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ABSTRACT 

Titel: Gavlegårdarnas BSC, Balanserat styrkort i ett fastighetsbolag  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Daniel Lazic & Adrian Ottosson 

Handledare: Ann Wetterlind-Dörner 

Datum: 2011 - Maj  

Syfte: Vår C-uppsats tar sin början i en litteratur- och fallstudie som vi utförde i kursen 

Verksamhetsstyrning 2 där syftet var att fördjupa oss inom ett styrkoncept. Syftet med den här 

studien är att uppdatera Gavlegårdarnas balanserade styrkort. Genom en studie i litteraturen 

ville vi få en uppfattning samt presentera hur ett effektivt styrkort kan vara utformat. Därefter 

ville vi identifiera de brister som finns i Gavlegårdarnas styrkort och utifrån detta ge förslag på 

hur uppdateringen av styrkortet kan gå till.  

Metod: I vår studie har vi arbetat utifrån en deduktiv ansats. Vi valde att arbeta kring en 

kvalitativ vetenskaplig metod då vi skulle göra empiriska intervjuer. Vi har använt oss av både 

sekundär- och primärdata. Vi har sedan jämfört teori med empiri för att identifiera skillnader 

mellan dem, men även för att upptäcka brister som idag finns och för att slutligen ge förslag till 

förbättringar.  

Resultat & slutsats: Några brister vi identifierat är att Gavlegårdarna inte låter sitt BSC ge-

nomsyra hela verksamheten, att det inte finns tydliga kopplingar mellan de fyra perspektiven i 

styrkortet och att de inte använder sig av strategier för att uppnå de mål de har under varje 

perspektiv.  

Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning kan handla om en jämförelse mellan fler 

fastighetsbolag, olika kommunalägda bolag. En studie kring att implementera ett helt nytt 

BSC i Gavlegårdarnas verksamhet kan vara intressant eller en vidare forskning om kritiken 

kring BSC, som lett fram till användandet av strategiska kartor.  

Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att vi genom vårt arbete kan komma att få andra studenter att 

bli inspirerade och intresserade av BSC. Kanske kan framtida uppsatsskrivare hitta inspiration 

i vårt arbete och utveckla det vi har skrivit eller bygga vidare på de förslag till fortsatt forsk-

ning som vi har givit.  

Nyckelord: Balanserat styrkort, BSC, styrkortet, de fyra perspektiven, implementering, IT - 

stöd, kritik, förslag till förbättringar.  
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ABSTRACT  

 

Title: Gavlegårdarnas BSC, The balanced scorecard in a real estate company 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Daniel Lazic & Adrian Ottosson 

 

Supervisor: Ann Wetterlind-Dörner 

 

Date: 2011 - may 

 

Aim: Our essay starts with a literature review and a case study that we did in the course 

Business Management 2. The purpose was to immerse ourselves in a steering concept. The 

purpose of this study is updating the balanced scorecard for Gavlegårdarna. Through literature, 

we wanted to get an idea and present how an effective BSC can be designed. Then we wanted 

to identify the failures of Gavlegårdarna scorecard and from this give suggestion of how the 

update may be completed.   

 

Method: In our thesis we have worked from a deductive approach. We choose to do a qua-

litative scientific method as we would do empirical interviews. We used both secondary and 

primary data. Then we compared the theory with empirical data to identify discrepancies 

between theory and empiricism. Then we wanted to identify the gaps and make suggestions for 

improvement. 

 

Result & Conclusions: Some of the weaknesses we have identified are that the company 

doesn’t let their BSC to permeate all its activities, they haven’t clear links between the four 

perspectives of the scorecard and they do not use any direct strategies to achieve the objectives 

it has in each perspective.  

 

Suggestions for future research: Future research may involve a comparison between more 

real estate companies or between different public owned companies. A study of implementing 

a completely new BSC in Gavlegårdarnas organization can be interesting and further research 

into the criticism of the BSC, which led to the use of strategic maps. 

 

Contribution of the thesis: We hope that through our work other students might be inspired 

and interested in the BSC. Perhaps future paper writers will find inspiration in our work and 

reflect upon what we have written, or make future researches on the proposals that we have 

given. 

 

Key words: Balanced Scorecard, BSC, scorecard, the four perspectives, implementation, IT - 

support, criticism, suggestions for improvement. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår studie kring Gavlegårdarna och deras balan-

serade styrkort. Att valet föll på just Gavlegårdarna berodde på att vi tidigare utfört en litteratur- 

och fallstudie om dem i kursen Verksamhetsstyrning 2. Vi presenterar även kort bostadsmarknaden 

i Sverige och Gävle. Därefter beskriver vi vårt problemområde samt syftet med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Bostadsmarknaden 

Enligt Hyresgästföreningen kommer det att finnas ett stort behov av nya bostäder under kommande 

år. Ett problem som uppstått är att i storstäderna byggs det minst antal bostäder, trots att behovet av 

bostäder är som störst där. Dessutom har arbetet med att renovera och bygga om gamla lägenheter 

nästan helt avstannat de senaste åren, behovet är som mest akut i miljonprogramsområdena från 

1960 - 1970 - talen. (www.hyresgastforeningen.se) 

 

Bostadsbristen gör att människor dagligen lever med konsekvenser av detta, de pendlar långt, bor 

trångt eller tvingas neka arbete eller studier då de inte kan få tag på bostad. Särskilt unga drabbas då 

de ofta inte har möjlighet att köpa en bostad. Även de som redan har en bostad drabbas, i och med 

att det är bostadsbrist kan hyresvärdarna ta ut högre hyror än när bostadsmarknaden är i balans. 

(www.hyresgastforeningen.se) 

 

För att öka byggandet av bostäder måste bostadsfrågan prioriteras, en aktiv byggnadspolitik måste 

införas och ett långsiktigt program för byggandet av hyresrätter måste också införas. 

En av anledningarna till att färre hyresrätter i förhållande till bostadsrätter har byggts de senaste 

åren är att regeringen tagit bort de investeringsbidrag och räntebidrag som en gång togs fram för att 

skapa neutralitet på bostadsmarknaden. Detta har gjort att det har blivit mer lönsamt att satsa på att 

bygga fastigheter med bostadsrätter. (www.hyresgastforeningen.se)  

 

Det är i främst storstäderna det mest akuta behovet av bostäder finns, i mindre orter är behovet av 

bostäder inte lika akut.(www.hyresgastforeningen.se) Söker man exempelvis på Gavlegårdarnas 

hemsida, finner man en hel uppsjö av lägenheter som man kan både få direkt (först till kvarn) och 

som man kan ställa sig i kö till. (www.gavlegardarna.se)    

http://www.hyresgastforeningen.se/
http://www.gavlegardarna.se/
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Trots den ökade efterfrågan på bostäder har direktavkastningen för bostadsfastigheter under några 

år varit fallande och under år 2010 uppgick direktavkastningen till endast 3,1 %, vilket är den 

lägsta notering i indexets 27 - åriga historia. Tidigare har bostäders totalavkastning varit bland den 

högsta av fastigheter, men år 2010 var den lägre än siffran för kontor och butiker. (www.ipd.se)  

 

Dock har man under 2010 identifierat en värdeuppgång på fastigheter och enligt IPD, svenskt 

fastighetsindex har det skett en uppgång på totalavkastningen på fastighetsinvesteringar i Sverige 

med 10,4 %.  

Efter två år med en negativ värdetillväxt markerar år 2010 en vändpunkt med en positiv värde-

tillväxt på 5 %. Det skiljer sig såklart mellan olika typer av fastigheter till exempel har kontors-

fastigheter haft en totalavkastning på 10,6 % och därmed högst avkastning medan industrifastig-

heter har haft den lägsta avkastningen på 4,6 %. (www.ipd.se)  

Att det har blivit en positiv värdeförändring kan förklaras av en kombination av sjunkande di-

rektavkastningskrav och stigande hyresnivåer. Som tidigare nämnt är det stor skillnad mellan olika 

fastighetstyper. Kontor har visat kraftigt ökande värden medan industrifastigheter för tredje året i 

rad visar negativ värdeförändring. (www.ipd.se) 

Figur 1 – Svenskt fastighetsindex  

 

Här är en bild som visar Svensk fastighetsindex grafiskt. På den vänstra vertikala axeln finns indexvärdet och på den högra totalavkastningen per år. 

Den horisontella axeln visar tiden (december varje år från 1998-2010)   

Källa: (http://www.ipd.com/OurProducts/Indices/Sweden/Swedishpropertyindex/tabid/444/Default.aspx, 2011-04-01 

http://www.ipd.se/
http://www.ipd.se/
http://www.ipd.se/
http://www.ipd.com/OurProducts/Indices/Sweden/Swedishpropertyindex/tabid/444/Default.aspx
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Definitioner av begrepp 

Driftnetto 

Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt. 

Fastigheternas direktavkastning 

Driftnetto i procent av fastigheternas vägda genomsnittliga redovisade värde. 

Fastigheternas totalavkastning 

Driftnetto plus/minus orealiserad värdeförändring fastigheter i procent av fastigheternas vägda 

genomsnittliga redovisade värde.  

(www.wallenstam.se) 

Bostadsmarknaden i Gävle 

I kommunen finns cirka 47 000 bostäder fördelade på, 21 procent bostadsrätter, 33 procent småhus 

med äganderätt och 46 procent hyresrätter. (www.boverket.se) 

 

Den största aktören på hyresmarknaden i Gävle är det kommunalägda bolaget Gavlegårdarna som 

har ca 70 % av marknaden. (www.gavlegardarna.se) 

 

I Gävle har byggandet av bostäder kommit igång, både nya hyresrätter och bostadsrätter. Det har 

främst byggts i ett område som heter Gävle Strand, ett område som både Gavlegårdarna och HSB 

har varit med och utvecklat. Enligt Gavlegårdarnas CSR-rapport arbetar man även med att göra 

stadsförnyelse i vissa områden, där det behövs, främst i de så kallade miljonprogramsområdena där 

behovet är som störst. (www.gavlegardarna.se) 

 

Gävles största fastighetsbolag Gavlegårdarna har haft en väldigt positiv utveckling de senaste åren, 

dock kan det i framtiden bli ett ökat antal vakanser mycket på grund av förändringar i Gävles 

näringsliv.  

I framtiden står de kommunala bostadsföretagen inför förändringar i regelverk som är svåra att 

överblicka. Det har uppkommit förslag till lagändringar som rör kommunernas ansvar för bo-

stadsförsörjning, samt förslag till de kommunala bostadsföretagens roller och ansvar.  

EU:s krav på en ökad konkurrensneutralitet inom bostadsmarknaden förväntas leda till en föränd-

ring inom lagstiftningen för kommunalägda bostadsföretag, den innebär att strikt affärsmässiga 

och marknadsmässiga villkor ska tillämpas. Det är i nuläget svårt att förutse vad detta kan få för 
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konsekvenser för kommunala bolag, kommunerna och ägare. (www.gavlegardarna.se) 

 

Företagspresentation Gavlegårdarna 

Gavlegårdarna AB bildades 1917 i samband med att det rådde stor bostadsbrist i Gävle och är idag 

inte bara Gävles ledande bostadsbolag, utan också ett av Sveriges största och äldsta allmännyttiga 

bostadsbolag. Företaget håller nästan 70 % av alla hyreslägenheter i Gävle, vilket motsvarar ca 

15 500 lägenheter och ca 30 000 kunder. Företaget är ett kommunalt ägt bolag på så vis att Gav-

legårdarna är ett dotterbolag till Gävle stadshus AB, där alla kommunala bolag ingår. Bolaget äger 

bostäder inom hela Gävle kommun, det vill säga från Hamrånge i norr till Hedesunda i söder, 

merparten av lägenheterna finns dock i de centrala delarna av Gävle kommun, det vill säga Gävle 

stad. (www.gavlegardarna.se)  

 

Visionen för Gavlegårdarna är att ”Förvalta människors livsmiljöer” och att skapa ett ”Hem för 

dig” och målsättningen är att möta kunderna utifrån deras behov, vilket gör att företaget har ett 

brett sortiment av hyreslägenheter vad det gäller storlek, läge och pris. Företaget har några fo-

kusområden som de arbetar kring, exempelvis är ”att gynna mångfald” ett fokusområde, det vill 

säga de välkomnar inte bara kunder från olika kulturer, utan även medarbetare. Ett annat fokus-

område är ”förnya stadsdelar och bostäder”, vilket är ett fokusområde som de lägger mycket energi 

på. Gavlegårdarna har som sagt olika projekt inom Gävle kommun, bland annat ett 12-våningshus i 

den nya stadsdelen Gävle Strand är i full gång att färdigställas. (www.gavlegardarna.se)  

 

Benämningar av det balanserade styrkortet 

I studien har vi valt att variera våra benämningar av det balanserade styrkortet, detta för att läsaren 

(och vi som författare) ska få mer variation och flyt, vi tror att det gör studien mer läsbar genom att 

den blir mindre upprepande. Hädanefter benämns konceptet alltså som det balanserade styrkortet, 

balanced scorecard, BSC eller kort och gott styrkortet.   

