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Förord

Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg, våra studiekamrater samt våra nära och kära,
vilka alla bidragit med goda råd, stöd och synpunkter under arbetets gång. Ett speciellt tack
vill vi rikta till de personer vi intervjuat och de som deltagit i vår enkätundersökning på
MeritaNordbankens kontor i Skellefteå. Tack!

Vi hoppas att denna undersökning kan ge något tillbaka till banken. Vår förhoppning är att
den skall vara intressant att läsa samt ge ett stöd för fortsatt diskussion och utveckling av
balanserat styrkort i banken.

Skellefteå den 14 oktober 1999.

Mona Nyström Anneli Rönnlund

Det viktigaste för en människa är att veta och känna att hon behövs.

Varje människa vill bli behandlad som en individ.

När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är tillgängliga.

En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har
information kan inte undgå att ta ansvar.

Ovanstående citat hämtat från inledningen av "Riv
pyramiderna", författad av Jan Carlzon och Tomas
Lagerström, 1985.



Sammanfattning

Världen förändras och vi med den. I en snabbt föränderlig omvärld måste organisationer vara
både flexibla och kreativa för att överleva. Företagets affärsidé, vision och strategi måste vara
vägledande för hur det ska styras och ledas. Det kan vara svårt att definiera en klar strategi i
ett stort företag. Att översätta strategin i verkligheten kan vara ännu svårare. Ett balanserat
styrkort erbjuder en lösning på detta problem. Traditionella mätetal fokuserar ofta bara på en
aktivitet i företaget på bekostnad av övriga. Kaplan och Norton´s balanserade styrkort
kombinerar finansiella mätetal med andra mätetal. Denna undersökning är en fallstudie i
MeritaNordbanken. Undersökningens huvudtema är hur MeritaNordbanken gått tillväga när de
utformat ett styrkort. Vi har intervjuat två personer med ledande befattningar i banken, samt
genomfört en enkätundersökning hos personalen. Resultatet av undersökningen visar att det tar
lång tid att förändra och skapa ett nytt styrmedel i en organisation, speciellt i en stor organisation.



Abstract

The world is changing and so are we. The speed of change in the world around us means that
organizations must be both flexible and creative to survive. The mission, vision and strategy
must guide the company. Defining a clear strategy can be a difficult process for a large
company. Translating this strategy into action can be even more difficult. The balanced
scorecard offers a solution. Traditional performance measures often highlight one area of a
company´s activity at the expense of others. Kaplan and Norton´s balanced scorecard combines
financial measures with other measures. Our study was done at MeritaNordbanken. The main
theme of this essay describes the way to create a scorecard at MeritaNordbanken. We conducted
two interviews with leading people at the bank, and also made a survey among the employees.
The result of this essay shows that it takes a long time to change and create a new control system
in a company, especially in a large one.
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1 Inledning

Det går mode i hur styrning av verksamheten i företag och organisationer ska utformas. Under
1990-talet har balanserat styrkort blivit ett styrmedel som allt fler företag har börjat anamma.
Vår uppsats kommer att behandla detta nya styrmedel. Vi ger läsaren en inblick i uppsatsens
ämne och problemområde i detta inledande kapitel.

1.1 Bakgrund

Företag och organisationer verkar på olika marknader och inom olika branscher. Förr i tiden
ändrade sig marknaderna långsamt, men idag förändras marknaderna snabbt. Förändringar
vad gäller konkurrens, teknologi, tullar, växelkurser och lagstiftning med mera, sker snabbt
och ofta. Detta ställer krav på företagen. För att överleva krävs inte bara en anpassning till nya
förhållanden, utan det krävs att företaget måste ha en god framförhållning för att i tid förändra
verksamheten. (Samuelson, 1996)

Idag kännetecknas vår omvärld av en allt större osäkerhet och turbulens. Det krävs därför en
förmåga att snabbt reagera och kunna hantera de nya krav som uppstår i ett modernt samhälle.
Dessa krav nämns ofta i termer som flexibilitet och förändringsvilja. (Bergsten, 1998)

Dagens dynamiska näringsliv innebär frekventa organisatoriska förändringar. Det är viktigt att
företagets ekonomistyrning snabbt och effektivt kan anpassas till de nya förutsättningarna. Ett
närliggande hinder för att snabbt förändra styrningen är hur företag kan skapa en mental
beredskap hos medarbetarna. Att förstå att styrningen inte är ett statiskt fenomen som efter att
det utformats ska gälla för lång tid framöver, utan att den ständigt måste anpassas.
(Samuelson, 1996)

1.2 Problemdiskussion

Ekonomistyrningen i det enskilda företaget bestäms dels av dess egna tradition och ledning,
dels påverkas den av förhållanden i andra företag och i det samhälle där företaget verkar.
Under vissa perioder ser man också att en speciell typ av styråtgärd sprids från ett företag till
ett annat: det går mode i styrningen. Aktuella exempel på detta är aktivitetsbaserad
kalkylering (ABC, Activity-Based Costing) och balanserat styrkort (Balanced scorecard). För
det enskilda företaget kan både positiva som negativa effekter erhållas vid tillämpning av
olika styråtgärder. (ibid)

Finansbranschen präglas, liksom många företag, av att de i sin ekonomistyrning har stor fokus
på traditionella finansiella nyckeltal. De flesta är dock övertygade om att i framtiden kommer
allt större fokus att sättas på kunden, medarbetarna, utvecklingsförmågan och den interna pro-
cessen. Man kan se en övergång från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning. Exempel på
detta kan redan ses idag genom att nätverksorganisationer, lokalt tänkande, flexibilitet och en
ökad kundorientering är givna honnörsord i flera företag och organisationer. (Bergsten, 1998)

De flesta företag och organisationer styr idag sin verksamhet på samma sätt som de har gjort i
årtionden. Den heliga budgeten, vilken ofta är en kortsiktig ett-årsplan, är i många fall den
viktigaste delen i den ekonomiska styrningen. I en snabb föränderlig värld är det viktigt att
företag och organisationer ständigt utvecklas. Ett framgångsrikt företag idag är ingen garanti
för fortsatt lycka. Det är viktig att företag därför kompletterar dagens ekonomistyrning och
fokuserar på verksamhetsstyrning. Vi har anammat Samuelssons tolkning av begreppet
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styrning i denna uppsats. Styrning står för olika typer av åtgärder som syftar till att nå
bestämda mål för en verksamhet. Ekonomistyrning gäller de mål som företag har vad avser
viss lönsamhet, räntabilitet eller omsättning. Verksamhetsstyrning avser själva verksamheten,
vad företaget ska tillverka och marknadsföra och hur tillverkningen ska genomföras.
(Samuelson, 1996)

Många företag har fokus på traditionella finansiella nyckeltal och det finns ett behov av att
hitta styrmedel med nya mätetal. Det finns olika styrmodeller vilka kompletterar de finansiella
nyckeltalen med andra mätetal och en modell som blivit populär och som utvecklats under
1990-talet är det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet tar hänsyn till både
finansiella och icke-finansiella mått och kompletterar de finansiella nyckeltalen med helt nya
mätetal utifrån olika perspektiv. Företagets affärsidé, mål och vision, strategi och kritiska
framgångsfaktorer sätts i centrum. Ledningen ges möjlighet att se sin strategi och
målformulering redovisade i konkreta mått. Ett bra sätt för att klara av ständiga förändringar
och att följa och styra utvecklingen, är att använda sig av det balanserade styrkortet. Vinnande
företag är de som ständigt söker bli bättre och som  konsekvens med detta hela tiden sätter
nya mål. (Bergsten, 1998)

Passar balanserat styrkort för alla typer av företag och organisationer? Johan Adolphson för
en intressant debatt i sitt inlägg i ämnet i tidningen Balans (nr 5 1998). Adolphson konstaterar
att balanserat styrkort inte är något nytt. Det är ett samlingsbegrepp för kvalitativ och
kvantitativ analys, att fler faktorer än kostnader måste beaktas vid lönsamhetsstyrning.
Grundtankarna i balanserat styrkort är att integrera budgettänkandet med organisationens
strategi. Adolphson pekar på ett antal fallgropar med en implementeringsprocess av balanserat
styrkort, vilka är snarlika problem med vilken förändringsprocess som helst. Det är viktigt att
det finns stöd från högsta ledningen, att tillräcklig utbildning ges och att det finns ett ADB-
stöd. Balanserat styrkort är tidskrävande och en kritisk framgångsfaktor är att finna relevanta
mått. Adolphson menar att det enbart är lämpligt att införa balanserat styrkort i
vinstmaximerande och satisfierande organisationer som nått hög mognad inom IT och
ekonomistyrning.

Balanserade styrkort används alltmer, men potentialen tillvaratas sällan. I stället för att lyfta
fram helheten och underlätta strategiska förändringar bidrar många styrkort i praktiken till att
konservera ett traditionellt budgettänkande. Om balanserat styrkort används fel kan det leda
till stora problem. Styrkortet kan ge en falsk känsla av trygghet och uppvaknandet kan bli
smärtsamt. Företaget har förträngt behovet av förnyelse och samtidigt undergrävt sin egen
utvecklingsförmåga. Rätt använt är det balanserade styrkortet däremot en utmärkt planerings-
och uppföljningsmodell med potential att i grunden förändra hur företag leds. (Nilsson &
Trossmark, 1999)

Det finns en rad problem och fallgropar med att införa ett nytt styrmedel i företaget. Är
ledningen medveten om dessa? När företagsledningen väl valt utformningen av ett balanserat
styrkort, hur ska företaget säkerställa att medarbetarna är mentalt förberedda och att de
kommer att acceptera det nya synsättet? När ett företag förändrar sitt styrmedel och inför
balanserat styrkort, kommer organisationens och de enskildas intressen bättre länkas samman,
eller blir situationen den omvända?

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är det intressant att undersöka hur ett företag
går tillväga när det utifrån sitt nuvarande styrmedel förändrar och utformar ett balanserat
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styrkort samt vilka möjligheter företaget har till att genomföra det. Följande frågor utgör
utgångspunkt i den problemdiskussion som förts:

• Hur går ett företag tillväga vid utformandet av ett balanserat styrkort?
• Vilka problem och fällor kan företaget råka ut för när ett nytt styrmedel införs?
• I vilken grad har de anställda fått varit delaktiga i processen?

1.3 Syfte

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur ett företag arbetar med att utforma ett
nytt styrmedel, balanserat styrkort. Mer specifikt vill vi:

• Beskriva hur processen går till när ett nytt styrmedel utformas.
• Identifiera vilka framgångsfaktorer och fällor som finns.
• Identifiera i hur stor del medarbetarna har blivit involverade i processen och om de har

kunnat påverka och influera ledningens beslut.
• Beskriva hur företaget planerar att gå tillväga vid införandet av det nya styrmedlet i

organisationen.
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2 Teori

I teoriavsnittet redogör vi för den referensram vi använt oss av i de empiriska studierna.
Inledningsvis beskrivs styrning mer allmänt därefter ger vi läsaren en introduktion i balanserat
styrkort och dess olika perspektiv.

2.1 Styrning

I dessa tider ägnas ett allt större intresse åt styrning och ledning av organisationer. Det finns
flera förklaringar till detta. I och med att organisationerna har vuxit kraftigt under 1900-talet
har metoderna för styrning och ledning successivt utvecklats och förändrats. Den
explosionsartade utvecklingen av informationsteknologin har lett till att hjälpmedlen för
styrning och ledning förändrats kraftigt. (Ewing & Samuelson, 1998)

Samuelson (1996) beskriver ett antal olika sätt att styra företag och organisationer på.
Organisationen av verksamheten var tidigare mer inriktade på den övergripande strukturen,
exempelvis uppdelning av koncernen i lämpliga affärsområden, divisioner och affärsenheter.
De utvecklingslinjer om styrning som idag är aktuella betonar avvägningen mellan olika
styrmedel.  De huvudsakliga styrmedlen beskrivs oftast som; val av organisation, formellt
styrsystem och mindre formaliserad styrning. Dessa är också beroende av vilken
ledningsfilosofi som tillämpas.

Vid styrning genom val av organisation avses egenskaper som struktur, fördelning av
beslutsrätt och verksamhetens samordningsmetoder. Styrning genom val av formellt
styrsystem består av frågor inom områden som strategi, verksamhetsplan, budgetering och
operativ styrning. Mindre formaliserad styrning innebär att de tidigare stora satsningarna på
system minskas och i stället görs en satsning på individen. Det är framför allt de formella
styrsystemen som tonas ned till förmån för mindre formaliserade styrmedel. Fokusering på
den operativa nivån får till följd att organisationerna bantas och hierarkierna bryts ner.
Inriktningen mot den operativa nivån sätter också individen i centrum med välkända slagord
som ”personalen är företagets viktigaste resurs”. Den alltmer hårdnande konkurrensen som
idag råder ställer krav på att företagen anpassas till situationens krav och den ökade
automatisering i samhället gör att företagen är ännu mer beroende av personalens kompetens
och motivation. Individerna i företag och organisationer känner av den ökade konkurrensen
och det alltmer stressiga arbetsklimatet. En ständig tävlan om att hela tiden prestera mer kan
kopplas till det japanska ”Kaizen”-tänkandet, som även har slagit igenom i den europeiska
världen. Detta innebär att varje period alltid ska vara bättre än den föregående. (Samuelson,
1996)

Innan man inför en viss metod för styrning och ledning är det viktigt att ta ställning till vissa
kärnfrågor. Balans i styrningen är central. Styrningen bör baseras på de omfattande kunskaper
och erfarenheter som finns vad gäller ledning och styrning av verksamheter. Erfarenheter
visar på vikten av en balans vad gäller:

• insatser på lång och kort sikt,
• lokal autonomi och samordning,
• betoning av finansiella respektive icke-finansiella aspekter och
• formella och mindre formella styrmedel.

Ledning och styrning är uppbyggt av ett antal samverkande element (styrmedel) som det
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gäller att skapa balans mellan, belyst enligt följande modell: (Ewing & Samuelson, 1998)

Figur1. Styrningens dimensioner. (Källa: Ewing & Samuelson, 1998, s 12.)

Det är förståelsen hos företagets ledning, styrningens och ledningens anpassning till företagets
situation, utveckling och problem som är grunden till styrningens och ledningens utformning.
Det är också viktigt att skapa en balans mellan olika styrmedel så att ledningens ambitioner
vad gäller företagets utveckling inte hämmar de lokala enheternas möjligheter till utveckling.
Sådan balans uppmärksammar även andra aspekter än Kaplan & Norton´s modell om
balanserat styrkort. Mål, strategier och handlingar

- ska väljas så att de säkerställs på kort och lång sikt och genomföras i
samklang med varandra (balans i tiden)

- inom olika delar av verksamheten ska ligga i linje med varandra (balans i
rummet)

- på kort och lång sikt ska utvecklas enligt önskningar och den problematik
som ligger i att använda måltal (balans i aspekter). (Ewing & Samuelson,
1998)

Det är väsentligt att ta hänsyn till att det finns speciella problem i samband med ledning och
styrning i finansiella företag. Det som framför allt är komplicerat är att stora vinster (eller
förluster!) kan genereras från en enstaka affär. De ”stjärnmedarbetare” som utför dessa affärer
kan sällan kontrolleras till hundra procent. (Anthony & Govindarajan, 1998) Peter Nyllinge
diskuterar i tidningen Balans (nr 6-7/1999) de problem det innebär att jämföra nyckeltal för
kunskapsföretag (”normalt tjänsteföretag vars produktion är icke standardiserad, kreativ,
starkt individberoende och komplext problemlösande”) med tillverkande företag.  Traditionell
analys och omvärldsanalys räcker inte för att analysera kunskapsföretag. Vid en analys av
kunskapsföretag är det speciellt viktigt att de traditionella analyserna kompletteras med analys
av företagets intellektuella kapital. Analys av kunskapsföretag kan istället ske med hjälp av en
balanced scorecard-modell.

