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Bakgrund: Under 80- och 90-talet startade en debatt om den ekonomiska styrningen 

där styrning efter finansiella nyckeltal kritiserades. Att enbart styra ett företag efter 

finansiella nyckeltal ansågs inte enligt kritiker förbättra områden som kundnöjdhet, 

innovation, kvalitet, cykeltid samt motivation hos medarbetare. Balanserade styrkort 

används som ett redskap för planering och uppföljning. Ett styrkorts främsta syfte är att 

översätta strategiska mål och visioner till ett antal sammanhängande prestationsmått. 

Dessa mått delas in i olika perspektiv som vanligtvis är finansiella, kundfokuserade, 

processfokuserade och innovationsfokuserade. Majoriteten av de största bankerna som 

är verksamma i Sverige använder balanserade styrkort. I bankverksamhet är en av de 

viktigaste parametrarna kundservice, eftersom att banker är en form av 

tjänsteorganisationer. I och med en hårdnad konkurrens på bankmarknaden finns det 

höga krav på den interna styrningen för att banker ska kunna behålla sin befintliga 

kundstock och utöka den. Med detta som bakgrund är det intressant att se på hur de 

olika styrkorten skiljer sig mellan bankerna och om det går att utskilja typiska 

nyckeltal/mått och perspektiv som är specifika för bankbranschen. 

Syfte: Är att beskriva utformning och användning av balanserade styrkort i de största 

bankerna på den svenska marknaden samt att utveckla ett förslag på ett generellt 

styrkort för banker verksamma i Sverige. 

Metod: En kvalitativ metod med intervjuer har använts.  

Resultat & Slutsats: Balanserade styrkort används i planeringssyfte och som ett 

kommunikationsverktyg. De viktigaste perspektiven i bankernas balanserade styrkort är 

det finansiella perspektivet, kundperspektivet samt ett medarbetarperspektiv. 

Förslag till fortsatt forskning: En mer omfattande studie om orsak-verkan samband i 

de gällande styrkortsmåtten skulle vara intressant. 

Nyckelord: Balanserade styrkort, Balanced Scorecard, svenska banker, ekonomisk 

styrning, Key Performance Indicators  

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title: The Balanced scorecard in banks on the Swedish market  

Authors: Sofia Lönnqvist & Johan Bjelkengren 

Supervisor: Magnus Holmström 

Date: 2011-01-10 

Background: Between 1980 and 1990 there was an ongoing debate about internal 

management in companies. Management solely based on financial indicators was 

criticized because it didn’t allow for improvements in customer satisfaction, innovation, 

product/service quality and more. The balanced scorecard can be used as a tool for 

planning and follow-up. The main purpose of the balanced scorecard is to translate an 

organizations strategic goal and vision to a set of performance measures. These 

measures are organized into different perspectives, these are usually a financial 

perspective, a customer focused perspective, an internal process perspective and an 

innovation perspective. The majority of the largest banks in Sweden use a balanced 

scorecard. One of the most important things for success in the banking industry is to 

have satisfied customers. The importance of customer satisfaction put pressure on the 

internal management as banks wants to keep their existing customer base and also 

expand it. Therefore it’s interesting to see if a typical balanced scorecard for Swedish 

banks exists.  

Aim: The aim for this study is to describe the design and usage of the balanced 

scorecard in the largest Swedish banks. Further we want to develop a typical scorecard 

for Swedish banks.  

Method: Qualitative methods with interviews have been applied.  

Results & Conclusion: The balanced scorecard is used as a planning tool, a tool for 

communication. The most important parts of the balanced scorecard in Swedish banking 

are the financial perspective, the customer perspective and the employee perspective.  

Suggestions for further research: A study regarding the causality of the key 

performance indicators in the scorecards would be interesting.  

Keywords: The balanced scorecard, Swedish banking, management control, key 

performance indicators  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till balanserade styrkort och 

användandet av dessa i Sveriges största banker. Vidare redogörs för en 

problematisering som mynnar ut i valda forskningsfrågor och uppsatsen syfte. 

1.1 Bakgrund 
Ekonomistyrningen var väldigt debatterad under 80- och 90-talet, där främst 

användandet av finansiella nyckeltal kritiserades. Kritiker till styrning enbart efter 

finansiella nyckeltal var bland annat; Kaplan och Johnson (1987), Loft (1995). De 

hävdade att informationen som dessa nyckeltal frambringar är inadekvat, 

tillbakablickande, samt att den inte går att använda som grund för värdeskapande 

handlingar (Kaplan & Johnson, 1987). Ett ensamt nyckeltal kan inte tillhandahålla ett 

tydligt prestationsmål eller fokusera uppmärksamhet på de kritiska framgångsfaktorerna 

för ett företag. Enligt Kaplan & Norton (1992) förstår styrelsen att deras organisations 

mätsystem starkt påverkar beteendet hos chefer och medarbetare. Styrelsen är även 

medveten om att de traditionella finansiella nyckeltalen, som ROI (return on 

investment), försäljningstillväxt och arbetande kapital kan ge missvisande signaler för 

ständig förbättring och innovation (Kaplan & Norton, 1993). Finansiella nyckeltal som 

ensamt styrinstrument mäter inte heller aspekter så som, kundnöjdhet, kvalitet, cykeltid 

eller motivation hos medarbetare (Kaplan & Norton, 1992). 

Kritiken mot att enbart styra efter finansiell information kan enligt Holmström (1999) 

sammanfattas som följande: 

”Kritiken kan grovt delas in i två problemområden. Först mätproblemet som handlar 

om att den redovisningsbaserade informationen kommer för sent, är allt för aggregerad 

och är förvrängd p.g.a. schablonmässiga fördelningar av indirekta kostnader. Sedan 

beteendeproblemet som handlar om kortsiktigt tänkande och suboptimering.”  

Begreppet Balanced Scorecard (BSC) presenterades för första gången 1992 av Kaplan 

och Norton i en artikel från Harvard Business Review. Detta var ett svar på den kritik 

mot den rådande ekonomistyrningen som Johansson och Kaplan beskriver i sin bok 

”Relevance lost” från 1987. Kaplan och Nortons artikel inleds med ”what you measure 

is what you get”. Med detta menar de att de nyckeltal som företag fokuserar på är 
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missvisande och inte tar hänsyn till långsiktigt värdeskapande. De övergripande målen 

hamnar ofta i konflikt med de kortsiktiga målen och med de mått som grundas på 

historiska händelser. (Kaplan & Norton, 1992). 

BSC beskrivs som ett format för att förbättra planering och uppföljning samt säkerställa 

att en organisation förverkligar sina strategier och uppfyller sina mål. Ett BSC kan ses 

som en beskrivning av en verksamhet i ett antal mått (Olve & Samuelsson, 2008). Ett 

styrkorts främsta syfte är att översätta strategiska mål och vision till ett antal 

sammanhängande prestationsmått (Kaplan & Norton, 1993). I ett BSC inkluderas 

finansiella mått, vilka talar om resultatet av redan utförda prestationer. Detta 

kompletteras med operativa mått så som, kundnöjdhet, interna processer och innovation 

samt utvecklingsaktiviteter. Operativa mått kan därmed beskrivas som drivare till 

framtida prestationer. BSC tvingar således chefer att fokusera på en handfull mått och 

avgöra vilka som är mest kritiska för framgång. BSC förebygger risken för 

suboptimering, vilket innebär kortsiktigt tänkande. Suboptimering kan exempelvis 

innebära att chefer väljer att inte genomföra en nödvändig investering, eftersom att den 

påverkar det finansiella resultatet och därmed dennes bonus. Vidare kan det även 

innebära att en medarbetare säljer ”fel” produkt till en kund, för att medarbetaren 

belönas efter antal försäljningar för just denna produkt. Styrkort reducerar därmed 

risken för suboptimering genom att chefer tvingas se till alla viktiga operativa mått 

tillsammans, styrkort tillåter dem att se huruvida förbättringar inom ett område har skett 

på bekostnad av ett annat område (Kaplan & Norton, 1992).  

Sedan 1992 har många företag applicerat konceptet med balanserade styrkort. De 

balanserade styrkorten har dock haft olika innehåll och varierande utformning i olika 

företag, det finns även skillnader på tillämpningen länder emellan (Olve et al., 2003).   

Ett styrkort är ingen färdig mall som kan appliceras generellt på företag eller inom 

branscher. Olika marknadsförutsättningar, produkter och olika konkurrenssituationer 

kräver olika styrkort (Kaplan & Norton, 1993).  

Majoriteten av de största bankerna som är verksamma i Sverige idag använder sig av 

balanserade styrkort. I bankverksamhet är en av de viktigaste parametrarna kundservice, 

då banker är en form av tjänsteorganisationer. Det kan då vara lämpligt att använda sig 

av styrkort, eftersom styrkort till skillnad från den traditionella finansiella informationen 
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även inkluderar perspektiv rörande kunder, processer samt utveckling (Kaplan & 

Norton, 1996). Styrkortet speglar därmed hela verksamheten och fokus kan läggas på de 

kritiska faktorerna för framgång, vilka kan förebygga att organisationen inte halkar efter 

sina konkurrenter. 

Idag finns det fem banker som dominerar den svenska bankmarknaden, detta mäts i 

andel inlåning. Bland dessa finns de fyra svenska bankerna, Swedbank, SEB, Nordea 

och Handelsbanken, vilka tillsammans år 2009 hade en marknadsandel på 75 %. 

Därefter kommer Danske bank med en marknadsandel på 6 %. (Swedishbankers.se, 

2010).  

I bankverksamhet används ofta styrkort som ett komplement till den traditionella 

ekonomistyrningen (Rylander & Wänqvist, 2004). Användningsgraden skiljer sig 

mellan banker och även utformningen med antal perspektiv och mått. Swedbank 

använder exempelvis enbart tre av Kaplan och Nortons föreslagna perspektiv då de 

anser att det passar deras egen verksamhet bäst. Nordea och Danske bank använder sig 

dock av fyra perspektiv.   

1.2 Problemdiskussion 
I och med att nischbanker, försäkringsbolag och utländska filialer det senaste decenniet 

har etablerat sig på den svenska bankmarknaden har konkurrensen hårdnat. Den rådande 

konkurrenssituationen ställer allt högre krav på bankers interna styrning, för att de skall 

kunna behålla befintlig kundstock samt att utöka den. Ekonomistyrningen kan därmed 

vara avgörande för en banks konkurrenskraft. Av de 4 svenska storbankerna är det 

enbart Handelsbanken som inte använder sig av balanserade styrkort. En intressant fråga 

att ställa sig är då huruvida dessa bankers balanserade styrkort har en likartad 

utformning och tillämpning. Det skulle kunna vara så i och med att de verkar på samma 

marknad, har likartad storlek, säljer liknande produkter och tjänster.  

SEB, Nordea, Danske bank och Swedbank uppger att de använder sig av balanserade 

styrkort som verktyg i sin ekonomistyrning idag. Med detta som bakgrund är det 

intressant att se på hur de olika styrkorten skiljer sig mellan bankerna samt om det går 

att utskilja typiska nyckeltal/mått och perspektiv som är specifika för bankbranschen. 