Val av verksamhet 

Det hela började med att vi i en tidigare uppgift gjorde en litteratur- och fallstudie i kursen Verk-

samhetsstyrning 2, där vi fördjupade oss inom ett styrkoncept. Vi valde att studera litteratur kring 

det balanserade styrkortet och därefter började vårt arbete med att hitta ett lämpligt företag eller 

verksamhet att tillämpa litteraturstudien på. Då vi valde att fördjupa oss i det balanserade styrkortet 

http://www.gavlegardarna.se/
http://www.gavlegardarna.se/
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ville vi också hitta ett företag som använder sig av BSC och efter att ha gjort eftersökningar på 

Internet hittade vi information om att Gavlegårdarna var ett sådant företag. Vi tog kontakt med dem 

via mail och kunde snabbt boka in tider för intervjuer. Vi valde sedan att arbeta vidare på den 

litteratur- och fallstudien till vår C-uppsats, skillnaden är att vi har gått på ett helt annat djup i 

C-uppsatsen med en mer djupgående teori samt mer djupgående intervjuer, inriktade mot specifika 

frågeställningar. Vi valde som sagt att arbeta vidare med Gavlegårdarnas verksamhet eftersom vi 

anser att det finns en del frågetecken kring deras användande av det balanserade styrkortet och att 

vi ville skriva en C-uppsats om BSC, då lämpade sig Gavlegårdarnas verksamhet bra.  

 

Gavlegårdarna och deras BSC historia 

För 7 år sedan, närmare bestämt 2004 inledde Gavlegårdarna arbetet med det balanserade styr-

kortet inom sin organisation. Det var under en semesterresa i Grekland som vice VD, Lars 

Lennmalm, kläckte idén om att företaget skulle introducera styrkonceptet och det var då han bör-

jade skissa på hur det skulle kunna tänkas se ut. Lennmalm upplevde att det dåvarande styrkon-

ceptet som utgick från budgetar var för tråkigt och BSC sågs som en frisk fläkt. Som ovan nämnt är 

Gavlegårdarna ett kommunalt ägt bolag men trots detta utformar de sin egen affärsplan för hela 

verksamheten, denna bryts sedan ner i verksamhetsplaner inom de olika enheterna i företaget. Vad 

det gäller målen, sätts de övergripande målen av styrelsen och inte av Gävle kommun, trots att de är 

ägare till företaget. Gavlegårdarnas balanserade styrkort utgår från affärsplanen och inte från vi-

sionen, som kanske är det vanligaste. (Bergqvist et al., 2010)    

 

Gavlegårdarna har fram tills nyligen använt sig av fem perspektiv i sitt balanserade styrkort, nu-

mera är det dock ekonomi, kunder, medarbetare och samhället som de använder sig av som per-

spektiv. Verksamhetsperspektivet har blivit borttaget och bakats in i samhällsperspektivet. Inom 

var och ett av dessa perspektiv finns det alltså mål, inom exempelvis ekonomi är det övergripande 

målet att ha en ekonomi i balans som möjliggör utveckling. Soliditet är ett delmål som för 2011 

skulle uppgå till 21,1 %. Ett annat perspektiv är kunder där det övergripande målet är att ha nöjda 

kunder. Ett av delmålen är att serviceindex ska ligga på 84,5 %.  

Inom varje perspektiv finns det sedan ett antal faktorer som indikerar hur pass väl målen är upp-

fyllda samt hur förändringen ser ut över en viss period. Inom exempelvis kundperspektivet är den 

årliga kundenkäten som Gavlegårdarna utför en faktor där de visar hur andelen nöjda kunder 
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minskat, ökat eller är oförändrat ((detta visualiseras med pilar (ökat – grön pil upp, oförändrat - gul 

pil vågrätt och minskat – röd pil ned)). En annan faktor inom kundperspektivet är antalet uthyrda 

bostäder, som visar hur antalet vakanta lägenheter förändrats över tiden. (Bergqvist et al., 2010)    

Vad gör Gavlegårdarna för att uppnå målen? De använder sig inte av strategier utan de kallar det 

för aktiviteter och finns under respektive perspektiv. Exempelvis använder Gavlegårdarna den 

årliga kundenkäten för att skapa aktiviteter som leder till att målet ”nöjda kunder” uppfylls. Om 

hyresgästerna i ett område inte är nöjda med utemiljön (är en fråga i kundenkäten) kan en aktivitet 

vara att anlägga blomrabatter eller att placera ut bord och bänkar för att höja deras trivsel med 

utemiljön i det området.    

När det gäller kommunikation används det balanserade styrkortet för att kommunicera med Gävle 

kommun, som också jobbar med sitt egna BSC. Styrkortet kommuniceras dock inte nedåt i verk-

samheten, som är en av BSC:s syften, att koppla ihop det strategisk-taktisk-operativa med var-

andra. De har medvetet valt att hålla kommunikationen på en ”chefsnivå” på grund av att ledningen 

inte tror att förståelsen av innebörden av styrkortet inte riktigt ”når fram” till lägre nivåer inom 

företaget. (Bergqvist et al., 2010)     

 

När det gäller uppföljning och uppdatering av styrkortet har det haft ungefärligen samma utseende 

sedan införandet 2004, fram tills nyligen då antalet perspektiv reducerades från fem till fyra per-

spektiv. Enligt Gavlegårdarna är detta ett sätt att närma sig ägaren Gävle kommun, som i sitt egna 

styrkort också använder sig av fyra perspektiv.  

Genom den årliga kundundersökningen görs uppföljning av styrkortet, detta är dock något som 

man endast kan göra en gång per år då det är ett mycket omfattande arbete samt då kostnaden 

uppgår till en halv miljon kronor. Det ekonomiska perspektivet uppdateras mer ofta, tre gånger per 

år uppdaterar Gavlegårdarna de budgetar man arbetar med. (Bergqvist et al., 2010)     

1.2 Avgränsningar  
 

Vi har valt att studera det balanserade styrkortet hos Gavlegårdarna AB. Utifrån frågeställningarna 

under 1.2 Syfte och problemformulering har vi valt att inrikta oss på några specifika problemom-

råden med Gavlegårdarnas styrkort och vänt oss till lämpliga respondenter utifrån det.   
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1.2 Syfte och problemformulering  

 

Problemformulering 

Utifrån denna bakgrund har vi identifierat följande problem:  

 Varför finns det inte någon aktiv uppföljning av det kompletta styrkortet?  

 Varför väljer Gavlegårdarna att bara hålla BSC på en chefsnivå?  

 Varför har Gavlegårdarna inte några direkta strategier för att uppnå deras mål?  

 

Syftet med vår uppsats är att uppdatera Gavlegårdarnas balanserade styrkort. Först vill vi genom en 

studie i litteraturen kring det balanserade styrkortet få en uppfattning och presentera hur ett effek-

tivt styrkort kan vara utformat. Därefter vill vi identifiera de brister som finns i dagens styrkort som 

Gavlegårdarna använder och utifrån detta vill vi ge förslag på hur uppdateringen av det balanserade 

styrkortet kan ske.   
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2. Metod 

I det här kapitlet går vi igenom bland annat tillvägagångssättet för uppsatsarbetet, först hur vi 

identifierat vilken typ av studie detta handlar om, för att sedan beskriva den vetenskapliga an-

satsen och till sist den vetenskapliga metoden. Vi beskriver även i kapitlet, exempelvis, hur vi 

arbetat med källkritik och hur vi lagt upp intervjuer hos Gavlegårdarna.   

2.1 Tillvägagångssätt  

 

Syftet med denna studie är att uppdatera Gavlegårdarnas balanserade styrkort. Vi började med att 

göra en studie i litteraturen för att få oss en uppfattning och presentera hur ett effektivt styrkort kan 

vara utformat. Därefter har vi gjort intervjuer med vice Vd:n i Gavlegårdarna samt med en för-

valtare som arbetar inom Gavlegårdarna för att identifiera deras syn på styrkortets utformning. 

Med hjälp av dessa intervjuer har vi sedan identifierat de brister som vi ser i deras styrkort och 

utifrån detta har vi formulerat förslag till förbättringar som Gavlegårdarna kan genomföra. 

  

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt  

 

Det finns olika förhållningssätt inom vetenskapen och två av dessa är positivismen och hermene-

utiken. De båda förhållningssätten har både likheter och skillnader, de är olika sätt att uppfatta 

människan, världen, filosofin, vetenskapen och vad som kan betraktas som kunskap. Framgångsrik 

forskning idag grundas bland annat på att forskaren har god översikt över de olika vetenskapliga 

förhållningssätten, detta är till fördel då forskaren ska försvara den kunskap som producerats, och 

för andra forskare att kunna kritisera denna kunskap med utgångspunkt i valt förhållningssätt. 

(Davidsson & Patel, 2003) 

Positivism 

Positivismen härstammar från naturvetenskapliga och empiriska traditioner, kunskapen inom detta 

förhållningssätt är nyttig och ska förbättra samhället, men även säker genom att den bygger på 

iakttagelser som är logiskt prövbara. Exempelvis kan man börja med att formulera en hypotes och 

därefter genom observationer testa hypotesen. En nackdel med det här tillvägagångssättet är att det 

har visat sig omöjligt att separera teori och observation, forskaren har redan egna teorier om hur 

resultatet ska vara som påverkar observationen. Positivismens grundtanke är dock att forskaren är 

objektiv, att han eller hon inte ska påverka resultatet genom sina åsikter. Tanken är att någon annan 
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forskare ska kunna ta över och resultatet ska bli detsamma. Positivismen lever kvar än idag genom 

att forskare utför kvantitativa undersökningar, exempelvis enkäter och statistiska metoder. (Da-

vidsson & Patel, 2003) 

Hermeneutik 

Hermeneutiken ses ofta som en motsats till positivismen, då forskaren inte utgår från observationer 

utan forskaren pendlar mellan intervjuaren och den intervjuades synvinkel för att nå fram till en 

god förståelse av det studerade problemet. Vid tolkningen använder sig forskaren av sin egen 

förförståelse som verktyg, vilket inte ses som ett hinder utan en tillgång för att tolka och förstå 

forskningsobjektet, forskaren försöker att se helheten i problemet. Inom hermeneutiken använder 

man sig av kvalitativa metoder, exempelvis att genomföra intervjuer för att sedan tolka svaren man 

fått. Hermeneutiken lever kvar idag i olika vetenskapsområden, främst inom human-, kultur- och 

samhällsvetenskap. (Davidsson & Patel, 2003) 

 

Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Det val av vetenskapligt förhållningssätt som vi gjort är hermeneutiken, detta utifrån vårt pro-

blemområde. Vi ville uppdatera styrkortet för Gavlegårdarna och vi formade några delfrågor för att 

understödja detta syfte, för att förstå Gavlegårdarnas nuvarande användning av styrkortet bättre. 

För att erhålla de mest givande och innehållsrika svaren använde vi oss av kvalitativ metod, det vill 

säga personliga intervjuer med anställda i företaget. Även vid tolkningen av problematiken har vår 

förförståelse för BSC varit till god hjälp och denna förförståelse har gett oss en någorlunda god 

helhetsbild av situationen. 