Att ta till sig olika styrmodeller bör inte göras okritiskt. Under senare år har flertalet olika
specifika metoder, ofta förknippade med en trebokstavsförkortning (till exempel ABC, ABM,
BPR, JIT, TQM1) lanserats flitigt. Vid tillämpning av dessa metoder utlovas fortsatt
framgång. Metoderna kan säkert vara till hjälp i rätt sammanhang, men det är viktigt att
utveckla styrning och ledning utifrån en grundläggande förståelse för den egna
organisationens situation och utveckling. (Ewing & Samuelson, 1998)

                                                          
1 ABC – Activity Based Costing, ABM –Activity Based Management, BPR – Business  Process Reengineering,
JIT – Just-In-Time, TQM – Total Quality Management

Styrsystem

Organisationsstruktur
Belöningssystem Strategi

Ledningsstil
Kultur
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Budgetarbetet är också ett aktuellt diskussionsämne. Trenden idag är att det årliga
budgetarbetet alltmer får karaktären av ett prognosarbete och att en löpande
prognosverksamhet utvecklas. (Samuelson, 1996) Det leder tankarna till Handelsbankens före
detta starke ledare, Jan Wallander. Redan på tidigt 1980-tal kritiserade han budgetarbetet. Han
menade att risken med budgeten är att den inger oss föreställningen att vi verkligen vet vart
utvecklingen är på väg och hans slutsats är att budgetarbetet i bästa fall är ett slöseri med
resurser och i sämsta fall en direkt fara för företaget. Det gäller att ständigt känna av vad som
händer på marknaden och rätta sig efter det. Wallander förordar att man har relativa mål vilka
sätts i förhållande till marknaden. (Wennberg, 1994)

Under det senaste decenniet  har kritiken mot budget och den traditionella ekonomistyrningen
ökat. Några av dessa synpunkter är:

- Informationen för beslutsfattande är missvisande. De traditionella finansiella
måtten visar resultatet av aktiviteter som redan har ägt rum och kan leda till
ett agerande som inte stämmer överens med de strategiska målen.

- Hänsyn tas inte till de krav som dagens organisation och strategi ställer.
Fixeringen vid mått i pengar får företagen att bortse från mått såsom
produktkvalitet, kundbelåtenhet, leveranstid, utvecklingstid och en ökad
kunskapsnivå hos de anställda.

- Informationen till de anställda är abstrakt. De finansiella måtten saknar
mening för stora delar av en organisation då de inte ser länken mellan sitt
agerande och de siffror som presenteras i olika kvartals- och
månadsrapporter.

- Kortsiktigt tänkande och suboptimering uppmanas. Finansiell kontroll
motverkar ett långsiktigt tänkande inom områden som FoU (Forskning &
Utveckling), personalutbildning och investeringsprogram. Suboptimering i
tiden leder till en stor utmaning att få en balans mellan kort och lång sikt.
(Olve et al, 1999)

Dessa synpunkter påvisar således ett behov av balans i styrningen. Balanserat styrkort är en
modell som inte fokuserar bara på en aspekt i företagandet, utan där prioriteras balans mellan
olika områden. (Ewing & Samuelson, 1998) Balanserat styrkort är en metod som kan vara
lämplig för att komplettera lönsamhetstänkandet och lyfta fram en avvägning mellan resultatet
idag och en beredskap för i morgon. (Olve et al, 1999)

2.2 Balanserat styrkort

De flesta företag har en klart uttalad affärsidé, vilken oftast beskriver företagets
existensberättigande samt vilken marknad och kundgrupp som prioriteras. För att överleva på
längre sikt är det lämpligt att också blicka in i framtiden och skapa en vision. Ett
framgångsrikt företag kännetecknas ofta av att organisationen och individerna i
organisationen har gemensamma mål, det vill säga att målkongruens har uppnåtts. En
nyckelfaktor till detta är att företaget lyckats implementera sin strategi hos de anställda i
organisationen. För att underlätta implementering av vald strategi så väljer man att sätta upp
mål för prestationsmätning. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Balanserat styrkort är ett exempel på prestationsmätning. Det krävs en balans mellan de
strategiska mått som bidrar  till målkongruens och faktorer som bidrar till att uppmuntra de
anställda att agera för organisationens bästa. När ledningen i ett företag ska skapa ett
balanserat styrkort, måste de klarlägga de kritiska framgångsfaktorerna, vilka påvisar ett
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orsak-verkan samband samt ger en heltäckande bild av företagets situation och därefter
fastställa mått. Balans bör därför råda mellan de strategiska måtten: resultat- och processmått,
finansiella och icke-finansiella mått samt interna och externa mått. (ibid) Det balanserade
styrkortet kan ses som ett lämpligt situationsanpassat verktyg för att diskutera och
kommunicera ett företags vision och strategi. Det innebär att medarbetarna ska göras
delaktiga i styrelsens visioner. Tanken med styrkortet är att beskriva det väsentliga kring hur
en verksamhet lyckas. (Olve et al, 1999)

De första tankarna kring balanserat styrkort lanserades av Kaplan och Norton 1992. Styrkortet
skulle koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och
strategin. En unik helhetsförståelse för verksamheten uppnås vid val av olika perspektiv. I det
balanserade styrkortets ursprungsmodell finns fyra olika perspektiv. Val av perspektiv ska
framför allt baseras på en verksamhetslogik där det finns ett tydligt samband mellan de olika
perspektiven. Det är inom detta område som balanserat styrkort modellen har en av sina
främsta styrkor. Modellen underlättar nedbrytningen av visionen och företagen kan skaffa sig
och behålla bestående konkurrensfördelar i förhållande till sina konkurrenter. En
grundläggande förutsättning för framtagande av ett gemensamt styrkort är att alla berörda har
en gemensam grundsyn, när det gäller de övergripande förutsättningarna för såväl branschen
som företaget i sig. (ibid)

Bakom alla fyra perspektiv ligger en uttalad vision och strategi och för vart och ett av
perspektiven formuleras mål, mått, konkreta målsättningar och handlingsplaner. Varje mått
som väljs ut bör ingå i en kedja av orsak-verkan-samband som kommunicerar meningen med
affärsenhetens strategi till organisationen. Företaget fokuseras på ett fåtal kritiska nyckeltal
inom väsentliga målområden och ska därmed tvingas styra och följa upp den dagliga
verksamhet som påverkar morgondagens utveckling. Det balanserade styrkortet bygger därför
på tre tidsdimensioner: igår, idag och i morgon. (ibid)

Det balanserat styrkortets ursprungsmodell:
Igår

           Vad tycker ägarna?

Hur uppfattar             Vad måste vi
kunden oss?             bli bra på?

  

Vision &
Strategi         Idag

I morgon

Hur kan vi fortsätta att
förbättra oss i framtiden ?

Figur 2. Balanserat styrkort. (Källa: Olve et al 1999, s 22)

inansiella
perspektiv
et

undpe
rspekt

rocessp
erspekti

örnyelse- &
Utvecklings
perspektivet
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Kaplan och Norton´s ursprungsmodell kompletteras ofta med ett femte perspektiv i aktuella
forskningsrapporter och undersökningar. SJ Cargo Group och Vattenfall Vattenkraft har lagt
till medarbetarperspektivet för att undvika den kritik mot styrkortet där medarbetarna inte
beaktas i tillräckligt stor grad. (Danielsson & Taavo, 1999) I detta sammanhang kan det
betonas att Kaplan och Norton´s styrkorts modell inte måste föreskrivas exakt. Kaplan och
Norton diskuterar detta scenario och argumenterar för att andra perspektiv kan komplettera
deras ursprungsmodell, men enbart om dessa perspektiv är strategisk relevanta i företaget.
(Patridge & Perren, 1997)

Det leder tillbaka till syftet med det balanserade styrkortet: att placera affärsidé, mål/vision,
strategi och kritiska framgångsindikatorer i centrum. Det balanserade styrkortet är ett bra sätt
att klara ständiga förändringar och att följa och styra utvecklingen. Företag som ständigt söker
bli bättre och som i konsekvens med detta hela tiden sätter nya mål blir vinnare. (Bergsten,
1998)

Under 1990-talet har intresset för balanserat styrkort ökat. Chefer på mellannivåer är speciellt
positiva till metoden. De anser att det är enklare att se sin verksamhet i termer av balanserat
styrkort, då den ger en balansgång mellan olika angelägna intressen. På högre ledningsnivåer
har förslag att använda nyckeltal och icke-monetära mått i styrningen haft svårt att konkurrera
ut traditionella affärsmässiga vinstmål och välkända begrepp som budget. (Olve et al, 1999)

Det ökade intresset för balanserat styrkort har inneburit att fler och fler företag och
organisationer arbetar med olika varianter av balanced scorecard-modell. Skandia har
utvecklat en balanced scorecard-baserad affärsplaneringsmodell, Skandia Navigator.
Modellen ska balansera mellan dåtid (finansfokus), nutid (kund-, process- och humanfokus)
och framtid (förnyelse- och utvecklingsfokus). De nyckeltal som ingår i modellen är valda för
att utgöra indikatorer på de kritiska framgångsfaktorer som härletts utifrån uppställda mål och
företagets vision. Skandia Navigator åskådliggörs i följande modell:

Figur 3. Skandia Navigator. (Källa: Nyllinge, P,  i Balans 6/7-99, s 13, egen bearbetning).

Finansfokus
Premieinkomst,  Rörelseresultat,

Till gångar under förvaltning

Kund-
fokus

Antal avtal
Annulations-

frekvens

Humanfokus
Antal anställda

Humankapitalindex
Andel medarbetare med

gymnasieutbildn el högre
Anställningstid 3 år el. fler

Process-
Fokus

Adm. kostn./
Premie-
inkomst

IT-kostn./
Adm. kostn.

Förnyelse- och utvecklingsfokus
Antal avtal/Anställd

Fondbyten, andel Telelink
Fondbyten, andel Internet
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Metoden balanserat styrkort skiljer sig från tidigare metoder genom att inte bara fokusera på
en aspekt i företagandet – man pläderar för balans mellan olika områden. Man kan emellertid
hävda att Kaplan & Norton´s modell i viss mening fortfarande betonar en aspekt: den betonar
ledning med styrtal med fokus på aktuellt år. Behovet av balans i styrningen bör betonas.
(Ewing & Samuelson, 1998)

2.3 Processen att ta fram ett balanserat styrkort

Framtagningsprocessen av ett styrkort ska ses som ett ramverk och inte som en detaljerad
beskrivning. En stor del av framgången med ett styrkort ligger i att anpassa såväl processen
som styrkortet efter respektive företags faktiska status, såväl när det gäller marknads- som
internorganisatoriska förutsättningar. (Olve et al, 1999)

Styrkan med det balanserade styrkortsmodellen ligger i själva framtagningsprocessen,
det vill säga att ett stort antal medarbetare medverkar i en gemensam analys och
diskussion om och kring förutsättningarna för företaget. Utöver diskussionen och
förståelsen om och av själva visionen är arbetet mycket centralt. Så många som möjligt
bör därför aktivt delta och arbetet ska i så hög grad som möjligt präglas av konsensus,
där sambanden och de prioriteringar som diskussionerna leder fram till blir väl
förstådda och förankrade. Det gäller att ge organisationen tid och resurser för att alla
berörda i projektet ska få tillgång till nödvändig information. För att uppnå nödvändiga
förändringar måste det skapas förutsättningar för nya upplevelser som successivt
påverkar attityder och sedermera beteende. Ett syfte med det balanserade styrkortet är
att medverka till aha-upplevelser. Saknas denna förståelse kommer processarbetet att
kännetecknas av stor frustration och risken är stor att arbetet resulterar i intet. En
rekommendation är att processen bör drivas av affärsansvariga och att ekonomernas
roll i arbetet inte bör bli alltför stor. Processen skapar på så sätt mått som är enklare att
förstå. (ibid)

Företag och organisationer kommer troligtvis att ha kvar många andra mätetal. Tanken med
ett styrkort är att använda det som ett situationsanpassat hjälpmedel för att diskutera och
kommunicera företagets vision och strategi. Styrkortet ska hjälpa till att fokusera på det
viktiga. Genom att bryta ned styrkortet på olika verksamhetsdelar anpassas styrningen av
verksamheten på ett sätt som lokalt känns mera relevant än tidigare modeller. (ibid)

2.4 Uppbyggandet av ett balanserat styrkort

Ett centralt inslag är hur ett balanserat styrkort ska utformas utifrån de fyra perspektiven för
att säkerställa att valda mätetal passar in i hela organisationen. Kaplan & Nortons metod har
ansetts vara den mest effektiva för att säkerställa att valda mätetal är relaterade till företagets
vision och affärsidé. Metoderna hur ett balanserat styrkort ska utformas är flertaliga. Den
metod som väljs beror på organisationen, dess kultur och affärsidé. Den metod som Hopf et al
(1999) förespråkar omfattar följande steg:

1. Definiera företagets vision, affärsidé och strategi (en nyckelfaktor är att företaget först
klarlagt sin vision – var företaget önskar befinna sig i framtiden).

2. Utveckla mål och mått (de ska se till att den identifierade visionen uppnås).
3. Ta vara på tidigare erfarenheter (slutligen är det viktigt att ta hänsyn till att det tar tid

att skapa mått och det kanske inte blir helt perfekt första gången – det är ett förlopp
som kräver justering likväl som erfarenhet).
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Utan styrelsens acceptans kan det vara svårt att driva på förbättringsarbetet i företaget om
vilken strategi och vilka verksamhetsmål företaget ska ha. För att få ett väl fungerande
balanserat styrkort är det väsentligt att hålla en löpande diskussion om hur visioner, kritiska
framgångsfaktorer och mätetal hänger ihop. En metod för framtagande av balanserat styrkort
har bland annat tagits fram av konsultbolaget JK Consulting i samband med att företaget
Modulenta önskade komplettera den finansiella rapporteringen i årsredovisningen. Metoden
sker i följande steg:

Figur 4.  Metod för framtagande av balanserat styrkort. (Källa: Handelshögskolan i
Stockholm, 1998,  Prodacapo AB, 1999, Samuelson, 1996 och egen bearbetning.)

För att uppnå ett komplett styrkort krävs framtagande av en handlingsplan som tar upp vilka
åtgärder som ska genomföras för att förverkliga uppsatta mål och visioner. Måtten i ett
balanserat styrkort ska bygga på en tydlig och gemensam definition. Måtten ska ge en bredare
bild av verksamheten och företagen ska tvingas ta ställning till hur måtten påverkar varandra.
Företagen får en större flexibilitet inför förändringar på marknaden. (Ewing & Samuelson,
1998)

I nutid gäller det att vara lyhörd för olika förändringssignaler och tolka dem i relation till
företagets aktuella strategier. En utveckling bör baseras på en bedömning av skillnaderna
mellan en vision om hur styrningen borde vara utformad och hur den faktiskt är upplagd.
Detta kan beskrivas i följande skiss: (ibid)
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Figur 5. Verksamhetens förändringsprocess. (Källa: Ewing & Samuelson, 1998, s 71.)