Kan det vara möjligt att utveckla ett aggregerat generellt styrkort för bankbranschen i 

Sverige, trots att Kaplan och Nortons framhäver att det inte är möjligt med ett generellt 
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styrkort för en bransch? Storbankernas vision och strategi grundar sig i att ha en så bred 

kundstock som möjligt, oavsett om de särskilt riktar sig till företag eller privatpersoner. 

Skiljer sig bankernas strategier för mycket åt för att det skall vara möjligt att hitta 

generella faktorer? Eller används styrkorten på ett likartat vis? Detta mynnar ut i 

följande forskningsfrågor: 

 Varför använder banker verksamma i Sverige styrkort? 

 Vilka perspektiv ingår i dessa bankers balanserade styrkort?  

 Vilka typer av mått ingår i bankernas balanserade styrkort? Hur många mått 

ingår? 

 Hur följs måtten upp? 

 Hur används utfallsinformation från styrkorten? 

 Hur ofta och på vilket sätt uppdateras styrkorten? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva utformning och användning av BSC i de största 

bankerna på den svenska marknaden samt att utveckla ett förslag på ett generellt 

styrkort för banker verksamma i Sverige. 

1.4 Avgränsning och målgrupp. 
Denna undersökning syftar inte till att undersöka implementeringsprocessen av 

balanserade styrkort i banker, inte heller andra former av styrverktyg kommer att 

studeras. Uppsatsen riktar sig till ekonomstudenter som läser på avancerad nivå, företag 

och alla som har ett intresse för balanserade styrkort samt ekonomisk styrning.  
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2. Metod 
Kapitlet redogör för uppsatsen tillvägagångssätt, teoretiska förhållningsätt, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Avslutningsvis presenteras 

vår källkritik. 

2.1 Forskningsansats  

2.1.1 Kvalitativ metod 

Undersökningen har baserats på en kvalitativ metod. Enligt Andersen (1998) är målet 

med kvalitativa metoder att skapa en djupare förståelse av det studerade 

problemkomplexet och dess samband med helheten. Vi har fokuserat på att tolka hur 

styrkorten utformats och används i de undersökta bankerna utifrån insamlad data, 

uppsatsen beskrivs då som kvalitativ. Vidare har vi analyserat utformningen och 

användningen för att se hur de olika styrkorten skiljer sig samt om det finns tillräckligt 

mycket likheter emellan dem för att kunna utveckla att generellt styrkort för 

storbankerna på den svenska marknaden. Vi har låtit teorin vara en följd av empirin och 

omprövat teorin under undersökningens gång, eftersom det är empirin som varit 

utgångspunkten (Bryman & Bell, 2005).  I studien har metoden utgått ifrån att skapa 

eller testa en teori, förbättra den eller invända mot den (Sjöberg & Wästerfors, 2008). 

Denna studie har haft som utgångspunkt att skapa en förståelse för bankers användning 

och utformning av balanserade styrkort samt klargöra varför verktyget används, därmed 

har en kvalitativ metod varit lämplig. 

 

Tillvägagångssättet för att genomföra den empiriska undersökningen var att samla in 

data genom intervjuer och från studerandet av internt material från respektive bank. Den 

empiriska datan har sedan jämförts med den teoretiska referensramen för att kunna dra 

slutsatser om de enskilda bankernas utformning och användning av styrkort. 

2.1.2 Fallstudier som forskningsansats 

I studiens initiala skede upptäckte vi att tidigare forskning och uppsatser skrivna om 

tillämpandet av balanserade styrkort i banker existerade. Det finns dock en brist på 

studier där de balanserade styrkortens utformning och användning på aggregerad nivå 

jämförs mellan Sveriges storbanker. Det finns heller ingen undersökning som studerat 

huruvida ett generellt styrkort skulle se ut, utifrån jämförelser mellan bankernas interna 
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styrkort. Därför valde vi att genomföra en fallstudie eftersom fallstudier är lämpliga att 

använda till problemområden som saknar tidigare forskning (Gustavsson, 2004). 

Fallstudier är vanligtvis förknippade med kvalitativa metoder som exempelvis 

deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Knights & McCabe (1997) 

hävdar att det med hjälp av att kombinera flertalet kvalitativa metoder i fallstudier går 

att undvika att enbart förlita sig på ett enda angreppssätt. I denna studie har vi främst 

använt oss av intervjuer samt insamlat material i form av dokument utdelade från 

respektive bank. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka unika drag i svenska bankers 

användande av balanserade styrkort och detta har påverkat till valet av en kvalitativ 

metod. Enligt Bryman & Bell (2005) är det som skiljer fallstudier från andra 

angreppssätt att forskaren vanligtvis vill undersöka unika drag i ett särskilt fall.  

2.2 Val av fallföretag och respondenter 
Val av fallföretag i studien baserades på kravet att välja stora svenska banker som 

använder sig av balanserade styrkort i sin styrning. Ett val gjordes utifrån banker som vi 

hade kännedom använder balanserade styrkort, denna information skaffades från början 

genom research via internet. Ett krav i urvalet var att bankerna skulle ha fysiska 

bankkontor eftersom det sannolikt kunde betyda att de i stor grad använde sig av 

balanserade styrkort. I urvalet valdes de banker med störst marknadsandel på den 

svenska marknaden, vilka är Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Danske 

Bank. Kontakt togs först via telefonsamtal till bankernas växel där vi bad om att att få 

kontaktinformation till ekonomichefer eller controllers efter ett antagande om att de har 

mest kännedom om verksamhetens interna styrning. Vi fick därefter kontaktinformation 

i form av mailadresser och telefonnummer till respektive ekonomichef, controller eller 

annan lämplig person. Vid telefonsamtalen fick vi information om att Handelsbanken 

inte använde sig av balanserade styrkort eller något instrument som kan jämföras med 

detta, därför uteblev de i undersökningen. Efter det skickades ett mail ut till samtliga 

respondenter där vi ställde 4 enkla frågor gällande utformning och användning av 

balanserade styrkort samt om de kunde tänka sig att medverka i en intervju och/eller 

skicka material med information om deras balanserade styrkort. Alla respondenter 

arbetar med eller är ansvariga för bankernas balanserade styrkort. Samtliga respondenter 
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har varit med från början när styrkorten implementerades och vi anser att detta bidrar till 

att de är väl lämpade som respondenter för denna studie.  

 

En intervjuguide med frågorna skickades i förväg till respondenterna så att de skulle 

kunna förbereda sig i god tid. Vi ökade därmed våra chanser att få så uttömmande svar 

som möjligt i och med att de innan intervjun visste vad det var vi försökte få reda på.  

2.3 Datainsamling  
En del av datainsamlingen i studien har gjorts via kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer är vanligtvis mindre strukturerade än surveyintervjuer. I kvalitativa intervjuer 

är intervjuaren mest inriktad på att undersöka respondentens ståndpunkter till skillnad 

från en kvantitativ undersökning där forskarens egna intressen speglas. Det finns två 

huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun utgår forskaren inte från en 

mall. Den ostrukturerade intervjun kan bestå av en enda fråga och vara lik ett samtal där 

respondenten får svara och associera fritt. I den semistrukturerade intervjun följer 

forskaren en mall (Intervjuguide) med specifika ämnen. Trots att en intervjuguide följs 

behöver inte frågorna komma i en bestämd ordning och den intervjuade har möjlighet 

att utforma sina svar med en stor frihet (Bryman & Bell, 2005). Denna undersökning 

har använt sig av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Alla intervjuer 

spelades in med bandspelare och transkriberades sedan ner i text för att användas till 

empiri och analys. De transkriberade intervjuerna har i empirin skrivits om från talspråk 

till skriftspråk. 

Tre intervjuer har genomförts varav en är en gjord på plats och 2 intervjuer har skett via 

telefon. Swedbank besöktes på huvudkontoret i Stockholm, intervjuerna med Nordea 

och Danske Bank har skett via telefon. Det finns fördelar med att enbart använda sig av 

fysiska intervjuer, men då det har funnits en tidsbrist i projektet blev det nödvändigt att 

genomföra intervjuer via telefon. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat kvaliteten 

i empirin då fysiska intervjuer lättare kan leda till mer uttömmande svar (Borell & 

Brenner, 1997).  

 

Ytterligare sekundärdata har insamlats genom mailkontakt med tre av studiens banker 

där tillgång till icke offentligt tillgänglig information om deras styrkort har erhållits. 
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Denna information har varit i form av Powerpoint presentationer om bankernas styrkort. 

Dessa har innehållit illustrationer om hur styrkorten ser ut samt om vilka perspektiv och 

nyckeltal som ingår. Vi har även erhållit utskrifter under intervjutillfället med 

Swedbank med grafiska illustrationer på deras styrkort.   

2.4 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering 
Enligt Bryman & Bell (2005) bedöms trovärdighet i kvalitativa studier av kriterierna 

tillförlitlighet, överfarbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitligheten påverkas av 

antalet beskrivningar av en social verklighet. Om antalet beskrivningar är högt avgörs 

tillförlitligheten av hur väl forskarens egen förklaring accepteras av omgivningen. 

Möjligheter till ett tillförlitligt resultat kräver att forskningen har utförts i enlighet med 

de befintliga regler som finns och att underlaget presenteras för de personer som varit en 

del för studiens sociala verklighet. Detta kallas för respondentvalidering och är till för 

att kontrollera att forskaren korrekt har uppfattat den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell, 2005). Denna studie har strävat efter tillförlitlighet genom att vi efter intervjuerna 

kontaktat respondenterna för att låta de godkänna empirin rörande sig själva. I de fall 

någonting har missuppfattats har det kunnat korrigeras genom mail och telefonkontakt i 

efterhand. 

 

Kvalitativ forskning innebär oftast en studie av en liten grupp och därmed prioriteras 

djup framför bredd. På grund av kvalitativa studiers fokus på specifika fall där dess 

kontext står i centrum blir det en empirisk fråga huruvida fallet kan bli tillämpbart i 

andra situationer. Forskare som tillämpar kvalitativa metoder uppmuntras därför till att 

presentera fylliga redogörelser om de detaljer som har ingått i en studie, detta görs för 

att öka möjligheten till att resultatet ska kunna vara överförbart till andra situationer 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Pålitlighet i en studie skattas efter hur noggrant forskarna har utfört och redogjort för 

forskningsprocessen. Detta kan granskas av kollegor under forskningens gång, vilket 

har skett i denna studie genom seminarier med handledare och kurskamrater. För att 

kunna styrka och konfirmera ett resultat utgår forskare från insikten att det är omöjligt 

att nå fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning. Forskaren ska dock visa 
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att denne inte medvetet låtit sina värderingar eller teoretiska värderingar påverka 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Denna studie har uppnått pålitlighet genom att vi efter intervjuerna har skickat den 

transkriberade informationen till respondenterna för att den skall godkännas av dem, 

vilket de har gjort. Två av intervjuerna har genomförts via telefon, då vi är medvetna 

om att man förlorar en viss pålitlighet genom att inte se personens kroppsspråk eller ge 

personen utrymme att tänka efter i sina svar. Vi anser trots det att uppsatsen uppfyller 

pålitlighet i och med att informationen är sann och godkänd av respondenten. Vi har 

inte heller låtit våra egna värderingar påverka undersökningen och vi har försökt att 

hålla oss så objektiva som möjligt. 