 

2.3 Vetenskapliga ansatser  

 

Det finns tre centrala begrepp inom vetenskaplig ansats och dessa är deduktion, induktion och 

abduktion. Dessa tre begrepp beskriver hur forskare på olika vis kan relatera teorin och empirin till 

varandra. (Davidsson & Patel, 2003) 

Deduktion 

Deduktion innebär att en forskare börjar med att identifiera teorier som denne ska koppla till det 

som forskaren avser att undersöka. Han eller hon använder sig alltså av redan befintliga teorier för 

att dra slutsatser, ur teorierna finner forskaren ett problemområde som ska testas empiriskt, och 
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ställas mot teorin. Davidsson & Patel (2003) ger ett exempel på en forskare som vill studera ar-

betsmotivation, forskaren börjar då med att studera allmän teori om arbetsmotivation för att sedan 

ta fram hypoteser utifrån teorierna, för att till sist testa hypoteserna empiriskt. Arbetssättet är 

upplagt utifrån teorin, den bestämmer vilken information som ska tas in, hur forskaren ska tolka 

denna och hur den relateras till teorin. Något som anses vara positivt med denna ansats är att ob-

jektiviteten hos forskaren stärks genom att studien inte påverkas av forskarens subjektiva upp-

fattningar. Nackdelen som nämns av Davidsson & Patel (2003) är att arbetssättet gör att forskaren 

kanske inte upptäcker nya rön och istället ”följer spåret” allt för mycket. (Davidsson & Patel, 2003) 

 

Induktion 

Induktiv ansats innebär att forskaren börjar från andra ändan. I detta fall studeras först empirin, 

forskningsobjektet, utan att han hittat någon lämplig teori som passar. Forskaren utgår alltså ifrån 

empirin, det data som insamlats för att formulera en teori. Med denna ansats kommer risken att 

teorin möjligtvis inte täcker upp den empirin som insamlats, att det blir svårt för forskaren att 

relatera empiri med teori. Även i detta fall finns risken att forskaren färgas av sina egna föreställ-

ningar, att arbeta induktivt innebär, som Davidsson & Patel (2003) menar, inte att arbeta helt för-

utsättningslöst. 

Abduktion 

Ett tredje sätt att relatera teori och empiri är abduktion, som i grund och botten innebär en slags 

kombination av deduktion och induktion. Det första steget innebär att forskaren har ett problem, ett 

fall som denne utgår ifrån, för att sedan formulera en hypotes kring fallet, och att knyta en teori till 

det (induktion). I nästa steg testas hypotesen på andra fall vilket gör att forskaren arbetar deduktivt, 

avsikten kan vara att göra den ursprungliga teorin mer gångbar eller generell. En av fördelarna som 

Davidsson & Patel tar upp är att forskaren inte blir lika låst som denne blir då arbetet är strikt 

induktivt eller deduktivt. En nackdel kan vara att även i detta fall färgas forskarens åsikter och 

erfarenhet av sig på val av empiri eller teori. (Davidsson & Patel, 2003) 

 

Val av vetenskaplig ansats 

I den tidigare kursen Verksamhetsstyrning 2 gick vi igenom en stor mängd litteratur kring det 

balanserade styrkortet för att sedan titta på ett verkligt fall – valet föll på Gavlegårdarna AB där 

fann vi denna problematik med implementeringen av styrkortet, exempelvis att det inte genom-
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syrar hela verksamheten. Till c-uppsatsen har vi fortsatt i samma spår, vi har alltså arbetat deduk-

tivt, vi fann vårt problemområde genom att vi först studerade teorier om hur ett effektivt styrkort 

kan vara utformat. Denna kunskap ville vi sedan ställa mot den empiri vi insamlat genom intervjuer 

hos Gavlegårdarna.  

 

2.4 Vetenskaplig metod  

 

Utifrån undersökningsproblemet väljer forskaren vilken vetenskaplig metod som ska följas. Det 

finns i huvudsak två stycken, kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder innebär att forskaren gör bearbetningar av exempelvis textmaterial (böcker & 

artiklar) eller när det utförs intervjuer och den utskrivna texten av intervjun ska bearbetas. Vid detta 

arbetssätt utförs det oftast löpande analyser under arbetets gång, forskaren väntar inte till slutet, till 

all data är insamlad med att göra analyser, utan de utförs löpande allt efter att arbetet fortskrider. En 

stor fördel som Davidsson & Patel (2003) ger med att göra löpande analyser, direkt efter exem-

pelvis en intervju är att det kan ge nya idéer om hur forskningen ska gå vidare. Dessutom är minnet 

naturligtvis bättre direkt efter intervjun, angående vad som sagts, och därmed kan det vara till 

fördel att göra analysen direkt. I presentationen av de gjorda intervjuerna är det bra att bifoga citat 

varvat med egna kommentarer och tolkningar, menar Davidsson & Patel (2003), dock ska inte 

citaten överväga i texten, då tvingas läsaren själv göra analyser vilket inte är meningen. Det är svårt 

att finna ett bestämt kvalitativts arbetssätt vilket gör det viktigt för forskarna att redovisa hur de gått 

tillväga vid bearbetningen av insamlat material, det är alltså upp till varje forskare att bestämma hur 

arbetet ska läggas upp så att det blir så läsbart som möjligt. (Davidsson & Patel, 2003) 

 

Kvantitativ metod 

Inom den kvantitativa metoden är det vanligast att forskaren arbetar med statistisk data, och det 

finns i huvudsak två sätt att göra detta på. Deskriptiv statistik innebär att forskaren genom siffror 

presenterar och beskriver det insamlade materialet och därmed belyser sitt problemområde. Det 

andra sättet är hypotesprövande statistik vilket används för att testa statistiska hypoteser. 

Gemensamt är att forskaren på olika sätt vill generalisera resultaten från sina undersökningar så att 
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de kan jämföras med andra människor. (Davidsson & Patel, 2003) 

  

Val av vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metod som passar in på vårt arbete bäst är den kvalitativa, då vi gjort empiriska 

intervjuer och bearbetat materialet vi fått. Även teorin har vi bearbetat, både den litteratur och de 

artiklar vi använt oss av. Vårt arbetssätt i övrigt stämmer bäst överens med den kvalitativa meto-

den. Vi har löpande gjort analyser efter varje steg i uppsatsen, för att ta reda på hur vi ska gå vidare 

med informationen vi fått in men vi har också tagit med citat i texterna, utifrån det intervjuperso-

nerna sagt.  

 

2.5 Datainsamling 

 

Det finns flera olika tekniker för att samla in den information som behövs för att besvara den 

problemformulering som forskaren ställt sig i en studie. Bland annat kan forskare hämta informa-

tion från befintliga dokument, exempelvis tryckta böcker, elektronisk litteratur och tidningar. 

Vidare kan forskaren använda sig av exempelvis intervjuer, observationer och enkäter för att få in 

material. Utifrån den frågeställning som finns och de resurser gällande tid och de medel som finns 

till förfogande gäller det att välja den eller de bästa teknikerna för datainsamling. Källorna kan 

alltså delas in i två huvudgrupper, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär förstahandskälla, 

alltså att forskaren själv är med och samlar in data, genom exempelvis intervjuer och enkäter. 

Sekundärdata innebär olika dokument som skrivits av andra, eller som andra bearbetat, det vill säga 

exempelvis litteratur och artiklar. (Davidsson & Patel, 2003) 

Till vår studie har vi använt både sekundär- och primärdata, primärdata fick vi in då vi genomförde 

två intervjuer, först med Lars Lennmalm, vice VD och sedan med Håkan Svedlund, fastighets-

förvaltare. Vi beskriver intervjuerna mer ingående under kapitel 2.8 Genomförande.  

Vi har även till vår teoridel insamlat sekundärdata, mestadels genom tryckt litteratur som vi lånat 

och läst via högskolans bibliotek. Sedan har vi även gjort artikelsökningar på de databaser som 

skolan tillhandahåller, för att få fram material med mer vetenskaplig tyngd i.  

 

2.6 Urvalsmetoder  

 

Vi valde att kontakta vice VD, Lars Lennmalm på Gavlegårdarna för att först och främst intervjua 
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honom till vår studie. Anledningen till att vi valde just honom var att vi visste sedan tidigare att det 

var just Lennmalm som introducerade det balanserade styrkortet inom Gavlegårdarnas organisa-

tion år 2004. Denna information fick vi tillgång till vid ett tidigare skolarbete, som vi nämnde i 

inledningen. Vår tanke var att han kunde ge oss svaret på delfrågorna vi ställt oss, exempelvis 

varför Gavlegårdarna endast håller BSC på chefsnivå. För att visa på denna problematik ytterligare 

ville vi även intervjua en person till i organisationen, för att se om det verkligen var så att denne 

inte hade kännedom om styrkortet.   

När Lennmalm valdes som respondent till huvudintervjun använde vi oss av något som heter för-

ståelseurval, vi visste alltså sedan tidigare att Lennmalm hade kunskap om Gavlegårdarnas BSC. 

Förståelseurval innebär att respondenten selekteras utifrån dennes kännedom i ämnet som be-

handlas. (Barrstam & Eriksson, 2007)  

Den andra personen som intervjuades var Håkan Svedlund som arbetar som förvaltare hos Gav-

legårdarna. Vi valde att intervjua en ”mellanchef” för att visa både likheterna, men även skillna-

derna i synen på det balanserade styrkortet, hos respondenterna.   

 

2.7 Intervjumetod 

 

Intervjuer kan vara strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade.  

Ofta har kvalitativa intervjuer låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som inter-

pellanten ställer ger respondenten utrymme att svara med egna ord (semi-strukturerat), eller ställer 

interpellanten frågorna i en bestämd ordning vilket innebär en hög grad av strukturering (struktu-

rerad) och ibland genomförs intervjun i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet alltså 

med en låg grad av strukturering (ostrukturerat). (Davidsson & Patel, 2003)  

 

Strukturerad 

En strukturerad intervju innebär att interpellanten ställer samma frågor till alla och alla svar spe-

cificeras i någon specifik svarskategori, samma frågor kan även ställas i ett frågeformulär. 

(www.kvalitativmetod.webs.com)  

Semi - strukturerad 

Här använder forskaren en lista över specifika teman som denne vill täcka under intervjun (inter-

vjuguide), respondenten har frihet att utforma svaren på sitt sätt och ta upp frågor som intervju-
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guiden inte tar upp. De som intervjuar behöver inte heller ta upp frågorna i någon speciell ordning, 

det kan vara svårt att styra ett samtal. Dock ställs frågorna i en viss ordningsföljd och ställs på 

samma sätt som de är formulerade. En ostrukturerad och semi-strukturerad intervju innebär att 

intervjuerna är förhållandevis flexibla i intervjuprocessen. När fokus för undersökningen är relativt 

tydlig används ofta den semi-strukturerade metoden. (www.stat.umu.se) 

 

Ostrukturerad 

En ostrukturerad intervju kännetecknas av att forskaren enbart använder ett PM som hjälp vid 

genomgången av ett antal teman vid intervjun. Intervjupersonerna får samtala och svara fritt. Dock 

ska forskaren reagera på punkter som kan vara värda att ställa följdfrågor till. (www.stat.umu.se) 

 

Enligt vår uppfattning lämpade sig den semi - strukturerade metoden bäst för våra intervjuer på 

grund av att vi ville ha strukturerade men ändå relativt fria intervjuer. Med det menar vi att vi ville 

att respondenterna skulle få möjlighet att fritt svara på våra frågor och att vi själva få möjlighet att 

ställa intressanta följdfrågor som vi kom på under intervjuernas gång. Eftersom vi också valde att 

göra djupgående intervjuer i företaget, alltså att vi intervjuade personer med olika befattningar 

inom Gavlegårdarna ville vi ha olika frågor till olika personer. Detta eftersom vi anser att det ger 

mest, en person med något lägre befattning har möjligtvis inte samma kännedom om BSC som en 

med högre befattning.   

 

2.8 Genomförande 

 

Vi utförde personliga intervjuer med respondenterna hos Gavlegårdarna som vi anser vara 

semi-strukturerade. Innan intervjuerna sammanställde vi en typ av intervjuguide med frågor som vi 

ville ha besvarade, respondenterna fick fritt svara på dessa frågor, på sitt sätt, och ibland kom det 

upp frågor som vi inte hade med i intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes alltså relativt fritt, men 

ändå strukturerat då vi hade intervjuguiden till vår hjälp för att kontrollera att vi fick svar på våra 

frågor, att vi fick de frågeställningar besvarade utifrån uppsatsens syfte. Under intervjuerna som 

vardera tog ca 45-60 minuter förde vi anteckningar noggrant för att få med all relevant information 

för vår forskning. Gavlegårdarna gav oss även möjligheten att ställa följdfrågor efter intervjuerna 

via mail, denna möjlighet har vi dock inte utnyttjat då vi under intervjuerna fick den information 
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som behövdes till studien. Intervjuerna utfördes på Gavlegårdarnas kontor vid Hemsta i Gävle. 

Inför intervjuerna skickade vi ut mail till intervjupersonerna där vi informerade om vad intervju-

erna skulle handla om så att de fick möjlighet att förbereda sig, i mailet bifogade vi intervjufrå-

gorna.    