När det gäller företagets organisationsförändringar i ett system med människor, finns det vissa
grundläggande antaganden företaget bör ta hänsyn till. Vikten av ett väl genomtänkt
förändringsarbete är framför allt väsentlig i samband med själva införandefasen. (Schein,
1992)

2.5 Införande av ett balanserat styrkort i organisationen

Vid en lyckad förändring i företaget krävs först upptining för att individen ska uppleva ett
behov av förändring. Människan har en tendens att motsätta sig förändringar och det finns risk
för att de försöker undvika förändringen. Människorna måste uppmärksammas på att en
förändring verkligen är nödvändig. Först när upptiningen är helt avslutad kan själva
förändringsprocessen påbörjas. Om förändringen påbörjas innan acceptans föreligger, finns
det risk för att individen behåller sina gamla vanor och därmed kommer förändringen att
misslyckas. När förändringen är genomförd och individen tagit till sig och lärt sig nya
metoder och attityder ska återfrysning ske för att etablera förändringen. (ibid)

Olve et al (1999) menar att företagets storlek och status påverkar i vilken takt och ordning
som styrkortet ska införas. I ett mindre företag skapas sannolikt ett styrkort för hela företaget
och flertalet medarbetare har troligtvis varit involverade och införstådda under resans gång. I
ett större företag kan det vara lämpligare att först genomföra en eller ett par pilotprojekt.
Dessa bör byggas på en kombination av frivillighet och lämplighet för att på bästa möjliga sätt
dra nytta av erfarenheter för framtiden.

Vid själva införandet av ett styrkort i organisationen är det väsentligt att informationen är
tydlig och når samtliga medarbetare. Krav på information och utbildning av personalen ger en
möjlighet till engagemang och förståelse och därmed ska företagets och individens mål
harmoniera. (Olve et al, 1999)

Som en naturlig del av ett företags strategiska diskussion och lärande måste ett styrkort
löpande fyllas med aktuell och verksamhetsnära information. Det är viktigt att företaget har
etablerat system och rutiner för att både samla in relevant information och kommunicera
denna till medarbetare. Vikten av att säkerställa data belyser ambitionsnivån IT-stöd i tre
nivåer. Den lägsta nivån är endast ett användargränssnitt för presentation. Nästa steg är att
styrkortets information görs tillgänglig för ledningen. Den tredje nivån bygger in orsak-
verkan-samband mellan måtten och därmed ges möjlighet till simuleringar. Hypoteser om
framtiden kan därmed ifrågasättas. En viktig slutsats är att förändringen tar tid och energi.
(ibid)

2.6 För- och nackdelar med balanserat styrkort

En framgångsfaktor vid framtagandet av ett balanserat styrkort är att ta tid på sig och inte ha
för bråttom. Arbetet med ett balanserat styrkort blir aldrig riktigt klart, eftersom det är en del
av verksamhetsstyrningen och ska därför ständigt anpassas efter företagets och
organisationens föränderliga situation. (ibid)

En unik helhetsförståelse skapas för verksamheten och ett gemensamt språk och
diskussionsunderlag byggs upp i hela organisationen. En viktig framgångsfaktor är en
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engagerad och välmotiverad ledning. Det är viktigt att chefen står bakom arbetet  och aktivt
deltar i processen. Slutligen är en av de viktigaste fördelarna med styrkortet att ekonomernas
traditionella språk undviks och att mått och mål skapas som är enkla att förstå. (ibid)
Adolphson (1998) menar att fallgroparna med en implementeringsprocess inte är annorlunda
än för vilket annat projekt (förändringsprocess) som helst. De avgörande faktorerna är att det
ges stöd från högsta ledningen, tillräcklig utbildning och datastöd. Uppföljningssystem måste
vara kopplade till utfallet av det balanserade styrkortet. Det är också tidskrävande. Adolphson
påpekar också att möjligheten att motivera anställda med hjälp av balanserat styrkort bara
lyckas i vinstmaximerings- eller satisfieringsfilosofi (tillfredsställande av behov). Detta
motiverar Adolphson med att det balanserade styrkortet visar möjligheten att skapa framtida
värde för vinstmaximerande organisationer och att skapa kvalitet för organisationer som ska
uppfylla ett behov. Det finns även en risk att företaget inte ägnar tillräcklig med
uppmärksamhet på konkurrenterna. Det balanserade styrkortet kan inte användas för att
jämföras mellan olika företag, eftersom deras strategier är olika.

En rad problem kan begränsa det balanserade styrkortets användbarhet. Dessa är framför allt:
(Anthony & Govindarajan, 1998)

• Svag koppling mellan icke-finansiella mått och lönsamhet.
• Överdriven fokusering på finansiella mått.
• Svårigheter att förändra arbetssätt.
• Bristande uppdatering av mått.
• För många mått, vilket gör det svårt att avgöra vilka som är viktiga.
• Svårigheter att vikta mått för olika perspektiv.

Ett problem med det balanserade styrkortet är att måtten inte relateras till organisatoriska
nivåer, vilket innebär att olika mått kan sättas upp för olika enheter. Ett annat problem är att
det inte finns några krav på vilka mått som ska ingå i ett balanserat styrkort. Det är alltid upp
till det enskilda företaget att ta ställning till vilka kritiska mått som ska mätas. (Samuelson,
1996)

2.7 Sammanfattande faktorer av ett balanserat styrkort

Genom att använda sig av balanserat styrkort metodiken ska företagsledningen få en
övergripande och balanserad bild av hela företaget. Fokusen är på framtiden och inte på
historiska finansiella nyckeltal (prestationsmått). Den ger en möjlighet att driva och
kommunicera företagets strategi genom att sätta mål och mätetal för hela organisationen och
dess process. Balanserat styrkort fokuserar framför allt på företagets kritiska
framgångsfaktorer. (Prodacapo, 1999)
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3 Metod

Detta avsnitt behandlar först vårt val av företag för vår undersökning. Därefter beskriver vi
vårt val av angrepps- och tillvägagångssätt för att uppnå syftet med uppsatsen. Avslutningsvis
diskuterar vi problem som kan uppstå utifrån vår valda metod.

3.1 Val av undersökningsenhet

I samband med våra studier i företagsekonomi på universitetet har vi vid ett flertal tillfällen
kommit i kontakt med och läst om balanserat styrkort. Vi blev båda intresserade av detta
aktuella och nya sätt att styra och leda företag och organisationer. Vårt intresse bottnar
mycket i våra egna erfarenheter. Från respektive arbetsplatser kommer vi ständigt i kontakt
med företag där frågor som styrning och ledning alltid är aktuella. Dessa frågeställningar
leder också till våra egna respektive företag som vi arbetar i, vilka både genomgått
sammanslagningar och därmed brottats med frågor som just styrning och ledning.

Med vårt gemensamma intresse för balanserat styrkort valde vi att skriva vår uppsats kring
detta ämne. Vi sökte ett företag i Skellefteå som var i fasen att införa balanserat styrkort. Vi
sökte först efter lämpliga undersökningsenheter hos Ernst & Young, där Mona Nyström
arbetar. Vi fann inte något företag som kommit speciellt långt i sin process med att anamma
balanserat styrkort. Tidpunkten visade sig vara något  för tidig. Ernst & Young startar en kurs
till hösten 1999 i ämnet balanserat styrkort för intresserade företag och organisationer.

Vi valde istället MeritaNordbanken i Skellefteå som undersökningsenhet, där Anneli
Rönnlund arbetar. Det visade sig nämligen att banken kommit relativt långt i sin process med
att skapa ett nytt styrkort samt att utforma och införa detta i organisationen. Merita-
Nordbanken beräknar att det nya styrmedlet ska vara klart i slutet av 1999 för att sedan ligga
som grund för verksamhetsplaneringen inför år 2000. Efter ett antal kontakter med ledningen
för kontoret i Skellefteå och bankens regioncontroller i Norrland, lade vi tillsammans upp
riktlinjer för vår uppsats. Vi har valt att avgränsa undersökningen till regionkontoret i Uppsala
samt lokalkontoret i Skellefteå.

Lekwall & Wahlbin (1993) för ett resonemang vid val av undersökningsenhet och de personer
som väljs ut för intervjuer. Ett effektivt analysarbete förutsätter ett nära och förtroendefullt
samarbete mellan intervjuare och respondent. Vi menade att vi hade stora möjligheter till
detta i och med att en av författarna är kollega med de intervjuade samt att vi blev mycket
positivt bemötta vid vår förfrågan om möjlighet till att skriva uppsats om vårt valda ämne. En
annan viktig fråga som diskuterades i ett tidigt skede med bankens regioncontroller var
sekretessen. En del av det material som vi tagit del av kan banken ha intresse av att det inte
offentliggörs. Vi har valt att inte offentliggöra bankspecifika nyckeltal och volymmål och
liknande som kan vara konfidentiella, utan enbart tillvägagångssätt och utformande av ett
balanserat styrkort. Innan uppsatsen trycks har vi kommit överens om en kontroll och
godkännande från de intervjuade med ledande befattning.

För att höja effektiviteten på vår undersökning valde vi att avgränsa den vad gäller dess
sakliga innehåll. (Lekwall & Wahlbin, 1998) Detta innebar att vår uppsats kom att fokuseras
till processen hur ett balanserat styrkort utformas och hur det är tänkt att införas i
organisationen. Vår identifiering av medarbetarnas syn på det nya styrmedlet omfattar enbart i
hur stor del de har kunnat påverka och influera det nya styrmedlet samt en jämförelse av
ledningens och medarbetarnas syn på hur ett balanserat styrkort ”bäst” ska se ut. På grund av
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tidsskäl  omfattar undersökningen inte analys om hur företaget lyckas med sitt mål att införa
ett nytt styrmedel. Detta torde kunna undersökas först efter ett antal år.

3.2 Med teorin som utgångspunkt

I vår undersökning har vi valt att utgå från teorin och med hjälp av en modell som finns
beskriven i litteraturen försökt pröva detta mot verkligheten. Det innebär att vi valt ett
deduktivt angreppssätt. Detta motiverar vi med att deduktion är en logisk analys (det vill säga
att man från allmänna lagar sluter sig till enskilda fall) av vad den allmänna teorin säger om
en specifik händelse i morgon. Eftersom vi hämtat problem från verkligheten, får vår
undersökning även ett visst drag av induktivt angreppssätt. Detta anser vi kunna kopplas till
att induktion utgår från de enskilda fallen och sluter sig till allmänna lagar (det vill säga
bildande av teorier med hjälp av faktisk kunskap). (Arbnor & Bjerke, 1994) Vi har utgått från
vissa problem som vi kom i kontakt med och genom studier av teorier i litteraturen har vi
försökt dra generella slutsatser. Dessa angreppssätt presenteras i följande modell:

Teori Deduktion
Teorier   Förutsägelse

     Induktion

Emperi Fakta

Figur 6. Metodens angreppssätt. (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994)

3.2.1 Intervjuer och enkätundersökning

Undersökningen har i huvudsak gjorts i form av intervjuer och enkätundersökning. Vi ansåg
att den metoden skulle ge oss de bästa svaren på de frågeställningar vi hade, vilket innebär att
undersökningen till stor del är av kvalitativ art. Vi motiverar detta med att i kvalitativa
undersökningar samlas data in, analyseras och tolkas, data som inte meningsfullt kan kvanti-
fieras, det vill säga uttryckas i sifferform. Kvalitativa undersökningar är oftast löst struk-
turerade och specificerade, vilket ligger i sakens natur att så blir fallet. Inför våra intervjuer
förberedde vi oss genom att utforma en intervjuguide. De personer vi avsåg att intervjua har
arbetat i det undersökta företaget under lång tid. Vi bedömde att respondenternas position och
erfarenhet medförde att de var väl insatta i ämnet. Målsättningen med intervjuerna var att de
skulle vara öppna och ges utrymme för utsvävningar. (Lekwall & Wahlbin, 1993)

Genom vår metod med en enkätundersökning har undersökningen även fått inslag av
kvantitativ art. Kvantitativa studier är sådana där det insamlade materialet uttrycks i
sifferform och analyseras kvantitativt. Kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras ofta,
vilket också är fallet i vår uppsats. (ibid) Vårt tillvägagångssätt har i huvudsak ett analytiskt
synsätt. Detta motiveras av vår bedömning att svaren från våra intervjuer torde vara detsamma
oavsett tidpunkten för intervjun eller andra slumpartade faktorer som skulle kunna påverka
resultatet. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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3.3 Undersökningens genomförande och datainsamlingsmetod

För att få en inblick i hur långt banken kommit i sin förändringsprocess gjordes inledningsvis
en övergripande intervju med Erik Hellrup, bankens regioncontroller i Norrland (det vill säga
ett geografiskt område från Gästrikland upp till Lappland). Vi erhöll även material som
beskrev vilka som deltagit i projektet med att utforma nytt analysverktyg, förslag till nyckeltal
i ett analyskort, tidsplan och dylikt. Detta material har vi till viss del använt oss av och
refererat till i vår uppsats. Undersökningen har därmed även fått ett inslag av skrivbords-
undersökning. Erik Hellrup gav oss förslag till lämplig person för en intervju, nämligen
regioncontroller Anders Tevell. Sedan tidigare hade vi kommit överens med Jerry Berggren,
dåvarande kontorschef i Skellefteå, om en intervju.

Med bankens dokumenterade material som grund, bestämde vi oss för att genomföra
intervjuer och enkätundersökning på tre olika nivåer i bankens hierarki. Först valde vi att
intervjua Anders Tevell som är regioncontroller i Mellansverige (det vill säga ett geografiskt
område som omfattar bland annat Östergötland, Värmland, Dalarna och Uppland, exklusive
Stockholm). Intervjun genomfördes den 26 augusti 1999 och tog drygt fyra timmar. Vi har
valt att nämnda referenser och resultat från intervjun med Anders Tevell med benämningen
regioncontrollern för att på bästa sätt belysa nivån. Anders Tevell är en av de fem personer
som på bankledningens och chefscontrollerns uppdrag deltagit i projektet med att utforma ett
nytt analysverktyg och styrmedel. (Nordbanken, 1998/B)

Den andra intervjun valde vi att genomföra med företagsledningen på det lokala bankkontoret
i Skellefteå, Jerry Berggren, som var kontorschef fram till sommaren 1999. Därefter tillträdde
han en tjänst som rörelsechef (”chef för kontorscheferna”) för södra regionen i Norrland. Vi
bedömde ändå att han skulle kunna ge oss svar på frågorna om processen kring ett styrkort.
Intervjun genomfördes den 1 oktober och tog cirka en timme. Resultat ifrån intervjun med
Jerry Berggren har vi valt att referera som kontorschefen.

Vår sista del i undersökningen var en enkätundersökning bland medarbetarna på kontoret i
Skellefteå. Vi önskade få svar på frågor i hur stor grad och i så fall på vilket sätt de varit
inblandad i processen. Vår avsikt var också att jämföra dagens styrsystem med det nya och
undersöka vilka förändringar det kan innebära genom att införa ett styrkort. Vi valde att göra
en enkätundersökning, då vi av tidsskäl ansåg det skulle vara orimligt att intervjua drygt 25
personer. Enkätundersökningen genomfördes den 15 september 1999 i samband med ett
gemensamt morgonmöte. Anneli Rönnlund berättade inledningsvis kort om orsaken till
undersökningen och därefter förevisades enkäten på OverHead-bilder. Enkäten samlades in
under dagen. Sammanlagt 26 personer deltog vid mötet och samtliga lämnade in sina
svarsenkäter. Resultatet benämns som personalen i Skellefteå i uppsatsen.