2.5 Teoretiskt urval och källkritik 
I början av studien gjorde vi en kartläggning över tidigare forskning rörande 

utformningen och tillämpningen av balanserade styrkort. Genom att söka tidigare 

material fick vi en överblick hur tidigare forskning var genomförd samt vilket utbud 

inom området som redan fanns tillgängligt. Vi fick då även vetskap om vilka de mest 

erkända författarna inom ämnet var. Till uppsatsen har den mest erkända och etablerade 

litteraturen om balanserade styrkort används, vilket är upphovsmännen Kaplan och 

Norton samt Olve som under flera år har undersökt balanserade styrkort och publicerat 

en rad litteratur inom ämnet. Artiklarna i bakgrund, problematisering samt den 

teoretiska referensramen är hämtade från databaserna Academic source premier, 

Business source premier samt Scopus. Vi har även valt att i referensramen framhäva den 

kritik som riktats mot styrkort. Detta för att uppsatsen inte enbart skall ge en bild från de 

som förespråkar användandet av styrkort, utan även visa på de eventuella brister 

styrkort kan ha. Målsättningen var från början att göra fler än 3 intervjuer men på grund 

av tidsbrist, både hos fallföretagen och för projektet blev det inte fler. Vi är därmed 

medvetna om att andra aspekter av utformningen och tillämpningen av balanserade 

styrkort inom de olika bankerna kan finnas. Tillgången till information under 

intervjuerna har dock varit bred och uttömmande, varpå vi anser att den empiriska datan 

är tillräcklig och giltig för uppsatsen. 
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3. Teoretisk Referensram 
Detta avsnitt inleds med en presentation av ekonomiskstyrning med nyckeltal och den 

kritik som riktats mot den. Vidare redogörs grundmodellen av balanserade styrkort som 

styrinstrument. Därefter presenteras hur ekonomisk styrning bör situationsanpassas till 

finansiella serviceorganisationer, vilket avslutningsvis illustreras med ett empiriskt 

exempel på användningen av styrkort i banker.   

3.1 Ekonomisk styrning med finansiella nyckeltal 
Ekonomisk styrning kan ses som ett verktyg för att formulera och implementera en 

organisations strategier (Olve & Samuelsson, 2008). Anthoy & Govindarajan (2004) 

definierar ekonomisk styrning som ”den process genom vilken chefer påverkar andra 

medlemmar i organisationen att implementera organisationens strategier”. Ekonomisk 

styrning omfattar såväl planering och kontroll som uppföljning (Merchant & Van der 

Stede, 2007).  

Ett styrkort definieras enligt Olve och Petri (2003) som ett koncept och en metod för att 

beskriva verksamheten i en organisation med hjälp av ett antal nyckeltal. Dessa 

nyckeltal delas vanligtvis in i ett antal perspektiv. I ett styrkort skall det finnas en mix 

av både ”lagging” och ”leading” indicators. Lagging indicators är resultatmått på redan 

utförda prestationer. Leading indicators är istället ett slags orsaksmått som syftar till 

framtida prestationer. Det är viktigt att det finns ett kausalt samband mellan dessa mått, 

så kallade orsak-verkan samband. Exempelvis kan en organisation ha som mål att öka 

kundnöjdheten, vilket i sin tur kommer att leda till återkommande kunder och i och med 

det även medföra en ökad försäljning. Vanligtvis används totalt 15-20 stycken mått för 

att kunna beskriva en hel verksamhet, de bestämda måtten skall kunna ge en 

helhetsbeskrivning båda av vad som är viktigt för att verksamheten skall kunna 

betraktas som framgångsrik samt vad som är viktigt för den framtida framgången. 

Måtten bör allra helst kunna formuleras på mätskalor av kvantitativ art, för att 

överkomma mätproblematiken. Måttens huvuduppgift är att få användarna att diskutera 

hur verksamheten går och hur den kan utvecklas (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Påståenden att finansiella nyckeltal i sin helhet är onödiga anser Kaplan & Norton 

(1992) vara inkorrekt av främst två skäl. För det första, ett väldesignat finansiellt 
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styrsystem kan förbättra snarare än att hämma organisationens Total Quality 

Management
1
 program. För det andra, och den kanske viktigaste aspekten är att den 

påstådda relationen mellan operativa förbättringar och finansiell framgång faktiskt är 

svag och osäker. Varpå chefer behöver en balanserad presentation av både finansiella 

och operativa mått för att identifiera de mest kritiska faktorerna för framgång. 

3.2 Grundmodellen på ett balanserat styrkort 
BSC innebär att finansiella nyckeltal kombineras med icke-finansiella nyckeltal som är 

kopplade till företagens strategi och dess långsiktiga mål. Det huvudsakliga syftet med 

BSC är att översätta en organisations vision och strategi till mål och mätetal, vilka 

organiseras i fyra olika perspektiv: finansiella, kund, interna processer, samt utveckling 

och tillväxt perspektiv. Dessa fyra perspektiv bildar ett ramverk för det balanserade 

styrkortet (Kaplan & Norton, 1992). Vidare möjliggör styrkort för företagsledare att 

mäta hur enheter skapar värde för nuvarande och framtida kunder och hur de kan stärka 

de interna resurserna genom att investera i personal, system och rutiner som krävs för 

att förbättra det framtida resultatet. Styrkorten är balanserade, vilket betyder att de fyra 

perspektiven ämnar ge en helhetsbild av vad som krävs för att styra verksamheten 

strategiskt. Det skall även finnas en balans mellan lång- och kortsiktighet/finansiella 

och icke-finansiella mått samt mellan ”lagging” och ”leading indicators” (Ahn, 2001). 

Styrkortet är även balanserat ur ett annat perspektiv, då det visar både interna och 

externa aspekter av verksamheten. Nyckeltalen representerar en balans mellan externa 

mått för investerare och kunder, och interna mått för kritiska processer, innovation och 

utveckling. Måtten är balanserade mellan mål, lätt kvantifierade resultatmått och 

subjektivitet (Olve et al., 2003). 

 

  

                                                 
1
 Total Quality Management är ett verktyg inom processtyrning, vars syfte är att öka medvetenheten om 

kvalitet genom en organisations processer. 
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Figur 1: Kaplan R. S. & Norton D. P. (1992) 

Det finansiella perspektivet handlar om de långsiktiga målen och hur organisationen 

tillgodoser sina investerare. I det finansiella perspektivet sammanfattas de ekonomiska 

konsekvenserna av åtgärder som redan vidtagits. Finansiella prestationsmätningar 

indikerar huruvida implementering och utförande av organisationens strategi bidrar till 

finansiella förbättringar. De finansiella målen relaterar till lönsamhetsmått som, 

rörelseintäkter, ROCE (Return on Capital Employed) eller EVA (Economic Value 

Added) (Olve, et al., 2007). 

I detta perspektiv behandlas även vilka finansiella risker förtaget är beredda att ta. 

Kaplan och Norton (1996) beskriver tre olika teman som driver företagsstrategin framåt, 

vilka bör beaktas vid valet av de finansiella nyckeltalen. Dessa teman är; 

tillväxtomsättning, kostnadsreducering/produkt, förbättringar samt 

resursutnyttjande/investerings strategi (Kaplan & Norton, 1996). 
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Det andra perspektivet är Kundperspektivet, vilket är betydelsefullt i och med att 

dagens organisationer ofta har en vision vars syfte är att tillfredsställa sina kunder. Det 

har blivit viktigt för ledningen att se på företaget ur kundens perspektiv, detta är således 

ett externt perspektiv. Styrkort kräver att chefer översätter företagets vision om 

kundnöjdhet till specifika mått som reflekterar faktorer som kunder uppskattar. Dessa 

faktorer tenderar ofta att vara: tid, kvalité, prestation samt kostnad (Kaplan & Norton, 

1992). Kundperspektivet syftar till att organisationen ska identifiera sina kunder och det 

marknadssegment som man har valt att rikta sig till. Kundperspektivet inkluderar flera 

vedertagna mått för ett lyckat resultat utifrån en välformulerad och implementerad 

strategi. Vanligtvis används mått som, kundnöjdhet, återkommande kunder, nya kunder, 

vinst per kund samt marknadsandel i marknadssegmentet. Kundperspektivet bör även 

innehålla specifika mått på det värde organisationen levererar till marknadssegmentet. 

De segmentspecifika orsaksmåtten av huvudkundernas resultat representerar de faktorer 

som är kritiska för kunders lojalitet till sina leverantörer (Kaplan & Norton, 1996). 

I det interna processperspektivet skall de kritiska processerna identifieras, dessa 

processer möjliggör att enheten kan: leverera värde som attraherar nya kunder och 

behålla befintliga kunder samt att tillfredsställa aktieägarnas förväntningar om god 

avkastning. Måtten fokuserar på de interna processerna som har störst betydelse för 

kundstillfredställelse samt att uppnå organisationens finansiella mål. Traditionellt 

fokuserar organisationer på att förbättra de redan existerande processerna. Med styrkort 

fokuseras det istället på att identifiera helt nya processer som organisation bör kunna 

hantera för att nå mål gällande kunder och finansiella mål (Kaplan & Norton, 1996).  

Det fjärde perspektivet, lärande och utveckling, identifierar den infrastruktur som 

organisationen måste bygga upp för att skapa långsiktig tillväxt och förbättringar. Till 

skillnad från finansiella-, kund-, och processperspektivet som identifierar de kritiska 

faktorerna både i dagsläget och inför framtiden. Utvecklingsperspektivet tar istället sin 

utgångspunkt i att fylla de gap som finns i organisationen vad gäller dess kompetenser, 

system och procedurer. Det ses som en investering att fylla dessa gap och det är målet i 

detta perspektiv. Perspektivet motverkar därmed risker för kortsiktigt tänkande och 

suboptimering (Kaplan & Norton, 1992). 
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Enligt Olve et al. (2003) finns det olika vägar genom styrkortets perspektiv för att uppnå 

de långsiktiga målen. Utgångspunkten kan exempelvis ligga i utvecklingsperspektivet, 

där man försöker utveckla nya interna processer för att öka kundtillfredsställelsen, vilket 

leder till nöjda aktieägare. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Olve et al. (2003) 

Alternativt kan organisationen fokusera på att utveckla personalens kompetens för att 

öka kundstocken, vilket sedan tillfredsställer aktieägarna. Dessa vägar kan 

organisationen själv bestämma och utveckla beroende på hur de väljer att nå det slutliga 

målet. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Olve et al. (2003) 

3.3 Användning 
Vid användning av BSC måste organisationen ta ställning till en rad olika designval. 

Olve et al. (2003) har funnit sex sådana val samt vilken väg dessa bör följa för ett 

balanserat användande, se figur på nästa sida. Designvalen uppkommer både när 

styrkortet introduceras samt vid användandet. Enligt Olve et al. (2003) är det inte antalet 
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mått eller perspektiv som är av största betydelse för användandet utan hur styrkortet 

kommuniceras ut, fylls med innehåll samt hur det faktiskt används i praktiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Olve et al. (2004) 

3.3.1 Strategikartor 

Strategikartan kan ses som kärnelementet i ett framgångsrikt styrkortsarbete, här väljs 

önskat styrkortsinnehåll. Det är ett effektivt medel för att involvera medarbetare på alla 

olika nivåer i en organisation, då det skapar diskussion om företagets mål och syfte. 