 

2.9 Tillförlitlighet 

Validitet 

Med validitet i det kvalitativa fallet strävar forskaren efter att tolka och förstå hela forsknings-

processen. God validitet genomsyrar inte bara datainsamlingen, utan genomsyrar forskningspro-

cessens samtliga delar. Det kan innebära hur forskaren tillämpar och använder sin förförståelse i 

hela forskningsprocessen. (Davidsson & Patel, 2003)  

Det är således viktigt att vi uppnår god validitet i vår studie. Genom att vi använt oss av teorier och 

ramverk som är relevanta och gällande för det balanserade styrkortet anser vi att vi har uppnått en 

god validitet i detta avseende. Vi har även genom en tidigare studie erhållit bra förförståelse för det 

balanserade styrkortet och för Gavlegårdarnas organisation (respondenterna). Detta gör att vi har 

god förankring hos respondenterna och de för oss, datainsamlingen får god validitet och studien 

samt forskningsprocessen blir tillförlitlig.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet i det kvalitativa fallet berättar om undersökningen/intervjun är tillförlitlig. Om fors-

karen intervjuar en person flera gånger och ställer samma frågor men får olika svar är detta ett 

tecken på låg reliabilitet. I en kvalitativ studie behöver inte detta vara fallet, att forskaren får olika 

svar kan bero på olika faktorer, exempelvis att respondenten ändrat uppfattning eller att stäm-

ningsläget är ett annat. För en kvalitativ forskare behöver inte detta vara ett tecken på låg reliabi-

litet. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av situationen, om frågan fångar den unika situa-

tionen och detta yttrar sig i variation i svaren är detta viktigare än att alltid få samma svar. (Da-

vidsson & Patel, 2003) 

Då vi var två personer under intervjuerna, en ansvarade för den muntliga intervjun och den andre 

som ansvarade för anteckningar och observationer anser vi att vi uppnått acceptabel reliabilitet. Vi 

genomförde en semi - strukturerad intervju där vi hade en "intervjuguide" som hjälpte oss att föra 

diskussionen i rätt riktning. Begreppen validitet och reliabilitet är idag så pass sammanflätade att 
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kvalitativa forskare inte använder begreppet reliabilitet så ofta. 

 

2.10 Källkritik 

 

Till vår studie om Gavlegårdarnas BSC har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Pri-

märdata har vi erhållit genom intervjuer där vi försökt att få så god validitet och reliabilitet som 

möjligt. Dock måste vi komma ihåg att all den information som vi fått genom primärdata inte 

behöver vara helt säkerställd, därför att vi kan aldrig vara helt säkra på att informationen som vi 

fick av respondenterna stämmer fullt ut.  

 

Sekundärdata till vår studie har vi insamlat genom forskningsartiklar, litteratur och även andra 

elektroniska källor. Vi har värderat källorna på så vis att de nyare källorna är mer trovärdiga än de 

väldigt mycket äldre källorna (gäller vetenskapliga artiklar), dock kan även de äldre källorna anses 

vara trovärdiga då de är tagna från erkända databaser och enligt oss blir mer trovärdiga. De övriga 

elektroniska källorna vi har använt oss av har kommit från ”kända” hemsidor som tillexempel 

Gavlegårdarna, svensktfastighetsindex och investment Property databank, vi anser dessa som 

trovärdiga aktörer. Dock måste vi komma ihåg att vara försiktiga när det gäller Internetkällor på 

grund av att dessa har lägre trovärdighet än övriga källor, material kan lättare manipuleras på 

internet.  

Vidare har vi använt oss av kända namn när det gäller litteraturen kring det balanserade styrkortet, 

namn som Olve, Roy & Wetter, Kaplan & Norton och Lindvall. Dessa namn väger tungt och inger 

bra trovärdighet, eftersom Kaplan & Norton är upphovsmakarna till det balanserade styrkortet. 
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3. Teori 

I det här kapitlet presenterar vi teoretikernas syn på hur det balanserade styrkortet kan användas. 

Vi inleder kort med ursprunget till BSC nedan, för att därefter gå djupare in på styrkortets 

grundstenar, de olika perspektiven. Vi tar även upp hur implementeringen kan tänkas ske och 

avslutar kapitlet med att presentera kritik som förs mot BSC.   

3.1 BSC:s ursprung 

 

Det balanserade styrkortets ursprung hämtas från tidigt 90-tal, närmare bestämt 1990 då Nolan 

Norton, som är KPMG:s forskningsdel, utförde en ettårig studie med tolv stycken företag inblan-

dade. Misstankarna hade gått om att metoderna för resultatmätning inte längre var givande, de 

byggde traditionellt sett till stor del på redovisningsmått. Det talades bland deltagarna i studien om 

att de snäva måtten på ekonomiska resultat inte längre möjliggjorde ekonomisk utveckling, utan 

snarare hämmade den. I den dåtida amerikanska debatten förekom ofta inlägg om hur amerikanska 

företag förlorat sin konkurrenskraft på världsmarknaden och därför samlades företrädare för olika 

företag, inom olika branscher en gång i månaden för att utveckla ett nytt styrsystem, detta skedde 

under studieansvarige David Norton och konsulten Robert Kaplans ledning. (Kaplan & Norton, 

1999) 

 

Gruppens diskussioner utvecklade det vi idag kallar för ”Balanced Scorecard” (BSC), där led-

ningen till företaget inte bara tar hänsyn till redovisningsmått utan även till tre andra perspektiv, 

kunder, processer och lärande. Som namnet antyder balanserar styrkortet mellan både kort- och 

långsiktiga målsättningar, mellan finansiella och icke finansiella mått, mellan internt och externt 

samt mellan utfallsmått och drivande mått. Vidare försökte gruppdeltagarna att implementera 

styrkortet på valda avdelningar inom sina organisationer, erfarenheterna av detta redogjordes för 

gruppen och när studien avslutades i slutet av år 1990 dokumenterades styrkortets ”genomför-

barhet och fördelar”. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Det var i en artikel i Harvard Business Review publicerad år 1992 som studien presenterades och 

väckte genast stort intresse bland företagsledare som även de ville implementera styrkortet i sina 

organisationer. Det ansågs som en fördel att styrkortet underlättade för ledningen att implementera 
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strategin i den dagliga verksamheten, att få en relevant koppling mellan strategiskt (långsiktigt) och 

operativt (kortsiktigt) arbete. Det balanserade styrkortet växte fram genom en ökad medvetenhet 

hos företagarna på 90-talet, de ansåg att de inte kunde styra företagen enligt endast finansiella mått, 

för att lyckas på den hårdnade världsmarknaden var de tvungna att lyfta blicken och ta hänsyn till 

fler parametrar. Förståelsen att företagen i framtiden troligen inte skulle se ut som de traditionella 

industriföretagen gjort i många decennier gjorde att utvecklingen av styrkortet gick förhållandevis 

snabbt. Ytterligare två artiklar utkom, med en del utveckling av styrkortet, i samma tidskrift med 

några års mellanrum. (Kaplan & Norton, 1999)    

 

3.2 Grundidéer  

 

Grundidéerna med BSC är att det bland annat ska utveckla en strategi för en verksamhet och ett 

uppdrag för det enskilda företaget. Ägaren vill genom BSC få alla delar av företaget att bidra till att 

uppnå detta uppdrag. I den här processen vinner företaget ny förståelse för sin organisation och ett 

nytt sätt att hantera den. BSC är utformat för att ge en balanserad syn på verksamhetens alla 

funktioner och därefter formulera åtgärder. Målet med BSC är att i slutändan ha ett fungerande 

ledningssystem och inte att ha ett nytt mätsystem. (Hourigan, 2002) 

 

Med hjälp av BSC ska företagets strategi enklare implementeras i verksamheten. Över tiden har 

större betydelse fästs vid modellen som ett stöd för lärande och utveckling i företaget. Båda dessa 

områden uppfattas idag vara underutvecklade och är därför i behov av utvecklingsinsatser. På 

grund av detta har mycket av Kaplan & Nortons senare diskussioner kommit att handla om att 

företaget med stöd av BSC skall utveckla styrning som både stödjer ”enkelt lärande”, vilket in-

nebär att information utvecklas och används för att företaget skall bli bättre inom befintliga akti-

viteter. Men även ”utvecklat lärande”, vilket innebär att information används för att ifrågasätta 

befintliga aktiviteter och utveckla ny kunskap. Allt detta i syfte att stärka företagets strävan efter 

inre och yttre effektivitet. Ytterst syftar BSC till att hantera den viktiga balansgången mellan sta-

bilitet och förändring i företaget. (Lindvall, 2001)  

 

När det balanserade styrkortet används på ett korrekt sätt enar BSC de anställdas insatser. Detta på 

grund av att när BSC används korrekt blir styrkortet relevant, förståeligt och kontrollerbart på en 

lokal nivå. BSC blir även ett verktyg som hjälper verksamheten att kommunicera strategier och 
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prestationer till organisationens intressenter. (Gumbus, 2005)  

 

En del författare som beskriver det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1999 & Olve et al., 

1999) är även överens om att med användandet av BSC följer ökad kommunikation och lärande i 

organisationer. Via kommunikationen och de informationssystem BSC ingår i ökar förståelsen 

kring sambanden mellan de aktiviteter som utförs och de formulerade resultatmålen. Det balan-

serade styrkortet ska ingå i ett informationsflöde som medarbetarna dagligen kommer i kontakt 

med, så att det hålls levande och uppdaterat.  

 

Som vi tidigare varit inne på i stycket om BSC:s ursprung, är att i nutidens informationssamhälle 

kan inte ett företag mätas på enbart tidigare resultat. Det brukar nämnas att det finansiella per-

spektivet måste vara med i BSC, på grund av att det mäter hur förbättringarna i de tre övriga per-

spektiven, kundperspektiv, processperspektiv och utvecklings- och lärande perspektivet har fun-

gerat. Finansiella mått är av karaktären inte framåtblickande samt stänger ute icke finansiella 

åtgärder. Därför är det viktigt att man balanserar alla delar i verksamheten för att gynna företagets 

resultat. Det utförs sedan prestationsmätningar inom de fyra perspektiven, där följer man upp 

finansiella resultat men även andra resultat, så kallade immateriella resultat för att kunna förbättra 

dessa och på så vis kunna få tillväxt i framtiden. BSC medverkar till att utforma en strategi för 

verksamheten för att kunna genomföra detta, man vill få alla delar av verksamheten att fungera i 

harmoni för att nå de mål man i verksamheten har satt upp. (Hourigan, 2002)  

 

Genom BSC är viljan alltså att skapa en helhet i företaget. Viljan är att företagets ledare och 

medarbetare på ett så bra vis som möjligt ska arbeta mot de uppsatta mål som finns formulerade. 

Genom att använda sig av ett styrmedel som BSC får ledningen ett styrmedel som talar om hur de 

ska agera för att uppnå de målsättningar som satts i verksamheten. (www.ey.com) 

 

Helen Atkinson (2006) tar i sin artikel upp tre kriterier som måste uppfyllas av ledningssystem för 

att de ska vara effektiva mellan en organisationsstrategi och dagliga aktiviteter. Dessa kriterier är: 

att systemet måste uttala operativa målsättningar för de strategiska målen, att det måste integrera 

finansiella och icke-finansiella resultatinformationer och systemet ska fokusera verksamhetsakti-

viteter på att möta kundernas behov. Vidare skriver Atkinson att det påstås att BSC uppfyller dessa 
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kriterier genom att tillhandahålla ett "verkligt strategiskt styrsystem" som sätter strategi och vision 

i centrum. BSC:s fyra perspektiv hjälper till att öka tydligheten och fokus, därigenom skapar det en 

tydlig riktning och genom utveckling och publicering av strategin kan "kartan" underlätta förstå-

elsen och samordningen över hela organisationen. Det anses vara viktigt att ha en god "två-vägs" 

kommunikation inom organisationer för att kunna få ett effektivt genomförande av strategin. 

Processen att skapa ett BSC för en verksamhet inleds i huvudsak med en strategisk bedömning av 

verksamhetens strategiska vision och mål. (Atkinson, 2006)  

 

Grundidén med det balanserade styrkortet är alltså att företaget anser att styrning utifrån enbart det 

finansiella måttet inte längre är tillräcklig, företaget måste se till andra perspektiv också, som 

kundperspektiv, processperspektiv och utvecklings- och lärandeperspektiv. Det ska vara en balans 

mellan dessa fokusområden och företaget ska sluta med att enbart styra utifrån finansiella mått. För 

att gynna företagets resultat måste verksamheten balanseras, vilket det balanserade styrkortet kan 

hjälpa till med. Detta görs genom att det utformas en strategi för verksamheten och genom att få 

alla delar av verksamheten att fungera i harmoni och tillsammans uppnå de mål som har satts.  