Teoridelen som ligger till grund för vår studie baseras på litteratur- och artikelstudier samt
sökning på Internet. Vid sökning har sökord balanserat styrkort och Balanced Scorecard
använts. På universitetsbiblioteket i Luleå har söksystemet ABInform använts. På Internet har
söksystemet Altavista.com använts.

3.3.1 Undersökningens trovärdighet

Inför intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide som underlag för att få svar på våra
funderingar. De personer vi intervjuade fick också ta del av denna intervjuguide före intervjun
för att ha möjlighet att kunna förbereda sig väl och inte bli överrumplade och tveksamma
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under själva intervjun. Vi kom också överens om en möjlighet till uppföljning av intervjuerna
för att förtydliga vissa frågor som vi eventuellt ej ansåg oss fått tillräcklig information och
kunskap om. Dessa faktorer menar vi höjer graden av reliabilitet. Vid djupintervjuer kan det
vara svårt att uppnå hög reliabilitet. Reliabilitet har att göra med mätmetodens förmåga att
motstå slumpinflytanden. Sättet att ställa frågor och följdfrågor samt att tolka svar varierar på
grund av intervjuarens personlighet, bakgrund, kunskaper i det aktuella ämnet samt
"personkemi" mellan intervjuare och respondent. (Lekwall & Wahlbin, 1993)

Vid intervjuerna har vi valt att nedteckna stolpar och därefter omgående skriva ner resultatet
medan minnet var färskt. Fördelen med den metoden är att tempot i intervjuerna kan varieras.
Intervjun med regioncontrollern Anders Tevell genomfördes i Uppsala av Anneli Rönnlund i
samband med en intern kurs. Plats och tid för intervjun valdes av Anders Tevell inom ramen
för dessa kursdagar. Intervjun med kontorschefen Jerry Berggren blev uppskjuten ett par
gånger, framför allt beroende på att Jerry Berggren flyttat ifrån Skellefteå till Stockholm och
Sundsvall i början av juni 1999. Jerry Berggren fick välja tid och plats för intervjun, vilket
blev i Skellefteå och på bankkontoret. Mona Nyström hade inte möjlighet att deltaga vid detta
tillfälle. Anneli Rönnlund har nedtecknat noteringar och renskrivit dem. Mona Nyström har
därefter tagit del av och ifrågasatt svaren och eventuella oklarheter. Vi hade också möjlighet
till uppföljande telefonintervju vid oklarheter samt att respondenterna fick korrekturläsa
uppsatsen som kontrollåtgärd. Bandspelarregistrering kunde varit att föredra, men nackdelen
är att det ofta känns kryptat samt ett betydande merarbete. Respondentens eventuella
osäkerhet eller ovilja att låta sig bli inspelad på band förstärker nackdelarna. Det finns också
fördelar med bandspelare, vilken är att det ges en möjlighet att kontrollera svaren på frågorna
flera gånger. Dessutom menar de flesta forskare att merparten av respondenterna glömmer
bort bandspelare efter en stund även om de varit negativa till en början. (Merriam, 1994)

Enkätundersökningen för Nordbankens personal hade utformats på ett så enkelt och
överskådligt sätt som möjligt för att ingen tveksamhet skulle råda. Innan vi genomförde
enkätundersökningen valde vi att ta in synpunkter avseende utformandet från utomstående
personer, bland annat vår handledare Mats Westerberg. Vi valde också att testa enkäten på ett
par externa personer för att få synpunkter på utformningen och att frågorna inte torde kunna
missuppfattas. Vi har valt att lägga fokusen i enkäten på de frågor vi önskar få svar på för att
sedan pröva mot teorin. Svarsskalan var graderad från ett till sju, förutom de sista två frågorna
där svarsskalan graderades från ett till fem. Enkätsvaren beräknades med centralmått såsom
medelvärde, median och typvärde (det mest förekommande värdet) samt spridningsmått
såsom standardavvikelse. Fördelen med att beräkna standardavvikelse är att det ger stor vikt
på stora avvikelser från medelvärdet. (Söderberg & Eggeby, 1993)

Enkätsvaren lämnades anonymt för att undvika rädsla för att de undersökta personernas
åsikter offentliggörs och därmed riskera att personerna inte vågar vara uppriktiga. Vårt val av
anonymitet motiveras av vår bedömning att vi skulle erhålla raka svar och att de anställda inte
skulle känna någon rädsla för att lämna uppriktiga svar. Vi menar att anonymitet i
undersökningen ger en större trovärdighet och att det ger större förtjänster än brister. Validitet
avser om  mätmetoden mäter det man avser att mäta och de nämnda faktorerna menar vi höjer
graden av validitet. (Lekwall & Wahlbin, 1993)
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3.4 För- respektive nackdelar med vald metod

Urvalet av undersökningsenhet för fallstudien har skett på relativt subjektiva grunder. Merita-
Nordbanken är för en av författarna, Anneli Rönnlund, en välkänd organisation. Anneli
Rönnlund har arbetat cirka 15 år i organisationen. Vi diskuterade för- och nackdelar med att
en av författarna arbetar i det undersökta företaget. En fördel är att mycket information om
företaget redan är känt, information som annars kan vara svårt för en utomstående att få reda
på. En nackdel kan vara att det kan vara svårt att få rätt balans i intervjuerna. Vi såg dock fler
fördelar än nackdelar och då en av författarna, Mona Nyström, inte arbetar i organisationen
hoppades vi att dessa ögon skulle vara observant på problematiken.

De personer vi intervjuat bedömdes vara väl insatta i ämnet. De besitter ledande befattningar i
organisationen, vilket innebär att de har god information om det nya styrmedlet vi önskade
undersöka. Detta innebär en viss risk för att underlaget kan ha blivit vinklat ur
företagsledningens perspektiv. Enkätundersökningen hos medarbetarna ska uppväga detta,
men ger troligtvis ej helt en balans i undersökning.

En styrka med valet av vår metod är att djupintervjuer blir mycket omfattande och utrymme
för utvikning ges för både författarna och den som blir intervjuad. Svagheten med vår metod
är att vi på grund av tidsskäl enbart intervjuat två personer samt enbart genomfört
enkätundersökning på lokalkontoret i Skellefteå. En nackdel med enkätundersökning är att det
alltid finns en bortfallsfaktor att ta hänsyn till samt att det inte ges utrymme för exempelvis
fördjupning. Fördelen är att åsikter från fler personer tillvaratas än vad annars skulle vara
möjligt att genomföra vid exempelvis personliga intervjuer. Det finns också en risk att de
intervjuade och de som deltagit i enkätundersökningen inte är representativa för banken
och/eller finanssektorn i helhet, vilket kan påverka den diskussion och de slutsatser vi kommit
fram till.
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4 Empiri och resultatredovisning

I detta kapitel ges inledningsvis en historisk tillbakablick av det undersökta företaget, Merita-
Nordbanken. Därefter ger vi läsaren en inblick i dagens styrsystem för att vidare presentera
utformningen av det nya styrkortet, benämnt Kompassen. Underlaget är hämtat från de
intervjuer vi genomfört och den information vi samtidigt erhållit samt genomförd
enkätundersökning.

4.1 En ny bank växer fram – MeritaNordbanken

Flertalet banker etablerades i mitten av 1800-talet. Några exempel på detta är Göteborgs Bank
(ursprungligen Götheborgs Privatbank) vilken etablerades 1848. 1972 gick banken samman
med Smålandsbanken (etablerad 1837 under namnet Smålands Enskilda Bank) och namnet
Götabanken antogs. Götabanken levde kvar fram till 1990 då en ny era i bankens historia
skrevs. Götabanken, Wermlandsbanken och Skaraborgsbanken bildade Gota Bank. (Léman,
1994)

Postsparbanken bildades 1883 och antog sedermera namnet Postbanken 1960. Sveriges
Kreditbank bildades 1949, men har sitt egentliga ursprung ifrån Svenska Lantmännens Bank
1916/17 som sedermera blev AB Jordbrukarbanken 1923.  PKbanken bildades 1975 genom
att Postbanken och Sveriges Kreditbank gick samman. (ibid)

”Gamla Nordbanken” bildades 1986 genom sammanslagning av Sundsvallsbanken
(ursprungligen Sundsvalls Enskilda Bank, etablerad år 1864) och Uplandsbanken
(ursprungligen Uplands Enskilda Bank, etablerad 1865). Efter fusionen 1990 mellan
PKbanken och ”Gamla Nordbanken” antogs gemensamt namnet Nordbanken. I Nordbanken
införlivades sedermera Gota Bank 1993/1994. (ibid)

MeritaNordbanken Abp (publikt aktiebolag) är en svensk-finsk konstellation som bildades i
slutet av 1997 genom att Nordbanken i Sverige och Merita i Finland gick samman.
Bankrörelserna i respektive land bedrivs vidare relativt opåverkade av fusionen och benämns
med sitt respektive banknamn i Finland och Sverige. Det är framför allt inom centrala enheter
som så kallade samordningsvinster beräknas uppstå. Ett utökat produktutbud och
kompetensutbyte bedöms dock stärka bankens position i båda länderna.
(MeritaNordbankengruppen, 1998) MeritaNordbanken har Sverige och Finland som bas samt
med inriktning mot Norden och Östersjöregionen. Bankens logotype beskriver också sin
ambition i sin nuvarande konstellation samt visioner om ytterligare etablering i sitt
prioriterade marknadsområde: MeritaNordbanken – en ny bank växer fram.

4.2 En omvärld i förändring

Tekniken utvecklas snabbt med kraftfulla datorer, utvidgade nätverk, Internet och mobil-
telefoner, vilket innebär att det behövs fler former för kontakt med kunden än de traditionella
bankkontoren och dess öppettider. Internationaliseringen innebär att den internationella
handeln blir friare och ökar snabbt, inte minst till följd av EU (Europeiska Unionen) och
EMU (Europeiska Monetära Unionen). En ökad konkurrens ses från universalbanker,
nischbanker och andra aktörer som exempelvis ICA, KF (Kooperativa Förbundet), IKANO,
och STATOIL. Kunderna är idag mer krävande än tidigare, dels beroende på att det finns fler
alternativ för exempelvis sparande, dels har det stora utbudet från flera aktörer och Internet
ökat. (MeritaNordbanken, 1999)
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För att möta kundernas behov krävs en framgångsrik omvandling från en transaktions-
orienterad produktionsapparat till en kundorienterad försäljningsorganisation med högre
kompetens och tillgänglighet, lägre kostnader och större personligt engagemang. Detta
avspeglas i MeritaNordbankens vision om att vara den ledande finansiella partnern i Norden
och Östersjöregionen – ur kunder, aktieägares och anställdas perspektiv. (ibid) Personalen i
Skellefteå tycks vara väl förtrogna med denna vision, då enkätundersökningen påvisat ett högt
medelvärde med relativt liten standardavvikelse.

Tabell 1. Vision.

Område: Vision Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse

Fråga 1. Jag är väl förtrogen med Nordbankens
övergripande vision… 5,85 6 6 1,20

Lokalkontoret i Skellefteå har även en egen vision, det vill säga hur kontorsledningen önskar
att kontoret ser ut år 2000. Denna vision beskrivs i sin helhet i bilaga 1. MeritaNordbanken
har en klart uttalad affärsidé, vilken också präglar det lokala kontorets affärsidé. Nordbankens
kontor i Skellefteå beskriver följande affärsidé i affärsplanen 1999 (Nordbanken, 1998):

Inom Skellefteåkontorets marknadsområde ska Nordbanken vara den bästa banken för
privatpersoner, små och medelstora företag, offentlig sektor samt ett urval större företag. Vi
ska vara den bank som bäst förstår våra kunders behov och aktivt säljer och levererar:

-  Enkla, standardiserade, kostnadseffektiva och prisvärda tjänster.
-  Kompetent och kundnära rådgivning.
-  Marknadens bästa betalningstjänster.

4.3 Dagens styrsystem

Dagens styrsystem är egentligen affärsplanen. Banken arbetar efter en gemensam affärsplan i
koncernen där alla vet huvudinriktningen och kan fatta beslut inom dess ramar.
(MeritaNordbanken, 1999) Bankens övergripande och långsiktiga mål kan beskrivas i en så
kallad värdetriangel. Mervärdet till aktieägaren betraktas som det viktigaste med en
uppskattad viktning på cirka 40 procent. Räntabilitet, vilket speglar aktieägarens nytta, anses
vara det viktigaste nyckeltalet. Den andra parametern nöjda kunder ska leda till nöjda
medarbetare.  (regioncontrollern, 1999) Personalen i Skellefteå har påvisat att de är väl
informerade om både bankens och kontorets övergripande mål. Enkätundersökningen visade
ett högt medelvärde för dessa frågor samt en liten standardavvikelse.

Tabell 2. Mål.

Område: Mål Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse

Fråga 2. Jag har blivit väl informerad om
Nordbankens övergripande mål. 5,62 6 6 0,79
Fråga 3. Jag har blivit väl informerad om kontorets
övergripande mål. 5,77 6 6 0,85
Fråga 4. Jag har blivit informerad om de åtgärder
man inom kontor/grupp vidtar för att nå målen. 5,35 5 5 0,55

Värdetriangels tre fokus genomsyrar organisationen och verksamheten enligt följande:
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         Aktieägarna
Öka marknadsvärdet och utdelningen

Nå högsta kundnöjdhet
på marknaden bland Bli den mest attraktiva
prioriterade kundgrupper arbetsgivaren i regionen
Kunder Anställda

Figur 7.  Nordbankens värdetriangel. (Källa: regioncontrollern, 1999 och Merita-
Nordbanken, 1999)

MeritaNordbankens huvudstrategier är kundorientering, lönsamhetsorientering och
prestationsorientering. Kundorientering pekar på att det är viktigt med långvariga
kundrelationer, en aktiv försäljningsanda och tillgänglighet. Lönsamhetsorientering fokuserar
på en god affärsmannaskap, att vara kostnadseffektiv och en noggrann kreditgivning. Med
prestationsorientering menar banken en vilja att uppnå, ”best practise” - lära av andra samt
kompetensutveckling. (MeritaNordbanken, 1999) De grundläggande målen koncentreras till
koncernresultat, kundnöjdhet, konkurrenskraft och kompetens. De mer framträdande
nyckeltalen är: räntabilitet, I/K-tal (ett relationstal mellan intäkt och kostnad), NKI
(NöjdKundhetsIndex) och MIN (MedarbetarNöjdhetsIndex). (Nordbanken, 1998)

Banken använder den traditionella budgeten som ram. Regioncontrollern pekade på att
budgetarbetet tar både tid och möda samt att få medarbetarna är engagerade i det. De flesta
medarbetare läser och tar del av budgeten, men efter två månader måste den kanske revideras,
vilket innebär att man tappar förtroende för den. Budget är inte ett dåligt hjälpmedel, men
marknaden förändras snabbt, vilket är svårt att förutse långt i förväg. Personalen i Skellefteå
har inte en alltför negativ, men inte heller positiv, inställning till bankens budgetprocess. Vid
frågan om de anser sig engagerade i denna syns en relativt njugg inställning. Generellt
verkade personalen i Skellefteå tillfreds med dagens styrsystem med personliga mål och egen
budget, men där påvisade undersökningen en spridning av personalens svar från lägsta till
högsta intresse, vilket också gett en relativt stor standardavvikelse. De synes också vara
engagerade och insatta i bankens kvartalsvisa resultatredovisningar på en medelnivå, men
likaså där med en spridning över hela fältet, dock inte riktigt lika stor standardavvikelse.
Övervägande del av personalen påvisade ändå ett medel- eller stort intresse.