Strategikartor ämnar uttrycka styrkortets strategier och koppla samman mål och mått 

(Olve et al., 2003). Det skall finnas en balans mellan resultatmåtten och orsaksmåtten 

samt mellan de finansiella och icke-finansiella måtten. Måtten bör reflektera en 

affärslogik där varje verksamhet bör grundas på orsak-verkan samband, samt ha en 

balans mellan nutid och framtid. Detta samband kan ses i en strategikarta som är 

uppbyggd av de fyra perspektiven. Strategikartan fungerar som ett verktyg för att arbeta 

mot strategin samt att sammanställa den, vilket skapar förutsättningar för att sedan 

tillämpa den. Det är vanligt förekommande att den befintliga strategin prövas på nytt då 

den översätts till karta och kort eftersom att den då blir mer påtaglig. De organisationer 

som endast ställer samman mått till styrkort stöter ofta på problem när det visar sig att 

måtten inte reflekterar det som identifierats som strategiskt viktigt. Designvalet av 

strategikartor är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt av Olve & Petri 
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(2004) eftersom att mått och mål utgår från en önskad framtid, strategier och tankar om 

orsak och verkan.  
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Figur 5: Olve et al. (2003) 

3.3.2 Dialoger 

Dialoger där styrkorten skall användas bör även beaktas vid introducering och 

användningen av styrkort i och med att styrkort och strategikartor är att slags 

kommunikationsverktyg. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att delta i 

diskussioner för att kunna skapa ett engagemang för organisationens långsiktiga mål 

och en aktiv uppföljning. Styrkort och strategikartor bör inte endast användas av 

ledningsgruppen för utvärdering av olika avdelningars prestationer, utan bör finnas 

tillgängligt för alla i organisationen. Genom detta blir styrkorten förankrade i 

organisationen och medarbetare blir därmed mer medvetna om strategier och målens 

betydelse för organisationen. Därför bör styrkorten användas av ledningsgruppen vid 
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diskussion med avdelningscheferna, vilka i sin tur bör diskutera med sina medarbetare 

om organisationens prestationer och mål, med hänsyn till de långsiktiga 

framgångsfaktorerna (Olve et al. 2003). 

Designen av dialoger innefattar hur många samt vilka enheter som skall använda 

styrkort, vem som ansvarar för dem, hur ofta och i vilka sammanhang de skall användas 

etc. att besluta hur dialogerna skall utformas innebär ofta en omprövning av tidigare 

planerings- och uppföljningsrutiner, eller hur dessa skall koordineras (Olve & Petri, 

2004). 

3.3.3 Roller & Ansvar 

Det tredje området som bör beaktas är roller och ansvar, utan en explicit uppdelning på 

medarbetares olika roller och ansvar för styrkorten kommer de troligtvis inte att aktivt 

användas, vilket krävs för att de skall bli en del i både planering och uppföljning. För att 

bevara ett styrkortsarbete är det en rad olika roller som krävs. Olve och Petri (2004) 

nämner två viktiga ansvarsområden vad gäller styrkortet: verksamhetens ansvar, vilket 

innebär att ta styrkortsinformationen seriöst och reagera på avvikelser från önskat 

resultat. Det andra är styrkortexperternas ansvar, vilket innefattar att styrkorten är 

logiska och begripliga, samt att ta fram resultatrapporter från mätperioden på de 

definierade mätetalen i styrkortet.   

3.3.4 Gränssnitt 

I gränssnittsområdet skall frågan om hur styrkorten skall relatera till varandra besvaras. 

För att spegla ett företags strategi kan styrkorten för olika enheter behöva innehålla helt 

olika mått.  Samtidigt som det är bra för benchmarking och förståelse om måtten är 

desamma, men vad som är viktigt för en enhet behöver inte vara av större vikt för en 

annan enhet. Det kan även finnas olika strategier på olika affärsenheter (Kaplan & 

Norton, 1993). Det finns argument både för och emot att ha enhetliga styrkort. Det är 

den strategiska avsikten som här är avgörande och bör styra. Detta område för 

designvalet är därpå nära kopplat till hur organisationen är strukturerad och även till 

dess strategi (Olve & Petri, 2004). 

3.3.5 Mått/Belöningssystem 

I detta område hanteras huruvida belöningssystemet skall vara kopplat till styrkortet 

eller inte. Vanligtvis utformar inte organisationer sina belöningssystem med 
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utgångspunkt i styrkorten, även om vissa företag belönar efter icke-finansiella mått. 

Organisationer som arbetar med bonusprogram och vill öka trovärdigheten i sina 

styrkort bör granska om det finns skillnader eller rentav konflikter mellan dessa. 

Organisationer har ofta genomarbetade styrkort för planering och uppföljning men har 

även ett bonusprogram som endast belönar finansiella resultat. Konsekvensen av detta 

kan bli att medarbetaren prioriterar att arbeta mot det som belönar finansiella resultat, då 

denne själv belönas utefter detta. Det första steget måste därför vara att säkerställa att 

inte bonusprogrammet motarbetar styrkortet. Annars riskerar organisationen att 

medarbetare och chefer endast tar hänsyn till kortsiktiga mål och ignorerar den 

långsiktiga visionen (Ittner et al., 2003). En mer komplex metod är att utgå från 

styrkorten då bonusprogrammet utformas (Olve et al., 2003). Ittner et al. (2003) har 

undersökt fenomenet i bankverksamhet och kom fram till att bonussystem som är 

utformade efter styrkort tillåter ändå chefer att ignorera vissa icke finansiella mått och 

de finansiella måtten blir de primära måtten för att fastställa bonus. 

När man inför styrkort är det därför viktigt att ställa sig frågan om varför någon skall 

bry sig om styrkorten och engagera sig i dialoger rörande dem (Olve et al., 2003). 

3.3.6 It-system 

Det avslutande området för användningen av styrkort är It-system. De flesta 

organisationer använder sig och klarar sig i det initiala skedet med Excel och 

PowerPoint för att distribuera styrkortsinformationen till medarbetare. I ett senare skede 

kommer dock informationen att bli alltför komplex och dessa hjälpmedel kommer då 

inte vara tillräckliga. I större organisationer krävs att systemen kan hantera en stor 

mängd data och enkelt kan avspegla informationen (Olve et al., 2003). 

3.4 Situationsanpassning av balanserade styrkort  
Många olika faktorer influerar en organisations struktur och dess ekonomiska styrning. 

Forskare har försökt ta fram dessa faktorer, genom vad som kallas ”contingency 

theory”. Enkelt uttryckt innebär det att strukturer och processer beror på en 

organisations olika interna och externa faktorer. ”There is no best way to organize a 

corporation, to lead a company, or to make decisions” (Galbraith, 1973).  Forskare har 

identifierat olika viktiga faktorer som påverkar den ekonomiska styrningens design, 

teknologi, omgivning, självständighet samt strategier. Det primära syftet med den 
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ekonomiska styrningen är att underlätta implementeringen av strategier. Logiken för att 

länka samman ekonomistyrningen med strategier baseras enligt Anthony och 

Govindarajan (2004) på följande tankar; 

 Olika organisationer verkar generellt i olika strategiska kontext. 

 Olika strategier kräver olika arbetsuppgifts prioriteringar, 

nyckelframgångsfaktorer som kompetens, perspektiv och beteenden krävs för 

ett effektivt utförande.  

 Ekonomistyrningssystem är mätsystem som influerar beteendet på de individer 

vars aktiviteter mäts.  

Vidare anser de att styrsystemen bör designas till det unika externa kontext vilket de är 

verksamma i, med hänseende till omgivning, teknologi, strategier, organisationsstruktur, 

kultur och lednings stil.  

3.4.1 Finansiella tjänsteorganisationer 

Banker är en så kallad finansiell tjänsteorganisation, vars primära syfte är 

pengahantering och då främst att erhålla pengar från inlåning och låna ut dessa till 

privatpersoner eller företag. Under de senaste decennierna har den finansiella sektorn 

förändrats radikalt. Förr var kommersiella banker, investment banker, försäljning av 

värdepapper och försäkringar distinkt separata verksamheter. Bolag specialiserade sig i 

ett av segmenten och konkurrerade endast i ett land. Idag är dessa organisationer 

verksamma i multipla segment och verkar på den globala marknaden (Anthony & 

Govindarajan, 2004). 

Banker har även förändrats med hänseende till teknologin, nya produkter har utvecklats 

och nya metoder för handel har upptäckts. Behovet av utvecklad ekonomistyrning inom 

den finansiella sektorn har därmed blivit betydelsefullt. I bankverksamhet är dess 

framgång starkt beroende av medarbetarnas prestationer och beteenden, varpå Olve och 

Samuelsson (2008) menar att styrningen mer bör handla om den traditionella styrningen 

med finansiella mått. Även formulering och uppföljning av mål som reflekterar hur 

företagets förmåga att skapa värde för sina kunder utvecklas. Detta kan främst göras 

genom två aspekter, för det första hur företaget uppfattas av sina kunder samt hur 

företaget både internt och externt, har framgång på marknaden. Varpå ett styrkort fångar 

upp dessa viktiga dimensioner i de olika perspektiven.  
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Bankers utveckling av ekonomistyrningssystem och styrkort måste enligt Anthony & 

Govindarajan (2004) anpassas efter följande egenskaper; 

 Monetära Tillgångar 

Tillgångarna i en bank består till största del av monetära tillgångar. Nuvärdet på 

dessa är mycket enklare att mäta än värdet på exempelvis maskinparker och 

immateriella tillgångar. Oavsett tid har de samma värde, en krona är värd exakt 

en krona. Med detta menas att alla pengar har samma kvalité vid samma tillfälle. 

 

 Tidsåtgång för transaktioner 

Att veta om en skuldförbindelse varit lyckad eller misslyckad kan dröja fler år. 

Under denna period kan exempelvis policys för lån förändras och köpkraften på 

pengar förändras konstant. Den slutgiltiga prestationen för den som har beviljat 

lånet kan därmed inte mätas vid tidpunkten då beslutet fattades. Vidare innebär 

det att en kontinuerlig bevakning över transaktionernas löptid behövs. Att inte 

lyckas identifiera ”dåliga låntagare” i ett tidigt stadium har varit ett betydande 

skäl till bankers uteblivna framgång. 

 

 Risk och ränta 

Banker accepterar risker i utbyte mot ränta. Ju högre risk med en kund desto 

högre ränta belastas denna med. En avvägning mellan risken och räntan måste 

göras. Räntan utgår ifrån antaganden om kunden kan betala eller om den inte 

kommer att kunna betala. 

 

 Teknologi 

Teknologin har fått en allt mer betydande roll inom banker och finansiella 

organisationer. Kunder får nu tillgång till en banks produkter och tjänster via 

självbetjäning på internet (Anthony & Govindarajan, 2004). 

Bankverksamhet har även vissa likheter med detaljhandeln, i och med att privatpersoner 

och företag är kunder hos lokala bankkontor som verkar i en större koncern, och att 

räkna lönsamhet på en viss banktjänst, ett bankkontor, eller en viss kundkategori, liknar 

i princip att göra det för en vara i ett sortiment, för en butik, eller för en viss kundgrupp. 

För en bank är relationen till privatkunder oftast kontraktsbunden under en lång period. 
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Bundling är även vanligt förekommande i denna bransch, det vill säga, ett antal tjänster 

har avtalats på villkor som beror på ett helt paket eller koncept. Den fysiska 

anknytningen till ett visst bankkontor är relativt svag, då de finansiella tjänsterna är 

immateriella. Till största del består dagens banktjänster av självbetjäning via internet. 