 

3.3 De fyra perspektiven 

 

Något som vi har uppfattat vara centralt i BSC är de fyra perspektiven som många författare lägger 

stor vikt åt att förklara, det vill säga det finansiellt-, kund-, process- och utvecklings & lärande-

perspektiv. Detta har vi uppfattat vara en viktig del i BSC. Lindvall (2001) skriver att modellen vill 

betona behovet av en balans mellan perspektiven. Perspektiven uppfattas vara de hjälpmedel som 

skall föra företaget fram till sitt slutmål, som till exempel kan vara ett gott ekonomiskt resultat för 

ägarna.  

 

Hur företag väljer att fastställa sina perspektiv kan skilja sig åt, Kaplan & Nortons grundmodell 

utgörs av fyra perspektiv. Syftet är på något sätt att fokusera på ett fåtal variabler och då blir mo-

dellen kompakt. Enligt Olve et al. (1999) finns det dock möjlighet att lägga till perspektiv, som till 

exempel ett humanperspektiv och miljöperspektiv. Det måste dock finnas ett logiskt samband 

mellan perspektiven som företaget väljer att använda. (Jonsson, 2000)   

Kaplan har diskuterat att ytterligare ett perspektiv kan läggas till om det behövs, dock diskuterar de 



27 
 

inte hur ytterligare perspektiv bör placeras i orsak och verkan kedjan. (Nørreklit, 2000) 

 

3.3.1 Finansiella perspektivet 

 

I BSC har man valt att ha kvar det finansiella perspektivet då finansiella styrtal är värdefulla när det 

gäller att sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som redan utförts. De finansiella 

styrtalen anger om företagets strategi och dess implementering bidrar till att förbättra vinsten. 

Exempel på vad finansiella styrtal brukar kretsa kring är: rörelseresultat, avkastning på arbetande 

kapital och finansiellt mervärde. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

De finansiella styrtalen fungerar som ett riktmärke för målsättningarna och styrtalen i de andra 

perspektiven. Varje styrtal som valts måste ingå i en orsakskedja som resulterar i bättre ekono-

miska resultat. Styrkortet bör ge en bild av strategin med början i de långsiktiga finansiella målen. 

Dessa knyts därefter till den kedja av förbättringar som de ekonomiska processerna, kunderna, de 

interna processerna, medarbetarna och systemen måste genomgå för att de långsiktiga ekonomiska 

resultaten ska bli verklighet. För de flesta verksamheter kan finansiella styrtal som till exempel 

ökad omsättning, minskade kostnader och högre kvalitet, ökat resursutnyttjande och minskad risk 

erbjuda de nödvändiga kopplingarna mellan samtliga fyra perspektiv. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Kaplan & Norton tar i sin bok upp tre stadier, som är strategier till affärsenheterna, dessa är till-

växtstadiet, mognadsstadiet och skörda. För varje stadie finns det tre finansiella strategier som 

påverkar affärsstrategin. Dessa är omsättningens tillväxt och mix, kostnadsreducer-

ing/produktivitetsförbättringar och resursutnyttjande/investeringsstrategi.(Kaplan & Norton, 

1999) 

 omsättningens tillväxt och mix: innebär att företaget ska erbjuda nya produkter eller 

betona existerande produktlinjer som expanderas. Viljan är att ta existerande produkter och 

hitta nya marknader och kunder för att öka intäkterna. Företaget vill även förändra de 

produkt- och servicemixar som finns, exempelvis kan ledningen genom detta få till en 

lågkostnadsstrategi. De kan även utföra prisförändringar på sina varor och tjänster.  

 kostnadsreducering/produktivitetsförbättringar: Genom detta vill företaget uppnå 

målet att sänka kostnader, både direkta och indirekta kostnader, att sänka driftkostnader kan 

ske genom att minska administrationskostnader om de inte anser att de tillför något 
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kundvärde, förbättra kanalmixen, detta kan göras till exempel genom att införa elektroniska 

transaktioner istället för manuella.  

 resursutnyttjande/investeringsstrategi: här hittar vi mål som, avkastning på sysselsatt 

kapital, avkastning på investeringar och ekonomisk förädlingsvärden. Att förbättra re-

sursutnyttjandet kan ske genom att till exempel förbättra investeringsrutinerna, både vad 

gäller investeringarnas produktivitet och återbetalningstid. (Kaplan & Norton 1999) 

 

Figur 2 – mäta strategiska finansiella teman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Styrkortet bör förklara företagets strategi med utgångspunkt i de långsiktiga finansiella målen, som 

sedan kopplas till den kategori där ekonomiska processer, kunder, interna processer och medar-

betare och system stärks för att förverkliga den långsiktiga finansiella målsättningen.  

(Kaplan & Norton, 1999)  

 

3.3.2 Kundperspektivet  

 

I det här perspektivet identifierar företagsledningen de kunder och marknadssegment som affärs-

enheten ska rikta sig till och de styrtal som ska mäta affärsenhetens resultat inom de valda seg-

menten. Det är dessa segment som ska förverkliga företagets finansiella målsättningar. Det här 

perspektivet brukar innehålla flera utfallsmått på framgång för en välformulerad och väl imple-

menterad strategi. Dessa utfallsmått brukar utgöras av kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, 



29 
 

kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandelar inom de utvalda segmenten. Man kan genom 

dessa utfallsmått konkret identifiera och mäta de värdeerbjudanden som företaget kommer att rikta 

till de utvalda kunderna och marknadssegmenten. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Dessa styrtal/utfallsmått kan inordnas i en orsakskedja, som figuren nedan visar. 

Figur 3 – Kundperspektivet – viktiga utfallsmått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Kaplan & Norton, 1999)   

 

När ledningen tagit reda på vad kunderna i de valda segmenten vill ha måste de utforma sitt vär-

deerbjudande därefter. Sedan väljs mål och styrtal ut från de tre egenskapskategorierna, om målen 

nås kan företaget behålla och öka sin försäljning till målgruppen. De tre egenskapskategorierna är: 

(Kaplan & Norton, 1999) 

 Varans och tjänstens egenskaper: funktionalitet, kvalitet och pris. 

 Kundrelationer: köpupplevelsens och de personliga relationernas kvalitet. 

 Image och rykte. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Företagsledningen måste även i styrkortets kundperspektiv omvandla sina visioner, affärsidéer och 

strategier till konkreta marknads- och kundbaserade mål. Under styrkortets kundperspektiv om-
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vandlas organisationens vision, affärsidé och strategi till konkreta mål för kunder och marknads-

segment, dessa mål förs sedan ut i hela organisationen. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Kaplan & Norton (1999) nämner också tre faktorer som kan tillfredsställa kunderna: tid, kvalitet 

och pris. Tid innebär att företaget snabbt ska reagera på kunders önskemål, har de beställt en 

produkt ska den levereras fort, annars finns risken att kunden blir missnöjd. Kvalitet är fortfarande 

en viktig aspekt, ett företag måste hålla god kvalitet på sina varor, annars skapas ett missnöje över 

företagens produkter. Till sist har vi priset, här menar Kaplan & Norton (1999) att kunden alltid är 

prismedveten och att företag alltid måste ta ut ett lämpligt pris. (Kaplan & Norton, 1999)  

 

3.3.3 Processperspektivet 

 

I det här perspektivet identifierar företagsledningen de processer som organisationen måste be-

härska för att lyckas fullt ut. Det är tack vare dessa processer som företaget kan:  

 Erbjuda de värden som lockar och håller kvar kunder i de utvalda marknadssegmenten. 

 Tillgodoser aktieägarnas förväntningar om den ekonomiska avkastningen. (Kaplan & 

Norton, 1999)  

 

Det här perspektivet handlar om de interna processerna som har den största inverkan på kundernas 

tillfredsställelse och på möjligheterna att nå de finansiella målen.  

Styrkortet lyckas för det mesta med att identifiera helt nya processer som organisationen måste 

behärska för att nå sina kundrelaterade och finansiella mål. Företaget kanske märker att de måste 

utveckla en process som kan förutse kundernas behov eller leverera nya tjänster som målgruppen 

värdesätter. Processperspektivet lyfter fram de processer som är nödvändiga för att företagets 

strategi ska förverkligas. 

En annan aspekt är att BSC bakar in innovationsprocesserna i processperspektivet.  

 

Processperspektivet har tre viktiga processer:  

 Innovationsprocessen, säger att det är viktigt att först lära känna de marknadssegment som 

företaget tänker rikta sina framtida varor eller tjänster till och sedan utveckla de produkter 

och tjänster som ska tillgodose dessa segment.  
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 Supply - processen, menar att varje organisation bör ta reda på vilken kvalitet, kostnad, 

tidsram och prestationsnivå som krävs för att det ska kunna erbjuda målgruppen högklas-

siga varor och tjänster.  

 Eftermarknadsprocessen, ger företaget möjlighet om så behövs erbjuda viktiga tjänster som 

efterfrågas efter att köpet ägt rum. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Exempel på styrtal för ett företag kan vara mätningar, exempelvis nya produkters andel av om-

sättningen, egna produktlanseringen i förhållande till konkurrenternas, tillverkningsprocessernas 

kapacitet eller den tid det tar att utveckla nästa generation av produkter. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

3.3.4 Utvecklings - och Lärandeperspektivet  

 

Det här perspektivet i BSC, identifierar den infrastruktur som företaget måste ha för att ha möj-

lighet att skapa en långsiktig tillväxt och förbättring. Kaplan & Norton tar upp att organisationers 

lärande och tillväxt kommer från tre källor: människor, system och rutiner. De tre perspektiven, 

finansiellt, kunder och processer visar ofta att det finns klyftor mellan medarbetarnas kompetens 

och systemen/rutinernas stöd för vad som krävs för att uppnå ett särklassigt resultat. För att fylla 

dessa klyftor måste företagen investera i kompetensutveckling av medarbetarna, stärka informa-

tionsteknologin och harmonisera organisationens rutiner. Dessa mål reflekteras i lärandeperspek-

tivet i BSC. Målsättningarna i lärandeperspektivet tillhandahåller den infrastruktur som behövs för 

att målsättningarna i de tre övriga perspektiven ska kunna uppnås. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Tre huvudkategorier för lärandeperspektivet är följande:  

1. Medarbetarnas kompetens, medarbetarna är ofta nyckeln för tillväxt av innovationer. Det är 

därför viktigt att de får rätt utbildning så att de får den rätta kompetensen. Idéer om hur processer 

och kundtillfredsställelse kan förbättras måste i större utsträckning komma från de medarbetare 

som jobbar närmast de interna processerna och kunderna, på grund av att de lättare ser vad som kan 

förbättras etc. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

De utfallsmått/styrtal som kan användas för medarbetarna är:  

Personaltillfredsställelse, kan mätas genom årliga eller löpande enkäter där frågor som möjlighet 
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att fatta beslut, tillgång till relevant information för att ha möjlighet att utföra arbetet väl, aktiv 

uppmuntran att vara kreativ och använda fantasin, uppmärksammande av goda arbetsinsatser och 

dessa punkter får medarbetarna gradera i skalan 1 (missnöjd) till 5 (mycket tillfredsställd). (Kaplan 

& Norton, 1999) 

Personallojalitet, mäts genom att företaget studerar den egna förmågan att behålla medarbetarna 

som organisationen har ett långsiktigt intresse av att behålla. Lojala medarbetare stannar kvar och 

bär med sig organisationens värderingar, kunskap om dess processer samt en lyhördhet för kun-

dernas behov.(Kaplan & Norton, 1999) 

Personalens produktivitet, är ett mått på den sammanlagda effekten av arbetet med att stärka 

medarbetarnas kompetens och moral, främja innovationer, förbättra de interna processerna och 

tillfredsställa kunderna. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

2.  Informationssystemens kapacitet  

Medarbetarnas motivation och färdigheter kan ha stor betydelse för företagets möjligheter att nå 

högt ställda kund- och processmål. För att medarbetarna ska ha möjlighet att arbeta effektivt i 

dagens konkurrensmiljö behöver de god information om kunder, processer och de finansiella 

följderna av olika beslut. Personal i frontlinjen behöver punktlig och exakt totalinformation om 

varje kunds relation till organisationen och känna till vilket segment varje kund tillhör så att den 

kan avgöra hur mycket resurser som ska läggas på att serva kunden, lära sig och försöka tillgodose 

framtida behov.  