Tabell 3. Budget.

Område: Budget Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse

Fråga 5. Jag anser att bankens budgetprocess är ett
lämpligt verktyg för att styra… 3,54 4 5 1,92
Fråga 6. Jag är engagerad i bankens budgetprocess. 2,96 3 1 & 3 2,21
Fråga 7. Jag är engagerad och väl insatt i bankens &
kontorets kvartalsvisa resultatredovisning. 4,54 4 4 1,58
Fråga 8. Jag tycker att dagens styrsystem med
personliga mål &  budget förbättrar bankens resultat. 4,08 5 6 2,37
Fråga 9. Jag tycker att dagens styrsystem med
personliga mål &  budget förbättrar mitt eget
resultat.

4,31 5 5 2,14
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Kontorschefen menade att dagens styrsystem med budget och affärsplan är ett alltför trubbigt
instrument. Framför allt pekade han på bankspecifika styr- och uppföljningsproblem. De
åtgärder för att styra om verksamheten som vidtas i bank påvisar oftast inte någon effekt
förrän efter ett, två eller kanske fem år. Orsaken till detta är att stor del av lönsamheten är
kopplad till affärer som gjorts lång tid tillbaka. Exempel på detta är bland annat 50-åriga
bostadslån, vilka ger intäkter varje dag, varje månad under 50 år. Verksamheten präglas
därför av en stor andel av så kallad stockvård. All den nyförsäljning som sker påvisar inget
egentligt resultat förrän efter flera år. För att överleva på lång sikt är det oerhört väsentligt att
fokusera på nyförsäljning, vilket är en anledning till att banken sätter upp personliga mål och
budget kring försäljningsaktiviteter.

Verksamheten och medarbetarna styrs genom målstyrning (ekonomistyrning) med
internpriser som grund. Ett exempel på detta är att styra om verksamheten från manuell
betjäning till självbetjäning för att ge ett bättre resultat. Ett annat exempel på målstyrning är
den så kallade internräntan, bankens mått på marknadsränta. Banken kan styra organisationen
mot vald strategi med hjälp av dessa styrmedel. Genom att ”betala” bättre eller sämre, ställer
kontoren automatiskt om sig till det som ger bäst resultat. (regioncontrollern, 1999)
Kontorschefen menade att internräntan är ett svårmanövrerat styrmedel. Har kontoret valt att
fokusera på exempelvis en ökad inlåningsvolym för att detta är mer lönsamt än utlåning, kan
hela den beräknade lönsamheten försvinna genom att internräntan förändras. Det är därför
viktigt med en bra balans mellan inlåning, utlåning och fonder, då dessa påverkas av
ränteuppgång respektive nedgång. En viss oförståelse finns bland personalen med bankens
målstyrning (internpris och internränta). Personalen har svårt att se dess samband och anser
att en orsak till försämrat resultat är ett felaktigt satt internpris. På operativ nivå styrs
verksamheten med budget, övergripande mål och delmål. Den målbudget som ska uppnås
sätts i form av beting, vilket ej är helt kritikerbefriat, dock teoretiskt bra. Målen mäts bland
annat i volym, resultat i kronor och antalsmässigt (”pinnar”). Det viktigaste med de olika
målen är att omvandla ”pinnar” till pengar och att försöka hitta system som är kopplade till
målen. (regioncontrollern, 1999)

För att fokusera på nyförsäljning inom olika produktområden anordnas ofta interna tävlingar.
Belöningar och priser utdelas kollektivt för dessa tävlingar. Kontorschefen menade att dessa
tävlingar jämt och ständigt också är en form av styrmedel. Individuella belöningssystem
skulle vara ett mycket intressant styrsätt enligt kontorschefen. Belöningssystemet skulle
innebära en möjlighet för enskilda medarbetare vilka har rätt ambition och vilja, att arbeta mer
strategisk rätt och inte vara så beroende av ett stort kollektiv och dess trögrörlighet.
Kontorschefen ansåg att ett individuellt bonussystem skulle vara oerhört intressant, men det
skulle också innebära en revolution i organisationen.

En viss kritik riktas mot att bankens uppföljningssystem blir alltmer sofistikerade. Idag mäts
snart allt och alla. Varje månad kommer det statistik på hur resultatet är jämfört med budget,
jämfört med föregående år och jämfört med andra kontor. Resultat per kontor, för enskilda
grupper, på individnivå och så vidare. Kontorschefen menade även att chefernas ledningsstil
är ett annat viktigt sätt att styra verksamheten på.

4.4 Processen att ta fram ett balanserat styrkort

Balanserat styrkort har blivit ett alltmer välkänt och accepterat begrepp och används av
flertalet företag och organisationer. (Nordbanken, 1998/B) Orsaken till att banken vill införa
ett nytt styrmedel är att det ställs allt högre krav på en affärspartner. Banken har dock inte för
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avsikt att ta bort budgeten utan den ska även fortsättningsvis vara en ledstjärna. Det nya
styrmedlet är tänkt som ett komplement och för att snabbt kunna se hur utvecklingen går.
(regioncontrollern, 1999)

För ett antal år sedan skapade regioncontrollern ett styrkort. Under flera år har han
tillsammans med kontorschefer inom sin region testat styrkortet och fått en djup förankring
för det på region- och kontorsledningsnivå. Regioncontrollern presenterade idén med
styrkortet för regionstyrelsen i Mellansverige. Styrelsen består bland annat av ekonomer och
ingenjörer från både kontorsledningen och externa personer. Reaktionerna över styrkortet var
blandade. Det var framför allt ekonomerna som var negativa till styrkortet, ingenjörerna
tyckte däremot att idén var genial. ”Det var bara att börja om från början igen”. Ytterligare
förankring och test av sina idéer har lett till ett alltmer utvecklat styrkort. (ibid)

En av bankens vice Verkställande direktörer, Lars G Nordström, tillsatte en projektgrupp
1998 för att utvärdera om ett styrkort kunde appliceras i hela koncernen och i sådana fall hur
och på vilket sätt. I projektgruppen ingick controllers från alla regionbankerna och
representanter från Koncernstab Ekonomi. Deras uppgift var att definiera nyckeltal och sätta
kortet på pränt. Det gick fel i processen med att förankra styrkortet på region- och
kontorsledningsnivå och en ny projektgrupp tillsattes. Nuvarande projektgrupp har arbetet
under ett drygt år med utformningen av styrkortet och styrkortet har sedermera presenterats
för de olika regionerna. Under våren-sommaren 1999 har en förankringsperiod pågått ute i
regionerna för att diskutera styrkortet och dess utformning. Förankringsperioden innebar ett
par justeringar av det ursprungliga styrkoret och det tog totalt cirka tre år från
regioncontrollerns första trevande försök med styrkortet till dess nuvarande utformning. (ibid)

Vid processen att ta fram ett styrkort kan vi konstatera att personalen i Skellefteå inte på något
sätt varit delaktig. I början av 1999 gav kontorschefen viss information om hur ett styrkort
skulle kunna utformas samt den pågående processen om styrkort i banken. Efter den första
informationen har inget ytterligare redovisats för personalen i Skellefteå. Fram till i september
1999 hade kontorschefen inte heller erhållit någon ytterligare information om styrkortet, eller
på något sätt aktivt deltagit vid framtagningsprocessen. Kontorschefen pekade på att ingen i
regionbank Norrland medverkat i den tillsatta projektgruppen och befinner sig därför i ett
senare stadium jämfört med exempelvis region Mellansverige.

Tabell 4. Balanserat styrkort.

Område: Balanserat styrkort Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse

Fråga 10. Deltog Du vid mötet?
Svar: JA 14 st, NEJ 11 st VET EJ 1 st. - - - -

Fråga 11. Jag tyckte att denna information
var mycket intressant & ser fram emot
detta.

3,86 5 5 2,23

Fråga 12. Jag tycker att det verkar vara ett lämpligt
sätt för banken att styra & mäta. 3,29 4,5 5 2,55
Fråga 13. Jag har fått ytterligare information om
detta efter den första informationen. 1,60 1 1 1,02
Fråga 14. Jag har varit delaktig i utformningen av
detta nya styrkort. 1,38 1 1 0,58
Fråga 15.  Jag anser att det skulle vara
stimulerande/intressant med mätetal fördelade på de
ovan nämnda fem perspektiven. 3,75 4,5 5 2,18
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Regioncontrollern menade att det aldrig hade varit möjligt att komma så långt som
projektgruppen hittills gjort med styrkortet, om de inte haft tålamod och tagit små steg i taget.
I en stor organisation är det väsentligt att först visa resultat innan man kan tas på allvar. En
viktig faktor har varit att lära sig att arbeta ihop med kontoren där mångas synpunkter har
tagits tillvara. I första hand har diskussioner förts mellan regioncontrollern och
kontorsledningen. Personalen har inte varit delaktig. Respons och en bred förankring från
kontoren har inneburit en möjlighet att hitta rätt nyckeltal. Detta arbetssätt har lett till att de
skapat en ”bank” av nyckeltal och en möjlighet att både diskutera och testa av vilka av dessa
nyckeltal som  leder framåt eller ej. Processen är ständigt pågående, men avspeglar ett
nyckelord: ”förankringen är A och O”. (ibid)

Bankens arbetssätt med att skriva affärsplan är att ”frysa” verksamheten under hösten för att
bestämma budgetramar. En jämförelse gjordes med Handelsbanken och dess budgetlösa
arbetssätt, vilket innebär att de vinner tid och tempo. Det är dock viktigt att vara säker på att
göra rätt saker och att verkligen utgå från sin affärsidé och strategi. En jämförelse gjordes
också med Skandia, som introducerat ett balanserat styrkort. Där togs beslutet i högsta
ledningen och fördes  vidare ut i organisationen. En nackdel med detta är att det kan stöta på
patrull längre ner i organisationen. I MeritaNordbanken har processen och förankringen skett
på regionnivå, för att därefter framlägga förslag till högsta ledningen. (ibid)

4.5 Utformning av ett nytt styrmedel

Projektgruppen arbetade fram ett styrkort, vilket benämndes analyskort. Via olika nyckeltal
skulle analyskortet åskådliggöra hur viktiga kritiska framgångsfaktorer samverkar mot
bankens övergripande mål. Ett par grundläggande principer för analyskortet var att det skulle
framställas på regionbanksnivå kvartalsvis till bankledningen samt successivt på kontorsnivå
till kontor och regionbanksledning. Det skulle inte betraktas som en rapport utan vara ett
underlag för analyser med dokumentation och tydlighet som ett krav. (Nordbanken, 1998/B)
Analyskortet indelades initialt i fem fokus med maximalt fem mätare i varje fokus. Ett
exempel på analyskort redovisas mer ingående i bilaga 2. Varje mätare hade tre dimensioner
nämligen värde, riktning och nivå. Mätarnas inbördes koppling till de övergripande målen var
viktig. Valda nyckeltal ska från en period till en annan, snabbt kunna påvisa effekter av gjorda
insatser. Utifrån de övergripande målen: nöjda aktieägare, nöjda kunder och nöjd personal
definierades följande fem fokus: (ibid)

• Lönsamhet
• Kund
• Human
• Utveckling
• Strategi

Dessa fem perspektiv utgjorde grunden för vår enkätundersökning. Frågorna i undersökningen
om vilka perspektiv personalen i Skellefteå ansåg vara viktigast gav spontana reaktioner.
Flera personer uttryckte svårigheten att gradera de olika perspektiven, då de ansåg att alla
perspektiv var lika viktiga och att de har samband med varandra. Resultatet visade ändå en
tendens att för bankens långsiktiga överlevnad bedömdes Lönsamhet och Medarbetare vara
viktigast. För att nå egna mål samt egen utveckling, ansågs Utvecklings- och därefter
Medarbetar-perspektivet vara viktigast. En övervägande del av personalen i Skellefteå ansåg
att de olika perspektiven i ett balanserat styrkort skulle kunna vara ett relativt intressant och
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lämpligt sätt att styra och mäta på i banken. Samtliga svar har dock en spridning mellan alla
svar, vilket också standardavvikelsen påvisade. Kontorschefen pekade på att Lönsamhet är det
absolut viktigaste för bankens verksamhet, det går aldrig att bortse från detta faktum.

Tabell 5. Perspektiv i balanserat styrkort.

 Område: Perspektiv Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse

Fråga 16. För bankens långsiktiga överlevnad,
graderar jag följande perspektiv(5 viktigast)…
Lönsamhet 3,72 4 4 1,15
Kunder 3,20 3 3 1,36
Medarbetare 3,44 3 3 1,20
Utveckling 2,56 2 2 1,44
Strategi 2,17 2 1 1,28
Fråga 17. Vilka av dessa perspektiv anser Du
viktigast för att nå Dina mål & Din utveckling.
Lönsamhet 2,48 2 1 1,30
Kunder 3,04 3 3 & 4 1,40
Medarbetare 3,16 3 2 1,19
Utveckling 3,60 4 5 1,39
Strategi 2,79 2 2 1,50

Det första förslaget på analyskort har i viss mån bearbetats. För att komma överens och
framför allt för att komma framåt i processen har en rad kompromisser lett till att analyskortet
nu är något annorlunda utformat. Till stor del är tankegången densamma. Styrkortet benämns
numera Kompassen - ett styrkort som anger företagets riktning, därav namnet. Det är  indelat i
sex fokus, tre huvudfokus samt tre stödjande fokus. (regioncontrollern, 1999)

De tre huvudfokusen är:

       Lönsamhet

Kunder Medarbetare

och de tre
stödjande fokusen är:

Figur 8. Kompassens sex fokus. (Källa:  regioncontrollern, 1999, egen bearbetning.)