Detta är viktigt att ha i åtanke vid utformningen av mått, beslut och ansvar för en bank 

(Olve & Samuelsson, 2008). 

3.5 Kritik mot styrkort 
Sedan introduceringen av BSC har en rad forskare kritiserat styrkort som 

ekonomistyrningsinstrument. Bland dessa har bland annat Norreklit (2000) kritiserat 

BSC i en artikel där hon menar att styrkort saknar orsak-verkan samband och att Norton 

& Kaplan inte skiljer på orsak-verkan samband och logiska samband. Detta får 

konsekvensen att BSC gör felaktiga antaganden om förväntningar och prestationer, 

vilket i sin tur leder till att verksamheterna inte fungerar som avsett. Exempelvis menar 

hon på att det inte finns något logiskt samband med att nöjda kunder leder till 

lönsamhet, då det inte behöver medföra att de är återkommande kunder. 

Voelpel et al. (2006) menar att den balanserade synen på en organisations verksamhet 

och prestation inklusive de finansiella och icke-finansiella måtten redan beskrivits 25 år 

tidigare av Parker (1979), innan det balanserade styrkortet presenterades av Kaplan och 

Norton. Voelpel et al. (2006) anser att det balanserade styrkortsbegreppet därmed endast 

blivit en trend snarare än ett nytt revolutionerande styrinstrument. Vidare diskuterar 

författarna olika begränsningar med styrkort. För det första menar de att styrkort som 

styrinstrument är relativt orörligt. De fyra perspektiven som är huvudkategorier, medför 

att styrkortet tenderar att tvinga in indikatorer i en av dessa perspektiv, vilket får 

konsekvensen att organisationens perspektiv begränsas. De indikatorer som inte passar 

in i något perspektiv uteblir därmed. Enligt Voelpel et al. (2006) ignorerar även styrkort 

förändringar i dagens organisationsmiljö, eftersom mätetalen kan få chefer att bara se 

vad de vill se. Vidare diskuterar de faran med detta i ett exempel om Encylopedia 

Brittanica, där fokus endast låg på mätetalen i perspektiven och företaget helt 

ignorerade förändringar på marknaden, vilket nästan resulterade i konkurs. För det 

andra hävdar de att maximering av fokus på uppsatta mål leder till en hög grad av 

enformighet och målinriktning. Vilket begränsar ytterligare aktiviteter och initiativ som 
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ligger till grund för det verkliga målet. Organisationen går därmed miste om att 

medarbetare gör ”det lilla extra” eftersom att detta inte mäts.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras empirin som utformats från datainsamlingen. Först 

presenteras Nordeas användning och utformning av balanserade styrkort för att följas 

av Swedbanks och slutligen Danske banks användning och utformning av balanserade 

styrkort. 

4.1 Nordea 

4.1.2 Nordea och ekonomichef Anders Benteby 

Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1100 kontor i Norden. Nordeaaktien är 

noterad på Nasdaq OMX i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Anders Benteby 

jobbar som ekonomichef på Nordea inom planning och broadcasting som är en del av 

gruppen för planering och kontroll. Deras grupp är ansvarig för ekonomistyrning inom 

koncernen. Anders Benteby har en magisterexamen inom företagsekonomi.   

4.1.3 Syftet med Nordeas balanserade styrkort 

Nordeas nuvarande modell för ekonomistyrning implementerades hösten 2001. 

Modellen kom från ett behov av att ha en gemensam modell för de fyra banker som 

ingår i koncernen. 

4.1.4 Nordeas utformning av styrkort 

Nordea använder sig av en traditionell Kaplan modell med ett finansiellt perspektiv, ett 

kundperspektiv, ett internt processperspektiv och ett lärandeperspektiv. Enligt Benteby 

har utgångspunkten varit att försöka skapa ett så balanserat styrkort som möjligt, dock 

så anser han att det går att göra förbättringar gällande balansen mellan de olika 

perspektiven. I varje perspektiv ingår 4 till 5 mått i genomsnitt och ett totalt antal på 14 

mått för hela koncernen finns, men dessa mått blir betydligt fler när de senare bryts ner 

på Nordeas olika affärsområden. Gällande lärandeperspektivet används enbart ett fåtal 

styrtal som exempelvis ”employee satisfaction index” som mäts utifrån 

personalnöjdhetsundersökningar. Benteby hävdar att det är viktigt att hålla sig till 2-3 

huvudnyckeltal i varje perspektiv för att inte tappa fokus och att det är fördelaktigt att 

använda cirka 10 stycken huvudnyckeltal totalt. Denna fokus ska hållas tydligt och vara 

kopplad till Nordeas strategiska mål.  
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Enligt Benteby finns det ett antal mått som är särskilt relevanta för bankverksamhet. 

Sett från koncernens perspektiv är det dock vanligt med mått som inte enbart är typiska 

för banker, exempel på detta är intäkt, tillväxt, kostnadsutveckling och intäktsutveckling 

minus kostnadsutveckling. Längre ner på de olika affärsområdena är dock måtten mer 

bankspecifika med till exempel mått som kreditförluster i procent av lånestocken och 

andra standardiserade mått inom det finansiella perspektivet.   

De balanserade styrkorten ser olika ut beroende på i vilka nivåer i organisationen som 

de används. Övergripande har koncernen ett antal KPI(Key performance indicators) 

som de kallar för group KPI och dessa ska återfinnas på alla nivåer av verksamheten där 

det finns en logik. Efter det har alla enheter mått för sin egen kostnadsutveckling och 

varje enhet mäter personalnöjdheten individuellt. När det gäller de olika bankkontoren 

så finns det ibland lokala KPI:er beroende på vilken typ av kontor det är. Är det ett 

fullservice kontor finns även orienterande mål som styr där både tillväxt på privatsidan 

och företagssidan ses över. Är det ett företagskontor så används enbart mått som är 

riktade mot företagssidan, kontor som enbart jobbar mot privata kunder har mått 

anpassade för dem. 

Enligt Benteby så skulle det kunna finnas ett fungerande standardstyrkort för banker på 

koncernnivå. Han hävdar vidare ett balanserat styrkort med de mått som Nordea 

använder skulle kunna användas nästan för varje svensk bank och även för banker 

utanför Sverige.  På lägre nivåer i organisationen ställer sig dock Benteby tveksam till 

om det skulle fungera eftersom att svenska banker har olika inriktningar samt att de 

skiljer sig mer och mer från varandra desto längre ner i nivåerna man tittar. Många 

banker jobbar med företagssidan och andra mycket mer med privatsidan. Enligt Benteby 

skiljer det därför för mycket mellan de för att samma balanserade styrkort skulle kunna 

tillämpas i de olika bankerna genom alla nivåer, men på totalnivå skulle det kunna vara 

möjligt att ha en standardiserad mix av olika KPI:er. Benteby nämner här mått på 

företagssidan som till exempel intäktstillväxt, ”internal growth, ”running cost”, 

”development cost”, ”long losses” och kreditförluster i procent av utlåningsstocken. På 

privatsidan nämner han mått som följer utlåningsvolymen. 



 

 

25 

 

 

Figur 6: Perspektiven I Nordeas balanserade styrkort. 

 

Figur 7: Illustration av Nordeas KPI.  
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4.1.5 Nordeas Användning av styrkort 

Kvartalsvis rapporteras styrkortens KPI resultat till koncernledning och styrelse samt 

vidare ner till lägsta nivå i verksamheten. Enligt Benteby är det viktigaste att ha en 

kontinuerlig uppföljning av verksamheten som även går igenom alla nivåer i 

verksamheten. Den lägsta nivån när det gäller Nordeas bankverksamhet är ”retail 

banking” vilket är kontorsverksamheten. Varje kontor av de 1100 kontoren har sitt eget 

balanserade styrkort, utformningen av korten ser likartad ut för de olika kontoren men 

skiljer sig beroende på vilken inriktning kontoret har, t.ex om det är ett kontor riktat mot 

företag eller privata kunder. 3 till 4 olika varianter av styrkorten används beroende på 

vad kontoren har för inriktningar.  

I Nordea används ett antal olika ekonomiska styrsystem, bland annat ett 

incitamentsystem kallat ”variable salary part”(VSP) där mål sätts och följs upp årligen. 

Men enligt Benteby är det den informationen som de balanserade styrkorten visar som 

styr verksamheten. Styrkortsinformationen går i vissa fall nästan ända ner på 

individnivå och det är obligatoriskt att det ska finnas ett styrkort hos varje enhet. Nordea 

har 7 stycken stora enheter, så kallade business areas och alla använder sig av 

balanserade styrkort. Det obligatoriska användandet av balanserade styrkort sträcker sig 

sedan ner på divisionsnivå men inte ända ner till kontorsnivå. Utfallsinformationen från 

styrkorten följs upp och utvärderas ifrån tidigare satta mål. Dessa mål är 

kvartalsindelade och följs upp kvartalsvis ner till lägsta nivå i organisationen. 

Regioncheferna i organisationen träffar kontorscheferna kvartalsvis för att gå igenom 

hur de olika kontoren ligger till. För att förmedla styrkortsinformationen genom 

organisationen använder sig Nordea av ett IT-verktyg som visar om de olika kontoren 

har presterat efter betygen grön, gul eller röd. Grön betyder att de uppsatta målen har 

överträffats medan gult och rött visar på en sämre prestation. I detta IT-verktyg har de 

olika kontoren även möjlighet att skicka tillbaka kommentarer på förbättringar som kan 

göras för att nå framtida mål. Styrkortsinformationen finns även på ett intranät där 

34 000 medarbetare har tillgång till informationen.  

Enligt Benteby är balanserade styrkort ett väldigt effektivt sätt att säkerhetsställa att 

organisationen jobbar mot de långsiktiga målen som koncernen och styrelsen har 

fastställt. På lokal nivå så menar Benteby att balanserade styrkort dock konkurrerar ut 



 

 

27 

 

lösningar som skulle kunna vara effektivare för just det kontoret. Men han poängterar 

ändå att den totala nyttan med balanserade styrkort överstiger dessa nackdelar.  

4.2 Swedbank 

4.2.1 Swedbank och ekonomichef Jan Gunnar Eurell  

Swedbank är en bank för privatpersoner och företag i Sverige, Estland, Lettland och 

Litauen. 9.5 miljoner är privatkunder och 669 000 företagskunder, 356 kontor finns i 

Sverige och 222 i de baltiska länderna. Jan Gunnar Eurell är chef för group finance som 

är en koncernfunktion ansvarig för ekonomisk rapportering, styrning och uppföljning, 

avdelningen har 120 anställda. 

4.2.2 Syftet med balanserade styrkort 

Enligt Eurell fanns det en filosofi rörande styrning och uppföljning som liknade Kaplan 

& Nortons koncept redan 1991 när sparbanken Sverige bildades. Många svenska 

sparbanker hade under den här tiden inte något eget vinstintresse och mycket fokus 

lades på kunder och en tanke på att ge tillbaka vad som tjänades till samhället. Sedan 

företaget börsnoterades behövdes det dock enligt Eurell hittas ett förhållningssätt och en 

styrmodell som inte bara fokuserade på aktieägarvärden utan det allra viktigaste, som är 

kunderna. Eurell framhäver att kundnöjdhet måste mätas i en balanserad styrmodell 

eftersom att nöjda kunder innebär fler affärer och i slutändan ett högre värde för 

aktieägarna. I bankbranschen är det enligt Eurell personalen som gör den stora 

skillnaden och därför måste det även följas upp hur motiverad personalen är att möta 

kunderna på bästa sätt. Dessa tre fokusområden har levt kvar från sparbankens bildande 

och ingår nu i Swedbanks balanserade styrkort.  