Medarbetarna i den operativa verksamheten behöver snabb, punktlig och korrekt feedback om den 

vara eller tjänst som just levererats. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

3.  Motivation, "empowerment" och samsyn 

Under denna punkt diskuteras det att inte ens kompetenta medarbetare med perfekt tillgång till 

information klarar av med att bidra till organisationens framgång om de inte är motiverade att 

verka i dess bästa intresse eller saknar frihet att fatta egna beslut. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Effekten av motiverade medarbetare kan mätas på flera sätt. Ett vanligt och enkelt styrtal är antalet 

förslag per medarbetare. Det här måttet fångar om medarbetarna är aktiva och bidrar till att för-

bättra organisationens resultat. Detta styrtal kan kompletteras med ett annat styrtal och det är an-
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talet genomförda förslag, det visar kvaliteten på de inkomna förslagen. Det sänder också en signal 

till medarbetarna att företagsledningen tar dem på allvar och värdesätter deras förslag. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

De här fyra perspektiven vi behandlat tas genomgående upp av olika författare och skribenter och 

alla verkar vara överens om att det är ungefär det här som perspektiven står för.  

Framför allt är dessa fyra perspektiv det som Kaplan & Norton beskriver i deras ursprungliga 

modell och de nämner att just de fyra perspektiven bör ses som en mall. Vi anser att perspektiven är 

en central del i det som konceptet utgår från när det ska användas i en verksamhet. Dessa fyra 

perspektiv länkas sedan tillsammans med verksamhetens vision och mål. (Kaplan & Norton, 1999)  

 

Figur 4 – Det balanserade styrkortet  

 

Källa: (Hourigan, 2002) 

 
 

 

 



34 
 

3.4 Implementering av BSC 

 

I det tidigare kapitlet har vi tagit upp och diskuterat historiken bakom BSC och vilka dess grund-

stenar är men nu går vi över till att diskutera hur implementeringen kan ske för att få ett så effektivt 

styrkort som möjligt. Ska det användas rutinmässigt och aktivt eller lever styrkortet sitt egna liv?  

 

Olve et al. (1999) nämner hur ”ett välstrukturerat styrkort visar det enskilda företagets strategi och 

affärslogik.” Även hur ett styrkort ”löpande måste fyllas med verklighetsnära information och på 

så vis bli en del av företagets strategiska diskussion och lärande.” Kopplingen till företagets stra-

tegi är alltså viktig, det ska finnas en länk mellan strategi och satta mål för att BSC ska fungera på 

ett effektivt sätt.  

En grundläggande del i implementeringen av BSC är på vilket sätt företaget ska insamla informa-

tion, analysera denna och kommunicera ut den till medarbetarna så att de arbetar mot samma mål 

och vision. Olve et al. (1999) menar att denna procedur är viktig och om inte medarbetarna, på alla 

nivåer i företaget blir medvetna om de strategiska målen samt om hur de uppfylls, blir det svårt för 

företaget att röra sig i den riktning som syftet med BSC är. BSC ger endast företaget en struktur att 

visa sina strategiska målsättningar och visioner genom olika mål och mått, sedan ligger det i led-

ningens ansvar och intresse att utveckla konkreta och relevanta mätmetoder som följer upp resul-

taten av målsättningarna, om inte detta utförs på ett bra sätt riskerar företagets medarbetare att inte 

utvecklas i önskvärd riktning. (Olve et al., 1999)  

 

Olve et al. (1999) presenterar hur kvaliteten i styrkortet kan säkerställas, detta ska enligt författarna 

ske innan det blir aktuellt med någon form av IT-lösning kring BSC. Hur kan då kvaliteten säker-

ställas?  

 Analys av mått – hur uppfattas de framtagna måtten? Under denna punkt är det viktigt för 

ledningen att granska om måtten verkligen är tydliga och enhetligt definierade. Måtten ska 

ge uttryck för företagets strategiska inriktning, det ska finnas ett klart samband mellan 

strategi och valda mått. Sedan måste även ledningen ställa sig frågan huruvida sambanden 

mellan måtten i de olika perspektiven är tydliga eller inte? Det är viktigt att kortsiktiga 

förbättringar inte står i konflikt med långsiktiga målsättningar. (Olve et al., 1999) 
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 Säkerställande av mätsystem och mätmetodik – under denna punkt analyserar ledningen sin 

egen förmåga att mäta de uppsatta måtten. Exempelvis diskuteras med vilken frekvens de 

olika måtten ska mätas, ska företaget lägga tyngdpunkt på några perspektiv framför andra? 

Eller ska de försöka att mäta allt, om ja, är det ekonomiskt försvarbart? Vem eller vilka bär 

ansvaret för att mäta de olika måtten? (Olve et al., 1999) 

 

3.4.1 Analys av mått 

 

Som tidigare nämnt ger BSC endast en struktur som visar företagets vision och långsiktiga strate-

giska målsättningar, det är dock inte dessa i sin tur som leder till att organisationen förändras och 

går i önskvärd utveckling. Olve et al. (1999) menar att förändringen uppkommer när varje enskild 

medarbetare ges ett kvitto på sin insats, ett kvitto som visar att dennes insats lett till att företaget 

rört sig i den önskvärda riktningen. Det är avgörande att ledningen utvecklar ett system som visar, 

inte bara de enskilda individernas prestationer, utan även arbetsgruppens eller avdelningens pre-

stationer. Författarna beskriver hur företag i många fall, efter att ha formulerat vision, de strate-

giska målen, härlett de kritiska framgångsfaktorerna ur dessa, glömmer att ta sitt styrkort till nästa 

fas. De blir ”glada över att vara i hamn” vilket gör att de egentligen missar en av de viktigaste 

bitarna, det vill säga att analysera och mål och mått. Författarna påpekar att ”för att organisationen 

ska uppnå önskad styrkeverkan krävs att måtten, inbördes orsak-verkan-samband valideras.” Det är 

viktigt att medarbetarna ser sambandet från strategi till operativ nivå och att styrkortets logik blir 

tydlig för dem, detta ger dem en chans att se sin roll i skapandet av det finansiella resultatet. Det 

finns en risk i att om medarbetarna inte tror, eller inte förstår på sambandet i styrkortet försvinner 

hela betydelsen för BSC i organisationen. (Olve et al., 1999)  

 

3.4.2 Säkerställande av mätsystem och mätmetodik  

 

Då nya prestationsmått formuleras blir effekten av detta att organisationen måste implementera nya 

mätsystem, vilka i sin tur kräver mycket arbete av organisationen initialt. Företaget måste då ta 

hänsyn till merkostnaden av att införa nya mätsystem och ställa den mot nyttan som den nya in-

formationen ger. Är det ekonomiskt försvarbart att mäta allt, eller väldigt mycket? Olve et al. 

(1999) frågar sig var tyngdpunkten på mätningarna ska ligga, om den ska fördelas jämt över de 
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olika perspektivens mått, eller om något ska prioriteras, utifrån företagets inriktning? En annan 

fråga som författarna ställer sig är med vilken frekvens mätningarna ska ske, vilket naturligtvis kan 

variera utifrån måttets karaktär och möjligtvis kostnad. (Olve et al., 1999) 

 

3.4.3 IT-stöd  

 

Som tidigare nämnt är det balanserade styrkortet endast en struktur som visar företagets vision och 

strategi översatt i mål och mått. Det riktiga arbetet inleds med att utveckla ett system som kan 

samla in data på ett effektivt sätt, analyserar denna och kommunicerar ut informationen, till både 

medarbetare och partners. Informationen kan dock inte presenteras hur som helst, utan måste be-

arbetas vilket gör att exempelvis medarbetare lättare kan förstå den, vilket i sin tur leder till att den 

beteendeförändring som ledningen är ute efter inträffar. Informationen ska på ett så pedagogiskt 

sätt som möjligt presenteras, det vill säga helst i siffror och diagram samt presenteras i en använ-

darvänlig miljö med enkla gränssnitt som gör att betraktaren lätt kan överskåda informationen. 

Vidare måste informationen vara enkel att nå, är det för svårt eller krångligt att nå den finns det risk 

att en stor del av medarbetarna inte har tid eller lust att leta på den. Naturligtvis måste ledningen 

fundera ut för vem informationen ska vara tillgänglig för, en del av informationen kan vara känslig 

vilket för att ledningen vill begränsa spridningen av den. (Olve et al., 1999) 

 

Olve et al. (1999) presenterar tre olika IT-lösningar, rankade efter grad av ambitionsnivå för led-

ningen, dessa tre är användargränssnitt, ledningsinformationssystem och simuleringsmodeller.  

 

 Användargränssnitt: är en metod där ledningen presenterar data lättillgängligt och använ-

darvänligt. Syftet är bland annat att ge en god överblick av måtten som finns definierade i 

styrkortet. Exempelvis kan företaget använda sig av dataprogrammet Excel, men det vik-

tigaste är att de på ett enkelt sätt kan presentera text och grafik samt att ge en jämförelse 

över tiden, en utveckling av resultaten för måtten. Det vanligast förekommande systemet 

hos användarna av BSC, enligt författarna.   

 Ledningsinformationssystem: är ett system där prestationsstödet, analysverktyget och da-

tabas kopplas till de försystem som kan förse det med data. Dessa varierar utifrån de mått 

som finns i styrkortet, i regel handlar det om ekonomi-, order- och produktionsstyrsystem. 
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Nedborrning blir möjlig med dessa typer av system, alltså kan användaren gå till botten 

med anledningen till varför värden utvecklats på att visst sätt. Användaren kan hitta för-

klaringar genom att en stor mängd data körts i systemet. Tekniken inom webben har gjort 

detta möjligt och många storföretag använder sig av sådana typer av system.  

 

 Simuleringsmodeller: är den tredje ambitionsnivån och kan utnyttja de hjälpmedel som 

finns idag för att beskriva orsak-verkan-samband. Simuleringen av utvecklingen av olika 

mått ger möjlighet att diskutera vissa teorier, exempelvis effekten av marknadsföring och 

med vilken takt den kommer. Det finns ett antal olika hjälpmedel vid simulering i BSC, 

Olve et al. (1999) tar exempelvis upp ”ithink”, som integreras med delar av BSC-konceptet 

i företaget.  

 

3.5 Kritik 

 

Vi har läst en intressant artikel som är skriven av Nørreklit (2000) där hon redogör för olika teorier 

kring BSC samt kritiserar dessa på några punkter som vi tar upp nedan. Vi tar även upp kritik som 

Lindvall (2001), riktar mot det balanserade styrkortet.   

 

Den kritik Nørreklit framför är bland annat att BSC har problem med några av sina grundläggande 

antaganden och relationer. Vidare menar Nørreklit att kundnöjdheten inte nödvändigtvis leder fram 

till goda ekonomiska resultat. För att kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av ökad 

kundtillfredsställelse eller kvalitetsförbättringar krävs att företaget gör en ekonomisk kalkyl. 

Åtgärder som ger hög nivå av kundvärde till låga kostnader leder till goda ekonomiska resultat. 

Detta är inget orsakssammanhang utan det är logiskt då det hör till konceptet, därför gör BSC 

felaktiga antaganden. (Nørreklit, 2000) 

 

Vidare framför Nørreklit kritik mot det balanserade styrkortet som innebär att BSC inte är ett giltigt 

strategiskt ledningsverktyg, främst då det inte garanterar några organisatoriska rotsystem men även 

på grund av att det har problem att garantera utomstående rotsystem. Nørreklit menar att om 

verksamheten är top-down styrd uppstår det ett problem att förankra BSC i hela organisationen från 

ledning till anställda, BSC måste passa in i språket som används i verksamheten när ledningen tar 
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fram vision och strategier. (Jönsson, 1998) Nørreklit nämner även att BSC skapar främst externa 

engagemang, då kommer regler och krav från andra. Detta motiverar möjligtvis endast en viss typ 

av anställda medan andra vill känna frihet, dessa kan motivera sig själva och känner sig mindre 

motiverade av att följa någon annans regler. Dessa människor är internt engagerade, kallas det. 

(Arygris & Kaplan, 1994)   

Det måste därför förväntas att ett gap uppstår mellan den strategi som uttrycks i de åtgärder som 

faktiskt utförts och den strategi som planeras, på grund av detta drar Nørreklit slutsatsen att det 

balanserade styrkortet måste anpassas och utvecklas. (Nørreklit, 2000) 

 

Jan Lindvall framför i sin bok "Verksamhetsstyrning" viss kritik mot det balanserade styrkortet. 

Det han tar upp är bland annat att inom akademin kritiserades Kaplan & Norton för att de hade 

svårt att redovisa den empiri, som de baserade, utvecklade och argumenterade för BSC. På den 

kritiken svarade Kaplan att han ansåg att de var tvungna att utveckla något nytt då det som redan 

fanns i praktiken fungerade så pass illa. Det var en anledning till att de inte hade något behov av att 

studera befintlig praxis i företagen på någon bred front, det som behövdes var ett utvecklingsarbete. 

(Lindvall, 2001)  

Något annat som Lindvall (2001) nämner är att författarna ansluter sig till en hierarkisk företags-

uppfattning trots att de gör anspråk på att utveckla styrmodellen för framtidens företag.  