För varje fokus finns fem olika måltal, vilket exemplifieras i bilaga 3. Orsaken till att
projektgruppen velat få med ett sjätte fokus, Försäljning, är att just nu fokuseras bankens
omställning till en försäljningsorganisation. Fokus och de olika mätetalen är ju inget konstant,
utan kan förändras över tiden. (ibid)

Effektivitet Risk Försäljning
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Vid utformningen av styrkortet har projektgruppen arbetat med att hitta orsak – verkan –
samband genom så kallad brain storm, där inget förkastats. Olika nyckeltal har paketerats.
Den kärna av nyckeltal som blivit kvar, har därefter strukturerats upp. Osäkerhet finns på hur
det exakt kommer att utformas, men bedömningen är att kunna komma någorlunda rätt. Det är
väsentligt att styrkortet inte lever sitt eget liv, utan det måste kopplas till verksamhetsplanen
och koncernens mål i värdetriangeln, då främst räntabilitet. (ibid)

Styrkortets stora uppgift är att ange ”rätt”  (strategiska) riktning oberoende av budget. Det nya
styrkortet ger också controllers en god möjlighet att göra så kallad bench marking mellan
olika kontor. En jämförelse mellan likartade kontor kan ske och målet är att alla typer av
bortförklaringar till avvikelser jämfört med övriga ska elimineras. Tanken är att ställa upp
hypoteser (orsakssamband), testa av dem och på detta sätt hela tiden föra utvecklingen framåt.
Personalen ska på detta sätt sporras till att hela tiden förbättra resultatet jämfört med
föregående period. (ibid)

4.6 Införandefasen

Regioncontrollern ansåg att det är viktigt att introducera det nya styrkortet Kompassen i små,
små steg. I samband med införandet av styrkortet ska en massiv information ske genom
bankens informationskanaler MeritaNordbankenNytt (internt informationsblad), bankens
intranät och liknande. Regioncontrollern menade att bankens dataavdelning ställt upp på ett
bra sätt för att tillgodose de krav som ställts för att kunna använda och sätta det nya styrkortet
i hamn. En prioritering ligger för närvarande på diverse millennieproblematik vad gäller
datasystemen. Styrkortet bedöms i dagsläget ändå kunna fungera väl, både vad gäller
utformningen och möjligheterna att ständigt se och följa utvecklingen. Tanken är också att
personalen ska kunna vara med och påverka utformningen av de olika mätetalen i styrkortet
när det ska tas i bruk. (ibid)

Kompassen presenterades för kontorscheferna i region Norrland i början av september.
Kontorschefen menade att det är viktigt att ta sig tid för att lära sig använda och förstå det nya
styrkortet innan det ska lanseras på bred front nedåt i organisationen. Att pröva sig fram och
testa av styrkortets potential är väsentligt. Införandeprocessen har påbörjats i mindre skala i
region Norrland. Ett exempel på detta är att Norrlands regioncontroller träffat
kontorsledningen i Piteå för att diskutera mål och mått. Styrkortet är ännu i sin linda och det
är väsentligt att ge det tid för att mogna. (kontorschefen, 1999)

4.7 För- och nackdelar

Regioncontrollern ansåg att det finns fördelar för den enskilde medarbetaren, både krav på
intelligens och krav på engagemang. Den enskilde medarbetaren kommer att ha möjlighet att
påverka utformningen av styrkortet. I detta sammanhang är det dock oerhört väsentligt att alla
är införstådda med de kritiska framgångsfaktorerna. Regioncontrollern är övertygad om att
medarbetarna kommer att vara minst lika entusiastiska som ledningen är för det nya
styrkortet. En oerhört stor möjlighet ges för respektive regioncontroller att ständigt se vad
som händer, vad utvecklingen är på väg i banken, på varje region, kontor, medarbetare
etcetera. Kontorschefen pekade på att det är svårt att få förståelse och insikt vid en första
anblick på ett styrkort. Det är oerhört väsentligt att ge sig tid till att förstå styrkortet och
bestämma sig för hur det ska användas. Rätt använt ger det många fördelar.
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Att ha sex fokus i ett styrkort är kanske väl många, men det viktigaste har dock varit att kunna
enas och komma överens om ett gemensamt styrkort. Regioncontrollern menade att banken
ännu inte är mogen för att helt överge sin budget och ersätta den med ett styrkort.
Bankstyrelsen har dock påvisat ett intresse för projektgruppens utformade styrkort. Om ett par
år kanske styrkortet mognat bättre och fler fördelar ses med det. En nackdel med det
utformade styrkortet och dess användningssätt idag, är att det enbart innebär en intern
jämförelse mellan olika kontor. Idealet hade varit att skapa ett instrument för att jämföra
utvecklingen med den externa marknaden och konkurrenterna. Ett försök till detta inleddes i
region Västsverige (det vill säga marknadsområdet Göteborg med omnejd), men har inte av
olika skäl kunnat förverkligats.

Kontorschefen pekade på en fälla med styrkortet. Vid en första anblick kan det tolkas som
skrämmande, då det går att mäta och styra på detaljnivå. Detta problem kan dock minskas
genom ta god tid på sig för att lära sig förstå och läsa styrkortet. Kontorschefen pekade även
på den nackdel det innebär att styrkortet inte medger en möjlighet att kunna mäta bankens
resultat och utveckling mot omvärlden. Det är svårt att finna offentlig statistik avseende
bankerna, vilket till stor del beror på den sekretess bankerna omges av. Bankernas resultat och
marknadsandelar presenteras i princip enbart vid de officiella rapporterna ett par gånger per
år. Detta får till följd att det gör det svårt att i tid veta hur och om omvärlden förändras.
Banken får ett väldigt introvert arbetssätt.
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5 Analys och slutsatser samt diskussion

Den röda tråd vi haft genom uppsatsen följer vi i analysen där vi kopplar undersökningen till
teorin och problemdiskussionen för att försöka dra slutsatser. Inledningsvis berörs visionen
och omvärlden. Därefter diskuterar vi styrsystemet. Balanserat styrkort analyseras i dess
ursprungsmodell och i nya varianter. Vi berör även framtagningsprocessen  samt
uppbyggandet av balanserat styrkort. Avslutningsvis diskuterar vi för- och nackdelar med ett
balanserat styrkort och åskådliggör vår slutsats i form av en egen modell över hur olika
styrmedel och olika styrsätt för företag skulle kunna sammanfattas.

5.1 Visionen och omvärlden

MeritaNordbankens vision ”att vara den ledande finansiella partnern i Norden och
Östersjöregionen – ur kunder, aktieägares och anställdas perspektiv” nämns ofta och finns
skriven som en ledstjärna i bankens olika interna material. Visionen är väl förankrad hos
personalen i Skellefteå. Vi grundar vår slutsats från de svar vi erhållit i enkätundersökningen.
Dessa svar kan dock tänkas vara alltför positiva. Även om undersökningen gjorts anonymt
tror vi att det kan finnas en risk för att någon/några inte velat erkänna att visionen inte är väl
känd. Det skulle då kunna tolkas som ett alltför stort ointresse för sitt eget arbete och sin
arbetsgivare.

Banken präglas av en stor medvetenhet om teknikens snabba utveckling, en ökad
internationalisering och en ökad konkurrens. Det har lett till att banken insett ett behov av
förändring på ett flertal områden. (MeritaNordbanken, 1999) Vi kopplar detta till Samuelsons
(1996) konstaterande: ”För att överleva krävs inte bara en anpassning till nya förhållanden,
utan det krävs att företaget måste ha en god framförhållning för att i tid förändra
verksamheten”. Det gäller således att vara flexibel och ha förändringsvilja. (Bergsten, 1998)
Genom vår något begränsade undersökning har vi inte kunnat tolka i vilken grad  Merita-
Nordbanken är flexibla, men vi anser att det finns förändringsvilja bland annat genom att ett
nytt styrkort arbetats fram.

MeritaNordbanken har utformat ett eget styrkort, Kompassen. Då vi inte har kunnat finna
något identiskt styrkort i diverse litteratur och material vi läst anser vi det vara ett relativt
unikt utformat styrkort. Vi kan dock konstatera att MeritaNordbankens styrkort har vissa
likheter med exempelvis Skandias styrkort, Skandia Navigator, det vill säga två företag
verksamma inom den finansiella sektorn. Båda företagen sätter medarbetare och kunder i
fokus och även lönsamhet är centralt i respektive styrkort. Vi kan konstatera att de båda
företagens styrkort utgår från företagets vision och mål samt att de nyckeltal som väljs
utformas från de kritiska framgångsfaktorerna. (regioncontrollern, 1999 och Nyllinge, P,
1999) Företagens styrkort har några viktiga skillnader vad avser fokus. Skandia har placerat
ett Humanfokus centralt, till vilket de övriga fokusen kopplas. (Nyllinge, P, 1999)
Huvudfokus i MeritaNordbanken är Lönsamhet, Kunder och Medarbetare. (regioncontrollern,
1999) Ytterligare en skillnad mellan de olika styrkorten är att MeritaNordbanken har Risk
som fokus, med mätetal avseende bland annat problemkrediter och kreditförlustnivå. Skandia
har däremot inte detta fokus, vilket i sig inte är anmärkningsvärt då Skandia har en större
inriktning på försäkringar och inte på krediter. Bankens ursprungliga uppgifter är och har varit
att förmedla krediter med mer eller mindre risk. Det är tydligt att företag inom samma bransch
ofta präglas och påverkas av varandra samt av det samhälle de verkar i. Ledning och styrning
i ett enskilt företag bestäms även av dess egna tradition och ledning. (Samuelson, 1996)
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5.2 Dagens styrsystem

Det är viktigt att utveckla styrning och ledning utifrån en grundläggande förståelse för den
egna organisationens situation och utveckling. (Ewing & Samuelson, 1998) Vi kan konstatera
att MeritaNordbanken inte har kopierat Handelsbankens budgetlösa styrsystem, (Wennberg,
1994) eftersom budgeten även framledes ska utgöra en ram för banken. (regioncontrollern,
1999)

Företag och organisationer kan styras på olika sätt; val av organisation, formellt styrsystem
och mindre formaliserad styrning. Vår undersökning har inte omfattat hur och i vilken grad
organisationen styrs genom val av organisation, det vill säga egenskaper som avser struktur,
fördelning av beslutsrätt och verksamhetens samordningsmetoder. Dessa egenskaper torde
ändå finnas. Kontorschefen pekade på flera sätt att styra verksamheten som exempelvis
ledningsstil och belöningssystem. Vi har i vår avgränsning av denna undersökning valt att inte
gå närmare in på dessa styrformer. Däremot kan vi konstatera att banken använder styrning
genom val av formellt styrsystem i relativt stor utsträckning. Formellt styrsystem berör frågor
om strategi, verksamhetsplan, budgetering och operativ styrning. (Samuelson, 1996)
Regioncontrollern beskrev samtliga dessa frågor och speciellt med tonvikt på att det är viktigt
att alltid utgå från sin affärsidé och strategi vid olika vägval. Banken använder sig av en
gemensam affärsplan/verksamhetsplan (MeritaNordbanken, 1999) samt budget för att leda
och styra verksamheten. Styrning på den operativa nivån sker genom målstyrning med
personlig budget, både övergripande mål och delmål. (regioncontrollern, 1999) Kontorschefen
menade på att kampanjer och tävlingar är ett sätt för att få en ökad aktivitet och styra
verksamheten mot en stor grad av nyförsäljning. Vår undersökning visade att personalen i
Skellefteå generellt sätt är relativt nöjd med personliga mål och budget, men individuellt har
de väldigt spridda åsikter. Dessa svar anser vi vara naturliga och väl spegla verkligheten.
Vissa arbetstagare är inte tillfreds med mål och personlig budget, speciellt om de inte har
arbetat på ett sådant sätt tidigare. Att ständigt tävla passar inte alla och kan även vara svårt att
förverkliga i ett serviceyrke med stora kundgrupper. Vi bedömer att en ständig tävlan för att
alltid prestera bättre än föregående period, det så kallade japanska Kaizen-tänkandet, kan vara
en stor faktor till dagens alltmer stressiga arbetsklimat. (Samuelson, 1996)

Den alltmer hårdnande konkurrensen ställer krav på företagen för att snabbt anpassa
företagets ekonomistyrning till de nya förutsättningarna. För att snabbt kunna förändra
styrningen är en nyckelfaktor att medarbetarna är mentalt förberedda. (Samuelson, 1996) Vi
kan konstatera att i dagsläget finns i praktiken ingen information om det nya styrsystemet hos
personalen i Skellefteå, men en massiv information och utbildning planeras när styrkortet
antagits på högsta nivå. (regioncontrollern, 1999) Kontorscheferna har erhållit information om
det nya styrkortet Kompassen i början av september och därefter ska tid ägnas för att lära sig
läsa och förstå styrkortet. Vi menar att detta är en viktig aspekt. Det är bättre att styrkortet är
väl förankrat och förståelsen stor för hur det ska och kan användas. Att införa ett styrkort utan
kontorsledningens acceptans och förståelse skulle vara dömt att misslyckas. Vi vill ändå peka
på risken att den största delen av personalen inte på något sett är eller har varit delaktig i
framtagningsprocessen av det nya styrkortet. Vi menar att medarbetare som själva varit
delaktiga i en process och kunnat påverka utfallet, har lättare för att acceptera och anamma en
förändring. Vi är medvetna om att vår begränsade undersökning inte ger en helt rättvisande
bild, då införandeprocessen inte inletts och inte har kunnat omfattats i undersökningen.

MeritaNordbanken använder den traditionella budgeten som ram och för närvarande finns det
inget beslut om att förändra detta. (regioncontrollern, 1999 och MeritaNordbanken, 1999) Det
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finns anledning att koppla detta till den kritik som riktas mot att styra företag och
organisationer på samma sätt de gjort i flera årtionden. (Samuelson, 1996) En rad andra
företag inom finansbranschen har andra sätt att styra sin verksamheten på. Det kanske
intressantaste exemplet är Handelsbanken, vars tidigare ledare Jan Wallander ansåg att budget
rent av är farligt för företaget eller åtminstone slöseri med resurser. (Wennberg, 1994)
Regioncontrollern beskrev att budgetarbetet både tar tid och pengar i anspråk, vilket vi tolkar
som en viss överensstämmelse med Wallander. Övriga synpunkter som regioncontrollern
påpekade var att budgeten i grunden inte är dålig, men det är svårt att förutse framtiden långt
i förväg och särskilt när marknaden förändras snabbt. Dessutom är få av medarbetarna
engagerade i budgetprocessen enligt regioncontrollern, vilket även personalen i Skellefteå
bekräftade i enkätundersökningen. Kontorschefen menade också att budgeten och det
nuvarande styrsystemet är ett alltför trubbigt instrument, det tar alldeles för lång tid innan
åtgärder idag syns i resultatet, flera år i värsta fall. Detta leder till att det är svårt att veta om
företaget har valt rätt strategi och att det är på väg i rätt riktning. Vår slutsats av detta är att
budgetens storhetstid kanske snart är räknad och framtiden finns i nya styrsätt.

MeritaNordbanken lägger en stor vikt på traditionella finansiella nyckeltal. Av fokuseringen
på aktieägare, kunder och medarbetare, är det viktigast att öka marknadsvärdet och
utdelningen till aktieägarna. Det traditionella finansiella nyckeltalet räntabilitet, mäter
aktieägarens nytta. (regioncontrollern, 1999) En slutsats vi berör är att i en finansiell bransch
är fixering vid mått i pengar kanske mer naturligt än i övriga branscher, men vår
undersökning ger inget belägg för detta utan det är högst personliga reflektioner. Den ökade
kritiken under det senaste decenniet mot traditionell ekonomistyrning kan till viss del urskiljas
i vår undersökning. Information till de anställda är alltför abstrakt. Siffrorna i olika
kvartalsrapporter saknar mening för stora delar av en organisation. (Olve et al, 1999) Vi anser
att detta stämmer relativt väl för personalen i Skellefteå, då delar av personalen påvisat stort
intresse för rapportering medan vissa saknar det helt.