4.2.3 Utformning av balanserade styrkort 

I Swedbanks balanserade styrkort ingår 3 perspektiv. Vilka är; kund, personal och ett 

aktieägarperspektiv. I personalperspektivet sätts fokus på att upprätthålla ett starkt 

ledarskap. Jan Gunnar motiverar detta genom att uttrycka detta ” i ett dåligt ledarskap 

spelar det inte någon roll hur duktiga medarbetarna är och resultatet blir lidande”. 

Lönsamhetsperspektivet är uppdelat i fyra underkategorier, risk, effektivitet och 

försäljning. Nyckeltal i dessa perspektiv kan enligt Jan Gunnar variera från år till år 

efter tycke och smak. Eurell säger vidare att det behövs rätt många nyckeltal för att det 

ska bli meningsfullt att använda balanserade styrkort. Det finns dock ett fåtal 
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sammanfattande mått, exempelvis; nöjda privatkunder och nöjda företagskunder. De 

sammanfattande måtten behöver inte vara så många i alla perspektiv förutom i det 

finansiella perspektivet som enligt Eurell har så många olika mått att de blir svåra att slå 

samman. Vidare anser Eurell att det kan finnas en risk för felstyrning om måtten blir 

alltför förenklade, chefer måste även kunna navigera om de har 6 till 7 ”bubblor” med 3 

nyckeltal i vart och ett. Nya nyckeltal arbetas fram under en årlig process där controllers 

lämnar förslag på vilka revideringar som anses vara lämpliga. Viktiga mått för just 

bankverksamhet är enligt Eurell mått som behandlar risk, framförallt hur kreditrisk 

hanteras, även till marknadsrisker är till viss del viktiga att bedöma.  

Utformningen av de balanserade styrkorten skiljer sig beroende på vilken nivå de är 

verksamma men alla styrkort är skapade utifrån samma filosofi. Rapporter och nyckeltal 

blir dock individuellt anpassade. Eurell tror inte på att det skulle kunna finnas ett 

fungerande standardstyrkort för banker som är verksamma i Sverige på grund av att alla 

banker har olika affärsmodeller och olika fokus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Perspektiven I Swedbanks balanserade styrkort. 
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Privatkontor Företagskontor 

Lönsamhet Lönsamhet 

Nyckeltal Nyckeltal 

K/I-tal före kreditförluster K/I-tal före kreditförluster 

Räntemarginal utlåning, månad Räntemarginal utlåning, månad 

Räntemarginal inlåning, månad Räntemarginal inlåning, månad 

Riskjusterat resultat efter skatt % Räntabilitet på eget kapital (ROE) % 

Försäljning Försäljning 

Nyckeltal Nyckeltal 

Nettoförändring spara % 12 mån Nettoförändring spara % 12 mån 

Nettoförändring låna % 12 mån Nettoförändring låna % 12 mån 

Antal sålda produkter per årsarb.  

Risk Risk 

Nyckeltal Nyckeltal 

Kalkylerad förlustnivå (EL) % Kalkylerad förlustnivå (EL) % 

Kund Kund 

Nyckeltal Nyckeltal 

Service leadership index privat Service leadership index företag 

Medarbetare Medarbetare 

Nyckeltal  Nyckeltal 

VOICE-Index VOICE-Index 

Figur 9: Nyckeltal i Swedbanks balanserade styrkort.   
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4.2.4 Användning av styrkort 

Eurell hävdar att det finns två viktiga användningsområden för balanserade styrkort. Det 

första är att det i planeringsprocesserna sätts mål. Ett mål kan exempelvis vara nöjda 

aktieägare och då behövs en hög lönsamhet för att nå målet. Sedan identifieras 

drivkrafterna för att nå en hög lönsamhet, det kan exempelvis vara nöjda kunder. Eurell 

menar därmed att planeringen, målsättningen och uppföljningen är de viktigaste delarna 

i styrkortsarbetet. Vissa saker går att mäta varje månad som till exempel 

lönsamhetsdelen men nöjda kunder mäts enbart en gång om året.  

I Swedbank används andra styrsystem vid sidan om och i kombination med de 

balanserade styrkorten. Eurell ser de balanserade styrkorten som något som 

sammanfattar verksamheten, men han anser att den traditionella resultaträkningen i 

många fall är ett viktigare instrument. Eurell poängterar att vanlig ekonomistyrning där 

man ser på hur intäkterna utvecklas, hur man kostnadsminimerar med mera alltid 

kommer finnas vid sidan av de balanserade styrkorten.  

Swedbank har en månatlig uppföljningsprocess för sina balanserade styrkort. 

Uppföljningsprocessen sker på högsta nivå med VD och alla affärsområdeschefer där de 

balanserade styrkorten för varje affärsområde ses över. Därefter sker en liknande 

process med affärsområdescheferna och underordnade chefer. I samtalen ses mycket på 

utfallsvärdena.  

Bankens balanserade styrkort används på alla nivåer inom koncernen. Det används på 

koncernnivå, affärsområden och ner till kontor på medarbetarnivå. Även facksäljarna 

har en version av ett styrkort fast inte fullt ut ett balanserat styrkort utan färre 

perspektiv, där fokus läggs på säljresultat och att träffa kunder. Det finns enligt Eurell 

en tydlig uppdelning gällande vem som är ansvarig för de olika styrkorten gällande 

mätning och uppföljning. Med en otydlighet säger Eurell att det skulle bli svårt att mäta 

och ställa folk till svars för resultaten. Dock nämner Eurell att det i vissa övergångsfaser 

då det sker en transformation av styrkort eller organisation kan finnas en del otydlighet i 

ansvarsstrukturen.  

Enligt Eurell finns det generellt inget negativt med att använda balanserade styrkort. 

Han framhäver att allt handlar om management och att det går att missbruka, göra 

någonting bra eller någonting dåligt oavsett vilket styrinstrument som används. Ett 
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balanserat styrkort är bara ett verktyg som ska leda en verksamhet. Det är då viktigt att 

kommunikationen ut till organisationen fungerar, att det tillämpas på ett bra sätt, att det 

tolkas riktigt. För att få det att fungera så kan IT-applikationer användas men saker som 

dessa är enligt Eurell bara delkomponenter och han framhäver att ett skickligt ledarskap 

är det som gör skillnaden. Den största framgångsfaktorn ligger inte i verktygen eller 

delkomponenterna utan hur man agerar.  

Samma styrkort, samma filosofi och samma IT-applikation tillämpas i de sex olika 

regionerna men effektiviteten kan vara väldigt olika beroende på det sättet som 

regionchefen jobbar på och hur personen kommunicerar ut informationen. En 

konstruktiv dialog kring utfallen krävs där de chefer som ligger i topp kan dela med sig 

av information till chefer som presterar sämre. 

4.3 Danske bank 

4.3.1 Danske bank och CFO Carina Jahn 

Danske Bank är en bank som riktar sig till både privatkunder och företagskunder, fokus 

ligger dock på företagssidan. Danske bank har 60 bankkontor varav 49 fysiska 

bankkontor finns i Sverige, utöver det finns ett antal telefonbaserade kontor i 

Linköping. Karina Jahn är CFO och har arbetat i banken sedan 1988 fram tills nu med 

några år undantagna. Hon jobbade tidigare inom affärsutveckling i banken och var med 

att ta fram bankens balanserade styrkort. 

4.3.2 Syftet med balanserade styrkort 

År 2005 implementerades balanserade styrkort i Danske bank med initiativ från enheten 

affärsutveckling. Enligt Jahn använder banken balanserade styrkort för att styra 

verksamheten i riktning mot bankens övergripande mål, det hjälper även alla inom 

organisationen att se en gemensam övergripande målsättning. Tanken är att de olika 

kontoren och enheterna genom styrkorten ska kunna se genom vilka handlingar de kan 

bidra till att nå det övergripande målet. Jahn framhäver också att det är ett väldigt bra 

verktyg för kommunikation. 

4.3.3 Utformning av balanserade styrkort 

I Danske Banks styrkort ingår 4 perspektiv.  Det finns ett finansiellt perspektiv med 

olika finansiella nyckeltal som ska uppnås. Kund är ett annat perspektiv och det handlar 
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om kundnöjdhet, korsförsäljning och marknadsandel. De har även ett processperspektiv 

där effektivitet står i centrum. Sist finns ett personal perspektiv som handlar om hur 

nöjd personalen är. Varje perspektiv har mellan 2 och 5 nyckeltal. Jahn anser inte att det 

finns ett optimalt antal mått att tillämpa i varje perspektiv. Varje år utvärderas bankens 

övergripande strategi för att se om den fortfarande är relevant för dagens verksamhet. 

Om justeringar behövs göras så görs de gällande efter en uppdelning av de mått som är 

möjliggörare och de mått som är slutmål. Dessa justeringar görs efter att 

handlingsplanen för det kommande året har arbetats igenom. Enligt Jahn läggs mest tid 

och vikt på kundperspektivet, följt av det finansiella perspektivet. Utformningen av de 

balanserade styrkorten ser olika ut beroende på vilken nivå de tillämpas. De 4 

perspektiven är alltid gemensamma men KPI:erna som ligger i varje perspektiv skiljer 

sig åt mellan de olika nivåerna i organisationen. Gällande nyckeltalen så kan det även 

skilja sig mellan olika avdelningar, enheter eller kontor.  

Jahn tror att det skulle vara svårt att ha ett fungerande generellt styrkort för banker 

verksamma i Sverige. Anledningen till detta är att banker ser väldigt olika ut. Enligt 

Jahn så är Sveriges 4 storbanker mogna och förvaltar sin kunskap, sedan finns det ett 

antal banker som är nischbanker och dessa inriktar sig endast mot vissa kundgrupper. 

Ytterligare benämner Jahn en grupp av banker som utmanarbanker som gärna vill växa 

och ta marknadsandelar på den svenska bankmarknaden. Mellan dessa olika typer av 

banker så finns det enligt Jahn relativt olika drivkrafter för att kunna kontrollera om 

bankerna går mot sina mål. Hon framhäver dock att vissa parametrar skulle kunna vara 

generella men att hon inte tror att ett styrkort som är helt generellt kan fungera bra. Som 

exempel på gemensamma parametrar nämner Jahn finansiella målsättningar; vilket 

avkastningskrav en bank ska ha samt ”post income ratio”. Även personalperspektivet 

skulle kunna vara generellt gällande ”nöjd personal”. Skillnaden ligger främst enligt 

Jahn i kundperspektivet där helt olika KPI:er krävs beroende på vad det är för typ av 

bank.  