 

Det som är mest konkret och det som framkommer mest med BSC är att företaget ska mäta sin 

verksamhet i fler perspektiv än bara det finansiella. Innan ansågs det vara fördelaktigt att hela 

företagets verksamhet kunde sammanfattas i ekonomiska mått, dock har det blivit mer uppenbart 

på senare tid att mer komplexa verksamheter behöver beskrivas i fler perspektiv för att verksam-

hetsstyrningen internt ska uppnå en godkänd relevansnivå. Dock är det så att i och med att med-

arbetarna är vana med en annan storts styrning är det inte säkert att de känner igen sig i mätning-

arnas beskrivningar, detta medför i så fall att styrningen inte kommer att fungera, just på grund av 

att medarbetarna har svårt att relatera och förstå den nya sortens styrning. (Lindvall, 2001) 

 

Våra egna tankar kring kritiken mot BSC är att vi till viss del håller med Nørreklit att det kan vara 

svårt att förankra BSC i top-down styrda verksamheter i och med att det blir ett stort steg från 

ledning till anställda. Dock anser vi att det är möjligt att på ett bra sätt förankra BSC i även 
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top-down styrda verksamheter, som Nørreklit nämner måste BSC anpassas in i verksamheten och 

genom det anser vi att det går att få en bra förankring genom hela verksamheten i fråga.  

 

Kritiken mot att kundnöjdhet inte nödvändigtvis behöver leda till goda ekonomiska resultat, anser 

vi kan vara befogad till en viss del. Vi tror däremot att en verksamhet måste ha nöjda kunder för att 

uppnå goda ekonomiska resultat, en kombination av att ha nöjda kunder och samtidigt ha aktivi-

teter som leder till högt kundvärde till låga kostnader anser vi är det optimala.  

 

Vi är av åsikten att det kan vara svårt att få det teoretiska kring BSC att fungera i praktiken fullt ut, 

dock anser vi att genom att följa teorin får man goda verktyg till att få till ett bra och fungerande 

BSC i sin verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

4. Empiri 

I det här kapitlet presenterar vi först varför vi valde att göra vår studie kring just Gavlegårdarna. 

Vi ger en bild över ägardirektiven och senare i kapitlet kommer vi också att ge en inblick i Gav-

legårdarnas styrsystem samt ge en redogörelse för styrsystemet utifrån vad våra respondenter, 

Lars Lennmalm och Håkan Svedlund säger om systemet. Syftet med detta är att vi vill visa hur 

styrsystemet är uppbyggt och hur det är tänkt att det ska fungera på ett så konkret vis som möjligt. 

Underlaget för presentationen utgörs bland annat av det dokument som vi fick i samband med att vi 

varit i kontakt med Lennmalm men också genom de intervjuer som ägde rum på Gavlegårdarna i 

Gävle med dessa personer. Vi går direkt in på respondenternas svar och det som vi kunnat utläsa 

av det dokument vi fick, i en löpande text utan några speciella uppdelningar. Vi kommer att jäm-

föra de svar vi fick löpande i texten, till exempel vad dessa personer har för liknande uppfattningar 

eller hur deras uppfattningar skiljer sig åt. Vi har valt att presentera materialet så, då vi hoppas att 

läsaren i och med detta ska få ett bättre flyt i läsningen på ett naturligt sätt.  

 

4.1 Ägardirektiv  

 

Det företag vi valt att genomföra den här studien på är som tidigare nämnt Gavlegårdarna AB, som 

är helägt av Gävle kommun. Det är också därför Gävle kommun utformar ägardirektiven. Dock har 

det framkommit i intervjuerna att Gavlegårdarna sköts som ett eget företag och därmed är det 

styrelsen i Gavlegårdarna som ger direktiv om mål och även affärsplanen. Gavlegårdarna får heller 

inga bidrag från Gävle kommun i form av pengar till investeringar eller reparationer och underhåll. 

Gavlegårdarna drivs helt enkelt som ett eget fristående fastighetsbolag och det framkommer i våra 

intervjuer med både Lennmalm och Svedlund.  

 

4.2 Intervjupersoner  

  

Den 29 april 2011 utförde vi en intervju med Lars Lennmalm som är vice VD i Gavlegårdarna. 

Anledningen till att just Lennmalm intervjuades var att vi ville ha en intervju med en person med 

god inblick i företagets styrkoncept. Då vi redan visste att Lennmalm introducerat BSC i Gavle-

gårdarna frågade vi helt enkelt han om han ville ställa upp på en intervju, vilket han tackade ja till. 

Sedan var vår önskan att intervjua en mellanchef, valet föll på fastighetsförvaltaren Håkan Sved-
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lund. Anledningen till att dessa personer intervjuats är att vi ville se hur pass mycket styrkortet 

genomsyrar verksamheten, från vice VD ned till medarbetarnivå. Vi hade vår misstanke att åsik-

terna kring styrkortet samt hur pass välkänt styrkortet är skulle skilja sig på olika ”nivåer” i före-

taget.    

 

Vi kommer att ha intervjun med Lennmalm som en utgångspunkt i empirin, av den anledning att 

han är den som är mest insatt i Gavlegårdarnas BSC och för att vi i intervjun med honom gick mer 

på djupet än i övriga intervjuer. Vi kommer sedan att sticka in synpunkter, uppfattningar och svar 

från Svedlund i texten för att man som läsare ska kunna få en uppfattning om vad de gemensamma 

uppfattningarna om Gavlegårdarnas BSC är, vad som skiljer sig åt i intervjupersonernas uppfatt-

ningar och helt enkelt olika synpunkter på Gavlegårdarnas styrning.  

 

4.3 Intervju 
 

År 2004 inleddes arbetet med det balanserade styrkortet i Gavlegårdarnas organisation, och det var 

just Lennmalm som introducerade det hela. Idén att Gavlegårdarna skulle arbeta med det balan-

serade styrkortet kläcktes under en semesterresa till Grekland, då han tyckte att budgetstyrningen 

de använde sig av var för tråkig.  

 

Som tidigare nämnt är Gävle kommun Gavlegårdarnas ägare och därmed är det också kommunen 

som utformar ägardirektiven, därför är det också ytterst kommunfullmäktige som utformar direk-

tiv. Dock poängterar Lennmalm att det är Gavlegårdarna på egen hand som skapar sin egen af-

färsplan (det görs även årsvis affärsplaner i varje enhet som finns i Gavlegårdarna). Verksam-

hetsplanerna är sedan tänkta att fungera som aktiviteter som de arbetar med och affärsplanen är den 

röda tråden i verksamheten. Enligt Lennmalm vill ledningen att all personal ska involveras i denna 

affärsplan, de vill även att den ska förankras i varje enhet och att alla medarbetare ska ha möjlighet 

att påverka.  

Styrelsen i Gavlegårdarna ger även direktiv om mål och som tidigare nämnt även affärsplanen. Mål 

sätts även i varje enhet av enhetscheferna och dessa mål måste även stämma överens med orga-

nisationens mål. Det är alltså värt att poängtera att det inte är Gävle kommun som sätter Gavle-

gårdarnas mål, trots att de är ägarna. Lennmalm kommer även in på att Gavlegårdarnas vision är 
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"hem för dig" och den visionen har funnits i företaget i ungefär 10 år och det är utifrån visionen de 

sätter sin affärsidé. Det framgår även av intervjun med Svedlund att han vill att personalen ska 

involveras i affärsplanen och även att de är väl medvetna om de mål som Gavlegårdarna formu-

lerat.  

 

Mer specifikt om styrkortet berättar Lennmalm följande: styrkortet utgår från affärsplanen och inte 

visionen, som kanske är det vanligaste för styrkort att utgå ifrån. Lennmalm berättar att de inte 

kopplar de anställdas arbetsuppgifter till styrkortet och inte heller individuella mål, de har dock 

diskuterat att införa detta men det har inte blivit av än.  

 

Gavlegårdarnas perspektiv 

De perspektiv som Gavlegårdarna använder sig av är traditionella inom BSC. Gavlegårdarna har 

dock fram till nyligen använt sig av ett femte perspektiv, samhällsperspektivet. I den nyligen ut-

förda revideringen av styrkortet bakades verksamhetsperspektivet in i samhällsperspektivet, vilket 

gör att Gavlegårdarna numera använder sig av fyra perspektiv, dessa är: det finansiella perspek-

tivet, kundperspektivet, medarbetarperspektivet och samhällsperspektivet.  

 

Figur 5 – Gavlegårdarnas BSC  

 

 

Här en bild som vi har fått tillgång till där 

Gavlegårdarnas numera fyra perspektiv 

visas. Begreppen i cirkeln är deras kärn-

värden, de värderingar som ligger till 

grund för deras verksamhet.  

Källa: Lennmalm   
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Gavlegårdarna har arbetat fram mål i ord samt mål i siffror som finns inom varje perspektiv, dessa 

är enligt följande:  

 

Finansiella perspektivet: det övergripande målet är att Gavlegårdarna ska ha en ekonomi i balans 

som möjliggör utveckling. Detta mål är även Svedlund väl medveten om och han säger även att: I 

uppföljningen av ekonomiperspektivet, tittar de mycket på olika nyckeltal, som till exempel soli-

diteten, underhållskostnaden per kvadratmeter, driftkostnader och administration. Svedlund be-

rättar också att de rapporterar ekonomiska kostnader till ledningen varje månad, det kan vara 

kostnader som uppkommer dagligen, exempelvis kostnad för bytta golv eller andra typer av re-

parationer. 

 

Enligt dokumentet vi fick tillgång till är indikatorerna budget, utfall, de budgeterade siffrorna samt 

de långsiktiga målen följande: (de verkliga siffrorna redovisas dock ej på begäran av Gavlegår-

darna)  

 

Indikator Budget 10 Utfall 10 Budget 11  Långsiktigt 

Soliditet: 18,2 %  20,2 %  19,2 %  > 20,2 % 

Underhåll: 140kr/m2 190 kr/m2 160kr /m2 210 kr/m2 

Driftkostnad: 400kr/m2 430kr/m2 435kr/m2 460kr/m2 

Administration:87kr/m2 92kr/m2 92kr/m2 <10,5 % av    

10,2%  11,2%  10,7%  nettooms ex    

       reavinst 

Källa: Lennmalm  

 

Kundperspektivet: det övergripande målet är att Gavlegårdarna ska ha nöjda kunder. 

Svedlund säger att i kundperspektivet, sker uppföljningen genom NKI (nöjt kund index) mät-

ningen, där ena halvan av fastighetsbeståndet, vilket motsvarar ca 8 000 stycken, får besvara en 

kundenkät där de har möjlighet att tycka till om saker och ting. Exempel på det kan vara att kun-

derna tycker att det är för dåligt städat i en trappuppgång, för dåliga uteplatser eller dåligt rustat. 

Enligt Svedlund får de en bra respons på denna årliga kundenkät och Gavlegårdarna sätter in åt-

gärder utifrån denna kundenkät för att göra kunderna nöjda.   
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Enligt dokumentet vi fick tillgång till är indikatorerna, budget, utfall, de budgeterade siffrorna samt 

de långsiktiga målen följande: (de verkliga siffrorna redovisas dock ej på begäran av Gavlegår-

darna) 

 

Indikator  Budget 10 Utfall 10 Budget 11 Långsiktigt 

Serviceindex:  81,8 %  82,3 %  82,6 %  83,6 %  

Servicegrad KC: 85 %  77 %  83,  %  85 %  

Åtgärdsindex:  90 %  88,4 %  90 %  91 % 

Beläggningsgrad bostäder: 98,8 % 99,5 %  99 %   99 %   

Kvarboende >4år: 39 %  39,4 %  41,5 %  46 %   

Källa: Lennmalm  

 

Medarbetarperspektivet: det övergripande målet Gavlegårdarna har är att de vill ha engagerade 

medarbetare. Uppföljningen i medarbetarperspektivet sker på ungefär samma vis som i kundper-

spektivet. Medarbetarna får svara på en årlig enkät om trivsel, vad de tycker om sina chefer etc., 

denna enkät är något enklare och mindre än kundenkäten. Utifrån svaren försöker de sedan att 

korrigera och rätta till det som kan bli bättre. De för också samtal med medarbetarna, lönesamtal 

och utvecklingssamtal. Det hålls även möten i varje enhet varje månad samt att de uppdaterar 

personalen genom olika typer av utbildningar som sker då och då.  