En alltför stor fokus på traditionell analys medför ofta inte en korrekt värdering av ett företag,
speciellt inte i så kallade kunskapsföretag. Analys av ett kunskapsföretag görs lämpligen i en
balanced scorecard-modell. (Nyllinge, 1999) De flesta är också övertygande om att i
framtiden kommer ett allt större fokus sättas på kunden, medarbetarna, utvecklingsförmågan
och den interna processen. De traditionella finansiella nyckeltalen kompletteras med ett
styrmedel med nya mätetal (Bergsten, 1998) Det är med andra ord viktigt med en balans
mellan olika områden – ett balanserat styrkort. (Olve et al, 1999)

5.3 Balanserat styrkort

Tanken med ett balanserat styrkort är främst att klarlägga de kritiska framgångsfaktorerna,
vilka påvisar ett orsak-verkan samband och ger en heltäckande bild av företagets situation.
(Anthony & Govindarajan, 1998) Regioncontrollern menade att det styrkort som utvecklats
under ett antal år inte ska ses som ett balanserat styrkort utan som ett komplement till
budgeten. Styrkortet ska främst vara ett instrument för controllers för att på ett bättre sätt
kunna följa verksamheten. Genom att föra en dialog med kontorscheferna ska styrkortet
underlätta och poängtera att verksamheten bedrivs på ett strategiskt riktigt sätt. Vi anser ändå
att det finns stora likheter i bankens utformade styrkort och den i teorin och andra etablerade
balanserade styrkort. Vi bedömer och analyserar därför bankens styrkort med gängse teorier i
ämnet.
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I Kaplan och Norton´s ursprungsmodell av ett balanserat styrkort, ses företaget ur fyra viktiga
perspektiv: finansiellt, process, kunder och förnyelse/utvecklingsperspektiv. (Olve et al, 1999)
Författarna till denna ursprungsmodell menar att den inte är en exakt modell som ska
kopieras. Företag kan mycket väl komplettera den med ytterligare perspektiv, men enbart om
de är strategisk relevanta. (Patridge & Perren, 1997) Flertalet av de företag som idag
praktiserar ett balanserat styrkort har också med ett medarbetarperspektiv. (Danielsson &
Taavo, 1999) MeritaNordbankens första utkast på ett styrkort, Analyskort, innehöll fem
perspektiv: Lönsamhet, Kund, Human, Utveckling och Strategi. (Nordbanken, 1998/B)
Kontorschefen och personalen i Skellefteå uttryckte en gemensam syn att det är Lönsamhet
som är den viktigaste parametern vad gäller bankens långsiktiga överlevnad. Perspektivet
Lönsamhet påvisade det högsta medelvärdet (se tabell 5) samt den lägsta standardavvikelsen i
enkätundersökningen. Personalen har även poängterat att perspektivet Medarbetare är viktigt
och enkätundersökningens resultat påvisade ett högt medelvärde samt en relativt låg
standardavvikelse för detta perspektiv. Frågan om vilket perspektiv personalen ansåg viktigast
för att nå sina egna mål och för sin egen utveckling är intressant. Perspektivet Utveckling har
getts det högsta medelvärdet följt av perspektivet Medarbetare. Perspektivet Lönsamhet har
fått det lägsta medelvärdet i denna fråga, vilket kan anses relativt anmärkningsvärt.
Personalen har inte ansett att bankens lönsamhet är lika väsentligt i detta avseende.
Standardavvikelsen var högre för denna fråga (nummer 17), vilket indikerar att svaren är mer
spridda. Vi menar här att det kan vara så att personalen har haft olika tolkningar avseende de
olika perspektiven. Perspektiven Lönsamhet, Kunder och Medarbetare torde vara förståeliga i
sig själva, medan Utveckling och Strategi är något mer oklart. Drygt hälften av de som deltog
i enkätundersökningen hade deltagit på ett informationsmöte om dessa perspektiv och kan då
ha en annorlunda tolkning än de som inte deltog vid mötet. Det kan vara så att några ur
personalen har tolkat Utveckling som den anställdes egen utveckling av kompetens och
liknande, medan andra kan ha tolkat Utveckling som bankens produktutveckling. Även
perspektivet Strategi kan tolkas på olika sätt.  Personalen gav även en indikation under själva
undersökningen att det var svårt att gradera de olika perspektiven.

Det ökade intresset för balanserat styrkort under 1990-talet anses främst finnas på en
mellanchefsnivå då de anser att det ger en balansgång mellan verksamhetens olika angelägna
intressen. (Olve et al, 1999). Detta anser vi överensstämmer väl i MeritaNordbanken. Där har
framtagningsprocessen och testning av ett styrkort skett på mellannivå, det vill säga på
regionnivå tillsammans med kontorschefer. I samband med intervjuerna kunde vi se en stor
entusiasm i denna grupp och ett stort intresse för att ro det i hamn. Kontorschefen i Skellefteå
såg en stor potential i det nya styrkortet, men att det är viktigt att använda det på rätt sätt. På
högre ledningsnivå var det lite trögare, vilket bland annat regionstyrelsen i Mellansverige gav
uttryck för vid en första presentation av idén med ett styrkort. Högsta ledningen i banken har
bara till viss del påvisat intresse för styrkortet. (regioncontrollern, 1999) Det nya styrsättet har
svårt att konkurrera med traditionella och välkända begrepp som exempelvis budget, (Olve et
al, 1999) vilket avspeglas i att banken för närvarande inte har för avsikt att avskaffa budgeten.
(regioncontrollern, 1999)

5.4 Processen att ta fram ett balanserat styrkort

Vid framtagningsprocessen ska styrkortet ses som ett ramverk och inte som en detaljerad
beskrivning. Framgången med ett styrkort ligger framför allt i processen samt anpassning till
respektive organisations marknads- och internorganisatoriska förutsättningar. (Olve et al,
1999) Detta anser vi att MeritaNordbanken och speciellt projektgruppen tagit fasta vid när de
arbetat med processen att utforma ett styrkort. Bankens val av olika perspektiv
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överensstämmer väl med teorin. Den avvikelse som ses är fokus på strategi i stället för den
interna processen. (Nordbanken, 1998/B) Vi anser det vara en naturlig följd när ett
tjänsteföretag skapar ett balanserat styrkort. I ett tillverkande och produktionsinriktat företag
är det oerhört väsentligt att vara effektiva i själva tillverkningsprocessen för att bli
konkurrenskraftiga och överleva på lång sikt. Banken valde här att fokusera på
självbetjäningsandelen för privat- och företagskunder, det vill säga den produkt som finns i ett
tjänsteföretag – nämligen själva tjänsten.

Arbetet med att utforma ett styrkort ska i så stor utsträckning som möjligt speglas av
konsensus med väl förstådda och förankrade diskussioner och resultat. (Olve et al, 1999)
Processen i banken speglas av en bred förankring ned i organisationen från regionnivå till
kontorschefsnivå. Under cirka tre till fyra år har regioncontrollern arbetat med att testa och
diskutera styrkortet, främst med kontorsledningen. Detta överensstämmer inte i hela
organisationen. I region Mellansverige har en bredare förankring kunnat ske, då
regioncontrollern där varit drivande i processen. I region Norrland har i praktiken ingen
diskussion eller förankring skett under framtagningen av styrkortet enligt kontorschefen. Vi
konstaterar att personalen i Skellefteå inte på något sätt varit involverad i processen. Detta
förklaras med att det har varit regioncontrollern i Mellansverige som varit den aktiva parten i
denna process och Skellefteå tillhör en annan region, Norrland.

5.5 Uppbyggandet och utformning av ett nytt styrmedel

Regioncontrollern jämte den tillsatta projektgruppen har arbetat med bankens affärsidé och
vision samt de strategiska viktiga faktorerna i värdetriangeln för att skapa ett styrkort. I
värdetriangeln är fokusen på aktieägare, kunder och anställda, vilka blivit grunden för
styrkortets tre huvudfokus. Vid en jämförelse med teorier kring uppbyggandet av ett
balanserat styrkort är det första steget att definiera företagets vision, affärsidé och strategi
(Hopf et al, 1999) vilket väl överensstämmer med arbetssättet i MeritaNordbanken. Nästa steg
är att utveckla mål och mått som ska se till att den identifierade visionen uppnås. (ibid)
Regioncontrollern menade på att mål och mått har utvecklats genom att ta tillvara på tidigare
erfarenheter. Mål och mätetal har testats av och jämte en öppen diskussion har ett styrkort
med bred förankring och acceptans på mellannivå skapats. I teorin är det sista steget vid
uppbyggandet av ett styrkort att ta tillvara på tidigare erfarenheter. Det är väsentligt att det tar
tid att skapa mått och att det kanske inte blir helt perfekt från början utan behöver justeras
efter hand. (ibid)

Metoder för att bygga upp ett balanserat styrkort kan skilja sig mellan olika företag och
organisationer. Huvudsaken är att respektive företag håller fast vid sin linje. Ett väl
fungerande balanserat styrkort kräver en löpande diskussion kring frågor om hur vision,
kritiska framgångsfaktorer och mätetal hänger ihop. (Prodacapo, 1999) Regioncontrollern
påpekade vid ett flertal tillfällen att det är oerhört väsentligt att få fram rätt mätetal utifrån de
kritiska framgångsfaktorerna. Måtten ska vara breda och man ska tvingas ta ställning till hur
måtten påverkar varandra. MeritaNordbankens numera utformade styrkort Kompassen
innehåller sammanlagt sex fokus med tre huvudfokus: lönsamhet (aktieägaren) – kunden
(kundnöjdhetsindex) – medarbetaren (nöjdmedarbetarindex). De tre stödjande fokus är
troligen mer föränderliga och pekar på det som är fokus på för närvarande. Genom en god
kommunikation mellan regioncontroller, kontorsledning och personal ska hypoteser ställas
upp för att testas av. Genom att jämföra utfall med andra likvärdiga kontor (bench marking)
ska inga bortförklaringar kunna ges utan i stället ska vägar hittas för att ständigt bli bättre. En
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tävling att ständigt förbättras från föregående period ska engagera och motivera alla
medarbetare (regioncontrollern, 1999), ett Kaizen-tänkandet. (Samuelson, 1996)

5.6 Införandet av ett nytt styrkort

En lyckad förändringsprocess kräver lyhördhet för olika signaler. Hela organisationen måste
sträva åt samma håll och vara överens om en gemensam vision. Det gäller att samverka samt
att bestämma var vi befinner oss idag och var vi vill vara i framtiden. När ett
förändringsbehov upplevs krävs det inslag av både en förändringsstrategi och ett
förändringsledarskap för att lyckas. (Ewing & Samuelson, 1998)  En väsentlig del i en
förändring är att människorna i organisationen måste uppleva och uppmärksammas på att en
förändring är nödvändig. Individen behåller gärna sina gamla vanor och då är förändringen
svår att genomföra. (Schein, 1992) Det nya styrkortet har först presenterats och förankrats på
kontorschefsnivå för att ge möjlighet att först lära sig läsa och förstå det. Styrkortet införs i
små steg genom att controllers för enskilda samtal med kontorsledningen och diskuterar
respektive kontors framgångsfaktorer. Detta sätt anser vi delvis vara en lämplig metod, men
det kan också innebära en risk att inte personalen blir inblandad i det nya styrsättet förrän det
är ett faktum. Vi vill peka på att det är lättare att få acceptans för en förändring om stora delar
av personalen varit mer delaktig och engagerad under resans gång. Alltför ofta ställs
personalen inför ett fullbordat faktum och har då svårt att påverka. Personalen i Skellefteå ger
idag ett intryck av att vara relativt nöjd med nuvarande styrsätt med personliga mål och
budget. De verkar i och för sig positiva och intresserade av ett nytt styrmedel med flera fokus,
men har svårt att se fördelar och möjligheter med det. Vår slutsats är att hela personalen ännu
inte är mentalt förberedda för en förändring. Denna slutsats drar vi genom att göra en
jämförelse med Scheins (1992) teorier om förändring, där han pekar på vikten av att individen
måste uppleva ett behov av förändring. Annars kan det finnas risk för att människan försöker
undvika förändringen. Vi menar att undersökningen inte har påvisat att personalen är
tillräckligt förberedd eller insatt i det nya styrkortet. Ska en förändring bli lyckad måste hela
organisationen vara med på tåget.

Det finns olika sätt att genomföra förändringar i företag och organisationer och valet grundar
sig ofta på företagets storlek och status. I större företag är det ofta lämpligt att först genomföra
ett eller par pilotprojekt. (Olve et al, 1999) Regioncontrollern har suttit med i den
projektgrupp som haft till uppgift att under ett till två år arbeta fram ett styrkort. Dessförinnan
har regioncontrollern arbetat med att testa av styrkortet nedåt i organisationen och fått gehör
och respons för styrkortet. Vi anser därmed att banken följt lämpliga tillvägagångssätt vilka
återfinns i litteraturen. I vår undersökning har vi inte kunnat finna att någon från personalen
varit delaktigt i projektgruppen, vilket vi menar är en brist. Personalen besitter mångårig
erfarenhet av det praktiska arbetet ute på kontoren och deras synpunkter torde vara
intressanta. Vi lägger dock in en passus här, då vi inte fått bekräftat att synpunkter från
personalen i Skellefteå överensstämmer med hela organisationen. Resultatet skulle kunna ha
blivit annorlunda om vi i stället gjort en undersökning av personalen i region Mellansverige,
men regioncontrollern har ändock pekat på att personalen i Mellansverige inte varit delaktig
vid utformandet och testandet av styrkoret.

När ett nytt styrkort ska införas i organisationen är det oerhört väsentligt att ha ett väl
utvecklat datasystem, samt utbildning och information till de anställda. (Olve et al, 1999)
Regioncontrollern bedömde att MeritaNordbanken har goda förutsättningar för detta.
Projektgruppen har fått gehör för sina krav och önskemål på datasystem som de ansett vara
nödvändig för styrkortets användbarhet. Regioncontrollern menade att en massiv information
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kommer att ges till personalen genom bankens olika interna informationskanaler, samt att
styrkortet kommer  att införas i små, små steg. Dessa faktorer ska verka för ett lyckat
införande av styrkortet. Vi kan i nuläget inte konstatera i vilken utsträckning eller om
personalen kommer att få tillräcklig med utbildning.

5.7 För- och nackdelar

MeritaNordbanken har arbetat med att ta fram ett lämpligt och ett gemensamt förankrat
styrkortet, vilket har tagit flera år. Styrkortet har förkastats och omarbetats flera gånger, tills
ett slutligt styrkort, Kompassen, har kunnat presenterats. (regioncontrollern, 1999)
Kontorschefen pekade på en fälla med styrkortet, då det går att mäta och styra allt på
detaljnivå. Detta problem skulle kunna minskas genom att ta god tid på sig för att lära sig
förstå och läsa styrkortet. En framgångsfaktor vid framtagandet av ett balanserat styrkort är
just att ta tid på sig och inte ha för bråttom. Arbetet med ett styrkort blir aldrig riktigt klart
eftersom det ständigt ska anpassas efter företagets föränderliga situation. (Olve et al, 1999) Vi
anser att banken väl anammat teorins tidsaspekt, om sedan styrkortet blir en framgångsfaktor
återstår att se i framtiden.

Grundtankarna med ett balanserat styrkort är att integrera budgettänkandet med
organisationens strategi. Ett par fallgropar med införandeprocessen av ett balanserat styrkort
är att högsta ledningen inte gett sitt fulla stöd, otillräckligt datastöd och utbildning till
personalen. (Adolphson, 1998) Potentialen med ett balanserat styrkort tillvaratas sällan och
många styrkort bidrar i praktiken till att konservera ett traditionellt budgettänkande. (Nilsson
& Trossmark, 1999) Här kan en viss risk finnas i MeritaNordbankens beslut att budgeten
fortfarande ska utgöra en ledstjärna i affärsplanen. Banken har valt att behålla den
konservativa budgeten i nuvarande form och process (regioncontrollern, 1999), men
undersökningen påvisar ett visst ointresse och engagemang för budgetprocessen från
personalens sida. I samband med undersökningen framförde ett flertal av personalen att alla
perspektiv i ett tänkt styrkort är lika viktiga och att de har samband med varandra. Detta är
enligt vår mening faktorer som pekar på att personalen torde vara mogen och mottaglig för att
ett nytt styrmedel införs, trots att undersökningen påvisat att personalen ännu inte är mentalt
förberedda och tillräckligt informerade om det nya styrkoret. Ett balanserat styrkort med
fokus på flera perspektiv kanske kan attrahera personalen bättre än dagens budgetstyrning.