De viktigaste nyckeltalen hos det finansiella perspektivet i Danske banks balanserade 

styrkort uppger Jahn vara ”return on capital” och ”deposit lending ratio”. I 

kundperspektivet är de viktigaste måtten ”customer satisfaction” och ”cross selling 

index” samt ”consumer sharing index” som synliggör hur stor del av en kunds affär som 

läggs i banken. Målsättningen är att kunderna ska använda sig av alla bankens tjänster. 
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På processperspektivet är den viktigaste delen det betyg som sätts på de interna 

revisionsrapporterna. Jahn framhäver också att bankverkesamhet är en relativt styrd 

verksamhet där det måste levas upp till lagar och regler. Inom personalperspektivet är 

det allra viktigaste tillfredställelse och motivation hos personalen.  

4.3.4 Användning av styrkort 

Danske banks balanserade styrkort används även i kombination med andra styrsystem.  

Enligt Jahn så finns ett brett ”business intelligence” system i banken, där går det att 

finna mer detaljer om styrkortens KPI:er. Ekonomiavdelningen har ansvar för att 

sammanställa utfall på alla de olika parametrarna i styrkorten en gång per kvartal, sedan 

kommuniceras relevanta delar till resten av organisationen. Danskes styrkort används på 

banknivå, regionnivå och kontorrelaterad nivå. Gällande vilka KPI:er som ska ingå i 

styrkorten på de olika nivåerna så bestäms det av den högste chefen för berörd del av 

organisationen. Gäller det ett kontor så är respektive regionchef ansvarig för vilka 

KPI:er som ska ingå. Det finns en uppsättning av olika KPI:er som alltid måste ingå 

men nivåerna på vad de olika kontoren ska prestera skiljer sig åt. Mål gällande 

prestationer sätts av närmaste chef tillsammans med kontoret eller enhet där de kommer 

överens om ett mål som ska nås. På central nivå är det ekonomiavdelningen tillsammans 

med enheten affärsutveckling som ansvarar för utformningen och förslag på parametrar 

som ska ingå, därefter diskuteras det med respektive högste chef. Det finns inget 

bonussystem i Danske bank.  

Enligt Jahn så är balanserade styrkort ett bra styrinstrument. På frågan om det finns 

några negativa aspekter med balanserade styrkort så nämner hon att det kan vara ett 

problem om en viktig parameter i styrkortet saknas. På grund av att ett väldigt starkt 

fokus ligger på det balanserade styrkortets innehåll kan det vara negativt om en viktig 

parameter saknas och då finns risken att fokus tappas på den saknade parametern.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer fallföretagens styrkorts utformning och användning att 

analyseras utifrån den teoretiska referensramen samt empirin. Ett bankspecifikt styrkort 

för banker på den svenska marknaden har även utvecklats.  

5.1 Syfte med användning av styrkort 
Enligt alla respondenter är ett viktigt syfte med användningen av balanserade styrkort 

att nå tidigare uppsatta mål. Benteby anger att balanserade styrkort är ett effektivt sätt 

för Nordea att säkerhetsställa att organisationen jobbar mot de långsiktiga målen. Eurell 

har en liknande syn och anser att ett av de viktigaste användningsområdena med 

balanserade styrkort är att använda de i planeringsprocessen där långsiktiga mål sätts. 

Även Jahn framhäver att Danske Bank använder balanserade styrkort för att styra 

verksamheten i riktning mot organisationens övergripande mål. Samtliga respondenters 

syn stämmer överens med Kaplan och Nortons (1993) syn på balanserade styrkort som 

innebär att styrkortens främsta syfte är att översätta verksamhetens strategiska mål till 

prestationsmått. Alla undersökta banker har alltså ett snarlikt syfte med det primära 

användandet av styrkorten. 

Eurell hävdar att de balanserade styrkorten är något som sammanfattar Nordeas 

verksamhet och att en traditionell ekonomistyrning alltid kommer att finnas vid sidan av 

de balanserade styrkorten. Även Danske banks balanserade styrkort används i 

kombination med andra styrsystem som till exempel ett ”business intelligence” system. 

Här skiljer sig dock Nordea som enligt Benteby främst styr verksamheten utifrån den 

informationen som de balanserade styrkorten presenterar. Enligt Merchant och Van der 

Stede (2007) omfattar ekonomisk styrning planering, kontroll och uppföljning. Dessa 

tre områden inom ekonomisk styrning tillämpar alla tre av studiens banker med sina 

balanserade styrkort.  

5.2 Antal perspektiv och antal mått 

Enligt Kaplan och Norton (1992) ska ett balanserat styrkort innehålla ett finansiellt 

perspektiv, ett kund perspektiv, ett processperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. Här 

följer Nordea och Danske bank gällande perspektiv en relativt traditionell Kaplan och 

Norton modell. I Nordeas balanserade styrkort ingår ett finansiellt perspektiv, ett 

kundperspektiv, ett internt processperspektiv samt ett utvecklingsperspektiv. Även 
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Danske använder sig av ett balanserat styrkort med fyra perspektiv men använder ett 

personalperspektiv istället för utvecklingsperspektivet. Swedbank har det styrkort som 

mest avviker från Kaplan och Nortons ursprungliga modell då de enbart har tre 

perspektiv i sitt balanserade styrkort, vilka är; Ett finansiellt perspektiv, ett 

kundperspektiv och ett personalperspektiv. Här har utvecklings- samt process 

perspektivet uteblivit som ”huvudperspektiv”. 

I Nordeas balanserade styrkort ingår 4 till 5 huvudnyckeltal i genomsnitt i varje 

perspektiv och totalt 14 huvudnyckeltal för hela koncernen. Lärandeperspektivet har 

dock färre nyckeltal. Benteby hävdar att det är fördelaktigt att inte använda sig av mer 

än 10 huvudnyckeltal totalt för att inte tappa fokus. Swedbanks styrkort innehåller 7 till 

8 huvudnyckeltal under lönsamhetsperspektivet och enbart 2 huvudnyckeltal 

sammanlagt i kund och medarbetareperspektiv. Eurell anser också likt Benteby att 

huvudnyckeltalen inte behöver vara så många i alla perspektiv förutom i det finansiella 

perspektivet där det enligt honom är en fördel att ha många. I Danske banks styrkort har 

varje perspektiv mellan 2 till 5 huvudnyckeltal. Enligt Jahn finns de viktigaste 

nyckeltalen i det finansiella perspektivet men att mest tid och vikt läggs på 

kundperspektivet där Danske Bank har ett större antal nyckeltal än Swedbank och 

Nordea. Antalet huvudnyckeltal i samtliga banker är mindre än de 15-20 mått som Olve 

och Samuelsson (2004) hävdar vanligtvis beskriver en helhetsbild av en verksamhet.  

5.3 Ansvar, uppföljning och uppdatering  
Benteby framhäver att det är viktigt att ha en kontinuerlig uppföljning av resultatet av 

de balanserade styrkorten som går igenom alla nivåer i organisationen. Nordeas styrkort 

rapporteras kvartalsvis till koncernledningen och styrelsen för att därefter spridas ner till 

lägre nivåer. Swedbank följer upp de balanserade styrkorten månadsvis där VD och alla 

affärsområdeschefer är närvarande, sedan sprids informationen neråt i organisationen 

till lägsta nivå. I denna kommunikation uppifrån och neråt läggs främst fokus på 

styrkortens utfallsvärden. Danske bank styrkortsresultat redovisas en gång per kvartal 

och kommuniceras ut till de delar av organisationen som använder styrkort. Olve et al. 

(2003) delar Bentebys syn på att balanserade styrkort ska kommuniceras ut genom hela 

organisationen och att en aktiv uppföljning ska ske mot organisationens långsiktiga mål. 

Genom att de balanserade styrkorten är synliga för alla delar av organisation skapas 

engagemang bland medarbetare och organisationens anställda blir medvetna om 
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uppsatta mål och strategier. Danske bank, Nordea och Swedbank använder sig alla av 

specialdesignade IT- system för att sprida informationen om styrkortens utfall genom 

organisationen. Speciellt i Nordeas fall där de olika kontoren har möjlighet att skicka 

tillbaka kommentarer på förbättringar och varför ett utfall ser ut som det gör. Detta är 

enligt Olve et al (2003) en nödvändighet för att hantera informationsflödet i större 

organisationer.  

Olve och Petri (2003) hävdar att det är viktigt att se över vem som ansvar för styrkorten, 

en tydlig uppdelning mellan medarbetarnas roller och ansvar ska finnas. Enligt vår 

studies resultat finns det en tydlig ansvarsstruktur hos de tre bankerna. Beroende på 

vilka inriktningar de olika kontoren hos Nordea har så använder de 3 till 4 olika 

styrkort. Enligt Eurell finns det här en tydlig uppdelning på vem som är ansvarig för 

mätning och uppföljning av de olika styrkorten. Även hos Swedbank används olika 

variationer av styrkort på olika nivåer i verksamheten med individuellt anpassade 

rapporter och nyckeltal. Danske bank använder också olika versioner av deras 

balanserade styrkort beroende på vilka nivåer de används och nyckeltal kan även skilja 

sig mellan olika avdelningar och kontor.  

5.4 Bankspecifikt styrkort 

Syftet med ekonomisk styrning är enligt Anthony och Govindarajan (2004) att 

underlätta implementering av strategier. Beroende på vad en organisation har för 

strategisk inriktning kan olika nyckelframgångsfaktorer krävas.  Benteby hävdar att det 

på koncernnivå är möjligt att ha ett generellt bankstyrkort och att det skulle gå att 

tillämpa de mått som Nordea redan använder i de flesta svenska banker. Dock så tror 

Benteby inte att ett standardstyrkort för banker skulle fungera på lägre nivåer i 

organisationen beroende på om banken är riktade mot företagssidan eller privatsidan. 

Jahn delar Bentebys syn om att det skulle vara svårt att tillämpa ett standardstyrkort på 

lägre nivåer i organisationen då finns banker med olika strategiska inriktningar som 

kräver olika typer av nyckeltal i sina balanserade styrkort. Jahn hävdar dock att vissa 

parametrar skulle kunna vara generella, främst gällande i det finansiella perspektivet 

och personalperspektivet. Eurell har en liknande åsikt och framhåller svårheten med att 

ha ett generellt bankstyrkort på grund av att olika banker har olika fokus och 

affärsmodeller.  
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Troligtvis skulle inte ett generellt styrkort för banker fungera för Sveriges storbanker 

idag, i varje fall inte på alla olika nivåer i organisationerna i och med att vad som är 

strategiskt viktigt skiljer sig mycket från bank till bank och mellan olika kontor och 

affärsenheter. På koncernnivå har ett bankspecifikt styrkort större chanser att kunna 

fungera med bakgrund i att bankerna upplever en liknande marknadssituation, 

visionerna grundar sig på att öka marknadsandelen samt att alla står inför samma 

konkurrenssituation. Det generella bankstyrkortet skulle kunna vara utformat enligt 

figur 10 på sidan 39. I utformningen av det generella styrkortet återfinns ett finansiellt, 

kund, internt process samt ett personal perspektiv. Finansiella perspektivet återfinns i 

alla undersökta bankers styrkort likaså kund perspektivet, varpå dessa sannolikt är 

centrala för hela branschen. Det interna process perspektivet finns i både Danske bank 

och Nordea eftersom det behandlar kvalitet, kostnader samt antalet nya produkter som 

är viktiga för kunden som är av betydelse för bankbranschen. Vad gäller det fjärde 

perspektivet, som i Kaplan & Nortons modell är utvecklings perspektivet har detta byts 

ut mot personalperspektivet. Utvecklingsperspektivet finns endast i Nordeas styrkort 

och där ingår mått gällande personal.   