5.8 Förändrat styrmedel?

Kan vi slutligen konstatera att MeritaNordbanken förändrat sitt styrmedel? Jo till viss del
anser vi det. Flera faktorer är oförändrade, exempelvis att fortfarande använda budgeten som
en ram. Styrkortets successiva införande och användande från regionnivå och nedåt i
organisationen pekar dock på att banken har påbörjat ett nytt styrsätt. Styrkortets huvudfokus
pekar på samma fokus som i värdetriangeln, vilket inte är anmärkningsvärt. Banken har inte
förändrat sin huvudstrategi och därför är fokuseringen relativt oförändrad. Den förändringen
vi kan konstatera är att styrkortet Kompassen ska vara ett sätt för controllers att kommunicera
med kontorsledningen för att finna kontorets kritiska framgångsfaktorer och därmed nå det
väsentligaste – en ökad lönsamhet.

5.9 Avslutande diskussion om styrning och ledning

I samband med denna uppsats har vi läst en hel del litteratur i ämnet balanserat styrkort, vilket
jämte intervjuer, diskussioner, analyser och slutsatser inspirerat oss till att försöka få en
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sammanhängande bild av företagens och organisationers styrning och ledning. Vår avsikt är
att binda ihop flertalet aktuella och intressanta teorier och modeller som vi kommit i kontakt
med och beskrivet i vår uppsats. Vi anser att en rad av de problem vi diskuterat i inledningen
är intressanta att ta fasta på och att de därför utgör en grund för vår modell. Vi har bland annat
anammat Samuelsons (1996) synpunkt att det är viktigt att företagen kompletterar dagens
ekonomistyrning och lägger fokus på verksamhetsstyrning. Att företagets affärsidé, vision och
mål sätts i centrum är en självklarhet. Likaså behovet av att komplettera fokusen på
traditionella finansiella nyckeltal med nya mätetal. (Bergsten, 1998) Att förändra ett
styrsystem kan innebära problem och det är inte säkert att alla nya metoder passar för alla
företag. (Adolphson, 1998). Det är viktigt att varje företag hittar sin egen form av styrsätt
samt att en förändring ges tillräckligt tidsutrymme.

Vi tycker att aktuella utvecklingslinjer med ett balanserat styrkort med fokus på flera
perspektiv med klara orsaks-samband ska vara en ledstjärna för styrningen och därmed utgöra
huvudfokus. Flertalet andra lämpliga styrmedel/styrsätt torde kunna appliceras i form av
tidsbundna projekt med tidsbegränsning på kort sikt. Att uppnå budgetmål (beting) torde
kunna användas kvartals/tertialvis för att vid olika tillfällen sätta fokus på strategiskt viktiga
mätetal i utvalda perspektiv. Ett sådant arbetssätt skulle även kunna tillämpas för exempelvis
ABC – Activity Based Costing eller liknande kostnadsfokusering. Att ständigt ”jaga”
kostnader kan leda till att företagets utveckling stagnerar. Därför vore det lämpligt att sätta
kostnadsfokus i lämpliga intervaller och i form av projekt. Att driva FoU, Forskning och
Utveckling och diverse utvecklingsarbeten är andra lämpliga projektarbeten. Koncentration
kan läggas på utveckling av strategiska produkter. Aktuella exempel på detta skulle vara
Informationsteknologi, ledarskap och produktutveckling i samverkan med utvalda och
strategiskt viktiga kunder (exempelvis: utveckling av betalningssystem via mobiltelefon
mellan ett telefoni/elektronik-företag och finansiellt företag).
Vår idé om styrning och ledning i företag och organisationer kan sammanfattas i följande
modell:

Figur 9. Styrning och ledning - ett sammanlänkande system. (Källa: egen).

Vision & strategi

Budget-mål
-Kvartals/
tertialvis
-Fokus på
aktuellt
område

Balanserat styrkort
- Fokus på 4-5 viktiga perspektiv

- Mål och mätetal inom varje
perspektiv vilka  bedöms vara de

kritiska framgångsfaktorerna
- Ett ständigt levande styrkort och

ingen ”dammsamlare”

ABC/
Activity
Based
Costing

- Diverse
kostnads-

reducerande
projekt

Separata projekt/uppdrag
- förnyelse och utveckling av strategiska produkter

- gemensamma utvecklingsprojekt med kunder
- ledarskap

- IT
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5.10 Förslag till fortsatt forskning

Vår undersökning har blivit begränsad främst av tidsskäl, vilket har inneburit att vi inte har
kunnat undersöka hur banken verkligen kommer att gå tillväga vid införandet av sitt styrkort
och i samband med detta hur det kan komma att mottagas av personalen. En kompletterande
undersökning kring detta skulle givetvis vara mycket intressant. Detta skulle kunna jämföras
med andra företag som genomgått samma process och kommit en bit på väg. Möjligheten för
en sådan undersökning i MeritaNordbanken torde vara möjlig först inom ett par år. En bredare
undersökning av flera kontor i olika regioner i landet och dess personal skulle säkert också
kunna tillföra intressanta inslag.
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Bankens vision

Vision inför år 2 000 för Nordbankens kontor i Skellefteå

”Jag är intresserad av framtiden
för där ska jag tillbringa resten av min tid.”

Skellefteåkontoret är Regionbank Norrlands mest lönsamma kontor. Vi accepterar
våra marknadsförutsättningar och planerar därefter.

Vår kreditportfölj består av krediter till livskraftiga företag och krediter till
privatpersoner med god återbetalningsförmåga.

Vi arbetar aktivt med många kundkontakter och gör det alltid utifrån ett lönsamhets-
perspektiv. Kundnöjdheten för våra prioriterade kundgrupper är branschens bästa.

Vi är öppna för de förändringar som sker i branschen. Vi blickar framåt, vi drar nytta
av vår historia men kan inte leva på den. Vi behöver inte ”gilla” alla förändringar, men
vi måste arbeta med dem.

Det var inte bättre förr, möjligen enklare.

Kontoret är i framtiden än mer försäljningsinriktat, troligtvis med andra öppettider än
idag.

Medarbetarna tycker det är roligt att gå till arbetet och att MeritaNordbanken motsvarar
deras förväntningar på en bra arbetsgivare. Alla accepterar ett ständigt förändringsarbete.

Vi vågar och tycker om att testa nya idéer för att göra fler och lönsammare affärer med
våra kunder.



 Bilaga 2                                                                              ATT FÖRÄNDRA STYRMEDEL I EN ORGANISATION  

39

Ett exempel på Analyskort

Egen bearbetning ifrån samlat material från Projektgruppen, 1998 erhållet av
regioncontrollern i Norrland 1999.

Huvudtrend
i fokus

Olika vikter
i respektive
fokus

20 % av kontors-
urvalet i färg

Huvudtrend och viktad nivåför- Controllerns verktyg
fördelning för kortets helhet

Några förtydligande av ovanstående nyckeltal.

- RE-tal, (Return on Earnings), avkastningstal
- I/K-tal, Intäkt/Kostnad
- NKI, NöjdKundhetsIndex,
- MIN-index, MedarbetarNöjdhetsIndex
- FMK, FörMånsKund (helkund i Nordbanken som uppfyller en rad villkor)
- P, Privatkunder
- F, Företagskunder

Lönsamhet
½ RE-tal
½ I/K tal före förluster
½ Resultateffektivitet
½ Affärsmarginal
½ Risknivå

Kund
½ NKI Privat
½ NKI Företag
½ FMK – aktivkund/Målgrupp
½ Företag – ”             ”
½ Kundtid

Human
½ MIN-index
½ Övertid
½ Arbetsmängd
½ Kompetensglapp
½ Korttidsfrånvaro

Utveckling
½ Marginal i % (P)
½ Marginal i % (F)
½ Volym / kund (P)
½ Volym / kund (F)
½ Provisionsintäkter

Strategi
½ Manuella transaktioner /tim
½ Självservice / Målgrupp, % (P)
½ Användningsgrad, % (P)
½ Självservice / Målgrupp (F)
½ Användningsgrad, % (F)

Bench-
marking
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Kompassens sex fokus och dess mätetal

Egen bearbetning ifrån samlat material från intervjun med regioncontrollern i
Mellansverige 1999.

Tre huvudfokus:

Tre stödjande fokus:

Några förtydligande av ovanstående nyckeltal.

- RE-tal, (Return on Earnings), avkastningstal
- FMK, FörMånsKund (privat - helkund i Nordbanken som uppfyller en rad villkor)
- PLUS-andel (privatkunder som uppfyller ett antal villkor)
- P, Privatkunder
- F, Företagskunder
- I/K-tal, Intäkt/Kostnad
- Kort, olika former av bankkort
- NB Direkt, Nordbankens telefonbank

Effektivitet
- I/K-tal före förluster
- Resultateffektivitet
- Automatiseringsgrad
- Användningsgrad

självbetjäning (F)
- Användningsgrad

självbetjäning (P)

Risk
- Andel problemkrediter

brutto (%)
- Andel problemkrediter

netto (%)
- Kreditförlustnivå,

brutto (%)
- Återvinningsgrad (%)
- Reserveringsgrad

Försäljning
- Nätbanks-

anslutna
- Kort
- NB Direkt
- Sparande
- Utlåning

Lönsamhet
- RE-tal
- Avkastningstal
- Intäktsgrad (%)
- Kostnadsgrad (%)
- Kreditförlustnivå (%)

Medarbetare
- Personalattityd
- Ledarskap (index)
- Arbetssituation (index)
- Kunskapsnivå (index)
- Arbetsbelastning (index

Kunder
- Kundnöjdhet Privat
- Kundnöjdhet Företag
- FMK-andel (%)
- PLUS-andel (%)
- Andel kärnkunder

företag (%)
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Intervjuguide

½ Hur skulle Du beskriva det styrsystem banken använder idag?

½ Vilka nyckeltal är mest framträdande i dagens styrsystem?

½ Vilka är orsakerna till att banken önskar förändra sitt nuvarande styrsystem?

½ Hur har banken gått tillväga vid beslutsfattandet om nytt styrsystem?

½ På vilket sätt har Du varit involverad vid utformandet av det nya styrsystemet?

½ Hur lång tid har processen tagit och vilka svårigheter/problem har Du upplevt?

½ Beskriv det nya styrsystemet och hur det är tänkt att användas i organisationen.

½ Vad tror Du är de största för- resp nackdelarna med bankens nya styrsystem?

½ Vad är bankens / Dina och Dina kollegors förväntningar avseende det nya styrsystemet?

½ På vilket sätt kommer banken att informera och utbilda medarbetarna i samband med att
ett nytt styrsystem ska införas?

½ Hur kommer medarbetarna få möjlighet att påverka utformningen av det nya styrsystemet
och hur tror Du att medarbetarna mottager det?

½ Tror Du att det nya analyskortet innebär stora förändringar för den enskilde medarbetaren
och i så fall vilka?

½ Tror Du att analyskort / Balanserat styrkort är lämplig att använda som styrmodell? Vilka
är de största förändringarna jämfört med dagens styrsystem?

½ Vilka perspektiv i ett styrkort anser Du är de viktigaste för att uppnå uppsatta mål?

½ Vilka nyckeltal/styrtal anser Du särskilt viktiga?

½ Tror Du att den enskilde medarbetaren har avvikande uppfattning än ledningen vad
beträffar vilka nyckeltal/styrtal och perspektiv som är viktigast för att uppnå bankens mål?

½ Övrigt att tillägga?
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Enkätundersökning (utförd på Nordbankens kontor i Skellefteå 15 september 1999)
         

Vi önskar i denna enkät ha Dina spontana värderingar på ett antal frågor och påståenden.

Grundläggande information om Dig:                                                                                      

Jag är: ❐ Man
❐ Kvinna

                                                                                                                                  
Jag arbetar: ❐ Kundtjänst

❐ Privatrådgivning/övrigt privat
                      ❐ Företag

❐ Kontorsledningen                      
                                                                                                                                   

Nedanstående påståenden önskar vi att Du tar ställning till, sätt ett X i den ruta Du tycker överensstämmer bäst.
Graderingen är sju-skalig.1=Instämmer ej, 7=Instämmer helt.

Fråga 1) Jag är väl förtrogen med Nordbankens övergripande vision. "Vi ska vara den ledande "finansiella
partern i Norden och Östersjöregionen......."                                                

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 2) Jag har blivit väl informerad om Nordbankens övergripande mål.
                    

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 3) Jag har blivit väl informerad om kontorets övergripande mål.
                     

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 4) Jag har blivit informerad om de åtgärder man inom kontor/grupp vidtar för att nå målen. 

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 5) Jag anser att bankens budgetprocess är ett lämpligt verktyg för att styra kontorets verksamhet på.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 6) Jag är engagerad i bankens budgetprocess.                                                               

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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Fråga 7) Jag är engagerad och väl insatt i bankens och kontorets kvartalsvisa resultatredovisning.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 8) Jag tycker att dagens styrsystem med personliga mål & egen budget förbättrar bankens resultat.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 9). Jag tycker att dagens styrsystem med personliga mål & egen budget förbättrar mitt eget resultat.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

I början av året (1999) informerade Jerry Berggren (dåvarande kc på kontoret) om ett nytt begrepp/sätt att styra
banken på. Jerry beskrev planer på att utveckla ett styrkort/styrmedel sett ur flera perspektiv än dagens. Dessa
perspektiv nämndes i termerna: Lönsamhet, Kunder, Medarbetare, Utveckling & Strategi.

Fråga 10) Deltog Du vid detta möte? ❐ Ja
❐ Nej
❐ Vet ej

                                                  
OBS! Om Du ej deltog vid detta möte kan Du hoppa över fråga 11 och 12, men bara dom! 

                                                                                                                                  
Fråga 11) Jag tyckte att denna information var mycket intressant och ser fram emot detta.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 12) Jag tycker att det verkar vara ett lämpligt sätt för banken att styra & mäta.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 13) Jag har fått ytterligare information om detta efter den första informationen.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 14) Jag har varit delaktig i utformningen av detta nya styrkort.

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐
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Fråga 15) Jag anser att det skulle vara stimulerande / intressant med mätetal fördelade på de ovan nämnda fem
perspektiven.                                                                                     

Instämmer ej Instämmer  helt Vet ej
1 2 3 4 5 6 7
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 16) För bankens långsiktiga överlevnad, graderar jag följande perspektiv:
(använd siffrorna 1,2,3,4 och 5 endast en gång, där siffran 5 är det viktigaste för dig)                   

Lönsamhet Kunder Medarbetare Utveckling Strategi

❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Fråga 17) Vilka av dessa perspektiv anser Du viktigast för att nå Dina mål & Din utveckling.
(Gradering 1-5, lika som i fråga 16).                                                                                                     

Lönsamhet Kunder Medarbetare Utveckling Strategi

❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Tack för Din medverkan!                                                                                                     

Du skall inte skriva Ditt namn på svarsenkäten, svaren behandlas anonymt. Den urskiljning av grupper vi gjort
skall ev enbart peka på skillnader mellan grupperna i stort.                      

Anneli Rönnlund & Mona Nyström                                                                                     