Enligt Kaplan och Norton (1996) består det finansiella perspektivet av 

tillväxtomsättning, kostnadsreducering, investeringsstrategi samt riskhantering. Alla 

delar i det finansiella perspektivet är självklart centralt i bankverksamhet och alla av 

studiens banker lägger stort fokus på detta perspektiv med många nyckeltal. I det 

finansiella perspektivet är det viktigt att banker förutom att använda lönsamhetsmått 

som EVA och ROCE även sätter upp mål och mått på den risk banken är villiga att ta. 

Riskaspekten är central för just banker, då de står inför en rad olika risker, exempelvis 

kreditrisken. Utifrån Swedbanks, Nordeas och Danske banks användning av nyckeltal 

och mål i varje perspektiv har de som antas vara av störst vikt för varje perspektiv, lagts 

till i det generella styrkortet. I det finansiella perspektivet är mått som ”antal sålda 

produkter per medarbetare”, ”Räntemarginal för in- och utlåning”, ”K/I för 

kreditförluster”, ”räntemarginal för lån och sparande” samt ”kalkylerad förlustnivå” 

vara av störst betydelse, eftersom att dessa mått tar hänsyn till risk samt mäter bankers 

vinstförmåga. 

Kundperspektivet har även stor betydelse för bankverksamhet då vi tror att det är som 

Eurell säger att nöjda kunder leder till fler affärer. Jahn säger också att kundperspektivet 
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är viktigt och det perspektiv som Danske bank lägger ner mest tid på, efter det 

finansiella perspektivet. Enligt Olve & Samuelsson (2008) har också bankverksamhet 

vissa likheter med detaljhandeln där bankens sortiment av erbjudanden distribueras till 

kunderna via de fysiska bankkontoren eller via självbetjäning via internet. Vi tror därför 

som Olve & Samuelsson (2008) att det viktigt att ha kunden i åtanke när vid utformning 

av mått. I kundperspektivet används vanligtvis kundnöjdhet, marknadsandel och hur 

lojala kunderna är mot banken. I kundperspektivet har måtten kundnöjdhetsindex samt 

marknadsandel använts. Ett ytterligare mått som vi har lagt till är korsförsäljningsindex 

som visar på hur många tjänster kunder har i banken, eftersom att banker gärna som 

Eurell framhäver då kan se hur stor del av kundens affärer som läggs i banken. 

Processperspektivet återfinns i studiens tre banker, och vi anser att perspektivet bör 

finnas med i det generella styrkortet. Swedbank kallar det för ett lönsamhetsperspektiv 

men deras styrkort har liknande nyckeltal som Nordea som kallar det för ett 

processperspektiv. I de studerade bankernas processperspektiv används mått på kvalitet, 

tid, kostnader. I process perspektivet i vårt bankstyrkort har vi därför med mått på 

kvalitet, kostnader samt antalet introducerade produkter. 

I bankverksamhet är graden av framgång starkt beroende av medarbetares prestationer 

och beteenden (Olve & Samuelsson, 2008). Denna syn delas av Eurell som framhäver 

att personalen är av stor betydelse för en banks framgång och att personalens motivation 

att möta nya kunder måste följas upp. Även Danske bank mäter hur nöjda och 

motiverad personalen är. Med detta som bakgrund anser vi att det är viktigt att ha med 

ett personalperspektiv, speciellt för banker som riktar sig mot privata kunder eftersom 

medarbetarna då i större utsträckning möter kunderna ansikte mot ansikte. Därför finns 

det renodlade personalperspektivet i vårt generella styrkort. I personal perspektivet är 

det passande med mått så som medarbetartillfredsställelse och tillgängligheten till 

informationssystem. I och med detta går det att fånga vad som behöver förbättras för 

personalen för att höja deras motivation samt hur deras arbete kan underlättas. I 

personal perspektivet används endast medarbetartillfredsställelse. 

I det bankspecifika styrkortets perspektiv bör det även finnas en balans mellan 

drivarmått och orsaksmått, dessa hjälper sedan banken att mäta de faktorer som skapar 

konkurrensfördelar. I vårt styrkort nämner vi 13 mått som vi anser vara mest väsentliga, 

dessa mått visas i figur 10 på nästa sida. 
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Figur 10: Exempel på mått i de olika perspektiven.  

 

Det skulle vara möjligt att lägga på några mått på det finansiella perspektivet och ett 

enstaka på de övriga. Vi tror dock att det är viktigt att hålla sig under 20 mått för att inte 

göra det för komplext. Detta stöds av Olve och Samuelsson (2008) som säger att 15-20 

mått är det vanligaste antalet för att beskriva en verksamhet. Även Benteby håller med 

om detta och säger att det är viktigt att inte ha för många nyckeltal i varje perspektiv så 

fokus hålls. På nästa sida visar figur 11 antal nyckeltal i varje perspektiv.   
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Figur 11: Exempel på ett bankspecifikt styrkort på aggregerad nivå.  

 

Det bankspecifika styrkortet bör följa perspektiven på följande sätt för att arbeta mot 

strategin och visionen. För att tillfredsställa kunder och aktieägare måste de processer 

som har störst betydelse för kunder identifieras och utvecklas. Hanteringen av verktyg 

och processer måste motivera personalen som bemöter kunderna. Detta för att öka 

kundtillfredsställelsen samt utöka kundstocken, vilket i sin tur leder till ökade intäkter 

och därmed nöjda aktieägare. I och med denna väg genom styrkortet sätts det som alla 

banker anser vara strategiskt viktigt i fokus, nämligen kunderna. Hur det bankspecifika 

styrkortet bör hanteras ses i figuren 12 nedan. 

 

 

 

 

Figur 12: Visar vägen genom det bankspecifika styrkortet.  
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som går att härleda från analysen och 

uppsatsens syfte och frågeställning. För att underlätta för läsaren har vi valt att 

återigen nämna våra forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med rekommendationer på 

fortsatt forskning. 

 

Varför använder banker verksamma i Sverige styrkort? 

De studerade bankerna använder balanserade styrkort för att styra verksamheten mot 

långsiktiga mål. Balanserade styrkort används i planeringssyfte, i syfte för att stämma 

av att verksamheten är på rätt väg mot mål och som ett verktyg för kommunikation 

genom hela organisationen. Balanserade styrkort i banker sammanfattar även 

verksamheten och verksamheten styrs till stor del efter de resultat som styrkorten 

presenterar. Dock så används vanligtvis andra ekonomiska styrsystem parallellt i 

studiens banker och till hur stor grad verksamheten styrs efter styrkorten varierar mellan 

bankerna.  

Vilka perspektiv ingår i dessa bankers balanserade styrkort?  

De viktigaste perspektiven i bankernas balanserade styrkort är det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet, ett medarbetarperspektiv är också vanligt 

förekommande. Vi kan här se en koppling mellan medarbetarperspektivet och 

kundperspektivet då motiverade medarbetare bemöter kunder på ett bättre sätt.  

Vilka typer av mått ingår i bankernas balanserade styrkort? Hur många mått 

ingår? 

Majoriteten av mått i svenska bankers balanserade styrkort ligger i det finansiella 

perspektivet men kundperspektivet sätts ändå som ett viktigt perspektiv trots att det har 

färre nyckeltal. Det är vanligt med 5 till 10 nyckeltal i det finansiella perspektivet 

medan de andra perspektiven vanligtvis har 2 till 5 nyckeltal. Kundperspektivet och 

medarbetarperspektivet har vanligtvis bara 1 till 3 nyckeltal. Detta eftersom att banker 

är en finansiell verksamhet och stor fokus måste sättas på lönsamhet och bedömning av 

risk. I kundperspektivet räcker det med att mäta hur nöjda kunderna är men mycket tid 

läggs på att uppnå detta mål i de studerade bankerna. 
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Hur följs måtten upp? 

I de studerade bankerna följs måtten från de balanserade styrkorten kvartalsvis eller 

månadsvis upp genom hela organisationen, vanligtvis kommuniceras informationen 

uppifrån och ner. Genom It-system har dock de olika bankkontoren möjlighet att 

kommunicera tillbaka uppåt i kedjan. Måtten följs vanligtvis upp mot tidigare satta mål, 

fokus läggs främst på styrkortens utfallsvärden och det finns en tydlig uppdelning om 

vilka enheter som är ansvariga för de olika styrkorten.  

Hur används utfallsinformation från styrkorten? 

Utfallsinformationen från de balanserade styrkorten kan användas för att sammanfatta 

verksamheten och komplettera den traditionella ekonomistyrningen. I andra fall kan 

utfallsinformation användas för aktiv styrning och för att kontrollera om verksamheten 

är på väg mot de övergripande målen.  

Hur ofta och på vilket sätt uppdateras styrkorten? 

Styrkortens nyckeltal uppdateras årsvis och det är vanligtvis ekonomiavdelningen som 

står för styrkortens utformning. Styrkortens innehåll justeras främst för att se till att de 

hjälper bankerna att nå deras övergripande strategiska mål.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

Det skulle kunna vara intressant att göra en studie på hur väl de olika måtten i de 

balanserade styrkorten är kopplade till bankers strategiska målsättningar. Studier med 

en större fokus på banker som riktar sig mot enbart privatkunder eller företagskunder 

skulle också kunna göras då de balanserade styrkorten skulle kunna skilja sig beroende 

på vilken inriktning banken har. En mer omfattande studie som går djupare på måttens 

orsak-verkan samband skulle också vara intressant. 
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Bilaga 
Intervjuguide 

Inledande frågor 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

1. Önskar ni och företaget vara anonyma i denna studie? 

2. Har ni några frågor till oss innan intervjun börjar? 

3. Namn? Titel? Antal år i företaget/branschen? 

4. Vilken utbildning har du? 

Användning och syfte med användning 

5. När implementerade ni styrkorten? Hur länge har ni använt er av balanserade 

styrkort? 

6. Vilket är det viktigaste användningsområdet för era balanserade styrkort? 

7. Används styrkortet i kombination med andra styrsystem?  

Perspektiv och mått 

8. Finns det speciella perspektiv och/eller mått som är särskilt viktiga(strategiskt 

relevanta) för bankverksamhet? 

9.  Vilka perspektiv ingår i era balanserade styrkort?  

10. Hur många mått ingår i varje perspektiv? Finns det ett optimalt antal mått?  

11. Hur arbetade ni fram utfalls- respektive drivande mått?  

12. Hur följs måtten upp? Hur används utfallsinformation? 

Nivåer och ansvar 

13. På vilka nivåer använder ni balanserade styrkort?  

14. Finns det en tydlig ansvarsstruktur? Vem ansvarar för vad? Hur många är det? 
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15. Hur kommuniceras styrkorten ut till organisationen? Vilka deltar i diskussioner om 

dem?  

16. Ser utformningen av styrkorten olika ut på olika nivåer?  

17. Hur relaterar de olika styrkorten till varandra?  

18. Är belöningssystemet kopplat till styrkorten? 

Fördelar, nackdelar, Förbättringar och standardstyrkort 

19. Tror du att det skulle kunna finnas ett fungerande standardstyrkort för banker 

verksamma i Sverige? Hur skulle det i så fall se ut?  

20. Finns det något negativt med att använda balanserade styrkort?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