 

Enligt dokumentet vi fick tillgång till är indikatorerna, budget, utfall, de budgeterade siffrorna samt 

de långsiktiga målen följande: (de verkliga siffrorna redovisas dock ej på begäran av Gavlegår-

darna) 

 

Indikator  Budget 10 Utfall 10 Budget 11 Långsiktigt 

Trivselindex:  85 %  82,9 %  85 %  86 %    

Utveckl.dgr/p.p:  5 dagar  5 dagar  5 dagar  5 dagar 

Sjukfrånvaro:  < 5 %  4,2 %  < 5 %  < 5 % 

Källa: Lennmalm  

(Utveckl.dgr/p.p = utvecklings dagar per år) 
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Samhällsperspektivet: det övergripande målet inom detta perspektiv är att Gavlegårdarna vill ha 

ett högt anseende i allmänhetens ögon. Enligt Svedlund är i samhällsperspektivet även 

NKI-indikatorn en styrande faktor. Det utförs också medieanalyser varje år, där de undersöker hur 

stor andel av allt som publiceras om Gavlegårdarna i media är negativt, positivt eller neutralt i 

exempelvis lokala dagstidningar som Gefle Dagblad. Ledningen utför även omvärldsanalyser, det 

som händer idag kan påverka oss om tre till fyra år, säger Svedlund. Svedlund nämner till exempel 

att om det utbryter ett krig någonstans i världen idag kan det göra att många flyr landet och en del 

av dessa hamnar kanske i Gävle efter en viss tid, vilket gör att behovet av bostäder ökar.  

Gavlegårdarna vill också vara helt klimatneutrala år 2015, och för att denna målsättning ska upp-

fyllas försöker de tänka på att transporter, inköp etc. ska ske så miljövänligt som möjligt. De har ett 

så kallat grönt avtal med kunderna som bor i Fullriggaren på Gävle Strand, vilket innebär att det 

ska där finnas solceller på balkongerna och ett litet vindkraftverk på taket, men det finns även 

fjärrvärme i alla Gavlegårdarnas fastigheter.  

 

Enligt dokumentet vi fick tillgång till är indikatorerna, budget, utfall, budgeterade siffrorna samt de 

långsiktiga målen följande: (de verkliga siffrorna redovisas dock ej på begäran av Gavlegårdarna) 

 

Indikator  Budget 10 Utfall 10 Budget 11 Långsiktigt  

NKI:   94,8 %  94,4 %  94,8 %  95 % 

Medieanalys:   81 %  90 %  81 %  81 %  

Klimatneutralt 2015:    ca 96 % 97,9 %  100 % 

 

Figur 6 – det tidigare styrkortet 

Här ytterligare en bild som vi har fått tillgång 

till genom Gavlegårdarna. Denna bild visar 

Gavlegårdarnas styrkort med mål och med de 

fem perspektiv som tidigare utgjorde deras 

BSC. (verksamhetsperspektivet har nu utgått)  

 

 

 

 

Källa: Lennmalm 
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Uppföljning 

Gavlegårdarnas uppföljning av deras BSC utförs som vi har beskrivit här ovan i deras fyra per-

spektiv. Lennmalm berättar att Gavlegårdarna arbetar med två sorters av uppföljningar inom 

perspektiven: ett som är styrning i bolaget och två som är verksamhetsplanering, där målen for-

muleras.  

 

När det gäller bokslut och budget sker uppföljningarna tre till fyra gånger per år, varje tertial: april, 

augusti, september och december. Indikatorerna inom perspektiven som vi har tagit upp uppföljs 

dock inte. Det finns även två budgetomgångar, där Gavlegårdarna rapporterar till ägaren, först när 

preliminärbudgeten är satt och sedan när den definitiva budgeten är fastställd. Även årsbokslutet 

kommuniceras ”uppåt” till ägarna. 

 

Kund- och medarbetarperspektivet följs upp en gång per år. Som vi tidigare nämnt följs kund-

perspektivet upp genom den årliga kundenkäten, som är mycket kostsam (kostar en halv miljon 

kronor att genomföra) och därav följs kundernas åsikter bara upp en gång per år. Det är även att 

kräva för mycket av kunderna enligt Lennmalm att be dem fylla i enkäten mer än en gång per år då 

frågorna är många och omfattande. Lennmalm berättar att han tycker att det kanske är för lite att 

bara ha en årlig kundundersökning, men att det är svårt att hitta ett sätt att göra uppföljningen mer 

frekvent, det blir mycket arbete även för Gavlegårdarna då enkäten når ut till nästan 8 000 kunder. 

Inom medarbetarperspektivet får medarbetarna som vi tidigare nämnt svara på en minienkät och 

sedan en större enkät vartannat år. Lennmalm berättar vidare om att Gavlegårdarna rapporterar 

”uppåt” till ägaren, alltså Gävle kommun när det gäller styrkortet och att rapporteringen sker per 

tertial.  

Strategier 

Vi kommer även in på frågan om Gavlegårdarna använder sig av strategier för att uppnå de mål de 

har satt, det gör de dock inte. Lennmalm menar att det är de underliggande aktiviteterna under 

respektive perspektiv som styr mot målen. Till exempel använder de sig mycket av kundenkäten 

för att skapa aktiviteter i syfte att uppnå målet "nöjda kunder". Om hyresgästerna i ett område inte 

är nöjda med utemiljön kan en aktivitet vara ett anlägga blomrabatter eller placera ut bänkar och 

bord för att höja trivseln. Även Svedlund poängterar att kundenkäten är viktig, där han också säger 

att de utgår från kundenkäten för att åtgärda saker för att göra kunderna nöjda.   
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Ett annat exempel kan vara att det finns ett missnöje bland medarbetarna som framgår i medar-

betarenkäten, då åtgärdas det medarbetarna tycker behöver förbättras, berättar Svedlund.  

 

Svedlund säger att de vill ha en röd tråd genom hela verksamheten. Här lägger han en större be-

toning på att ekonomin är viktig, finns det inga pengar blir det svårt att utföra investeringar menar 

han på, ekonomin kanske är det viktigaste perspektivet, men samtidigt säger han även att de andra 

perspektiven måste fungera bra. Genom att ha glada kollegor kan de även göra kunderna nöjda.  

 

Lennmalm ger en liten sammanfattande syn angående strategierna inom perspektiven och säger att 

de bygger på tradition, perspektiven ser lika ut hos många företag, det fjärde perspektivet kan dock 

skifta hos olika organisationer. När företaget väljer vilka perspektiv det ska ha funderar de ut vad 

som kan driva mot den vision som finns utformad, och väljer perspektiv utifrån det.  

Gavlegårdarnas vision är att ”förvalta människors livsmiljöer genom att skapa ett boende för alla” 

och ett ”Hem för dig”.” (www.gavlegardarna.se)   

  

Genomsyrning/förankring 

I teorin om BSC poängteras det att BSC ska vara mycket väl förankrat i hela organisationen, alla 

ska vara väl medvetna om att BSC används och målen som finns. 

Så här säger våra respondenter om genomsyrningen/förankringen av BSC i Gavlegårdarna:  

 

Lennmalm berättar att medarbetarna får tillgång till det balanserade styrkortet främst genom 

Gavlegårdarnas intranät, där finns information tillgänglig om styrkortet – exempelvis finns en 

PowerPoint presentation av BSC där. Medarbetarna kan där se det övergripande styrkortet för hela 

verksamheten, samt de olika målsättningarna som finns formulerade inom varje perspektiv.   

Inom varje enhet kan det sedan se olika ut, oftast pratar de inte om det övergripande styrkortet, utan 

om specifika delar som berör just deras avdelning. Exempelvis pratar medarbetarna inom kund-

centrum mer om beläggningsgraden än om andra finansiella perspektiv och målsättningar som 

kanske känns främmande för deras del. Även inom andra avdelningar/enheter, exempelvis inom 

förvaltarnas enhet talas det mer om serviceindex än om finansiella styrtal som soliditet etc.  

På samma sätt kan det inom ekonomiavdelningen kännas främmande med kundperspektivet och 

dess målsättningar. 

http://www.gavlegardarna.se/
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Lennmalm berättar att de inte har gått nedåt i verksamheten med det balanserade styrkortet, utan de 

har själva, medvetet, valt att hålla styrkortet på chefsnivå. Mycket på grund av att de inte tror att det 

skulle ”ge” så mycket att förankra styrkortet på lägre nivå i företaget. Personer längre ned i före-

taget är dock, som sagt, väl medvetna om företagets mål. Ett exempel på att Gavlegårdarna inte har 

genomsyrat BSC i hela organisationen är när Lennmalm berättar att vid nedgången från fem till 

fyra perspektiv samlade han enbart "cheferna" på Gavlegårdarna för att berätta om förändringen av 

styrkortet, de övriga medarbetarna fick alltså aldrig någon officiell information om förändringen.  

 

Svedlund är inne på samma spår som Lennmalm under intervjun och säger även han att medar-

betarna får information om målen. De får information varje månad genom de månadsvisa mötena 

de håller. Svedlund berättar att han tror att fastighetsskötarna inte får samma känsla för styrkortet 

som cheferna får. Han nämner dock att medarbetarna har fått information om styrkortet, men det är 

då oftast information om de värdegrunder som finns formulerade inom företaget.  

Svedlund tycker dock att det är viktigt att styrkortet är känt inom hela organisationen, han tycker att 

alla ska veta att det existerar ett styrkort, men att samtliga medarbetare inte behöver ha fördjupade 

kunskaper kring styrkortet. Precis som Lennmalm nämnde berättar Svedlund att det är svårt att 

förankra styrkortet på en fastighetsskötarnivå, på grund av att intresset troligtvis är svagt bland de 

medarbetarna.  

IT-stöd 

De IT-system som vi har identifierat att Gavlegårdarna använder sig av som samlar och kommu-

nicerar ut information är bland annat deras intranät, som är en process webb, där alla i företaget kan 

få fram information om vad som händer hos Gavlegårdarna. Som vi tidigare nämnt ligger även en 

beskrivning av deras BSC på intranätet.  

 

Ett annat system de använder sig av som vi lade märke till är Excel, kanske inte det mest avance-

rade systemet, men under intervjun med Lennmalm visade han ett Excel ark på sin dator där alla 

indikatorer under deras fyra perspektiv var samlade. Vi kunde där utläsa faktorer som visade om 

det gick bra eller dåligt för indikatorerna, genom att gröna pilar som pekade uppåt visade en positiv 

utveckling på indikatorerna, de hade gula vågräta pilar som visade en oförändring på indikatorerna 

och de hade röda pilar som pekade på en negativ utveckling av indikatorerna. Dessa pilar indike-
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rade alltså om det skett en positiv, oförändrad eller negativ förändring av de mål som finns for-

mulerade som indikatorer i perspektiven.  

 

Ett exempel på hur det kunde se ut är att i kundperspektivet, var kundenkäten en faktor, där det 

återspeglades om antalet nöjda kunder i procent hade ökat eller minskat från föregående år. De 

hade även antalet uthyrda bostäder som en faktor samt hur många som var långtidsboende och 

valde att bo kvar. Dock fick vi inte tillgång till just detta dokument, vi fick ett annat dokument där 

vi enbart kunde utläsa målen i siffror och tidigare års mål i siffror.  

 

I intervjun med Svedlund nämner han att de även har ett ekonomisystem, där de har möjlighet att 

plocka ut enklare dragningar av ekonomiska tal, där kan vi gå in och plocka det som behövs, säger 

han.  

 

Intervjupersonernas egna tankar om BSC i Gavlegårdarna 

Lennmalms önskan är att det balanserade styrkortet ska bli mer förankrat i organisationens samt-

liga delar, som det ser ut idag anser han dock inte att det är värt att gå längre ned i organisationen än 

till chefsnivå. Detta på grund av att styrkortet kan kännas främmande och ogripbart för exempelvis 

en fastighetsskötare, trots detta är ändå hans önskan att det ska förankras ända ned till individnivå 

inom organisationen.  

Han berättar att styrkortet i huvudsak fungerar på ett bra sätt idag, förbättringar kan alltid göras och 

en annan sak att förbättra vore att hitta fler relevanta indikatorer inom perspektiven, indikatorer 

som går att mäta mer löpande under året, än de som finns idag. Även Svedlund säger att han tycker 

att det är ett jättebra styrkort, speciellt efter att de tog bort det femte perspektivet. Detta på grund av 

att det då blev lite lättare att förstå styrkortet samt att det stämmer bättre överens med kommunens 

styrkort. 

 

Varken Svedlund eller Lennmalm har någon specifik kritik mot styrkortet. Båda berättar att styr-

kortet passar Gavlegårdarnas organisation väldigt bra då de inte är som ett vanligt vinstdrivande 

företag. Styrkortet har en bredd och balans som passar ett sådant bolag bra, som inte endast utgår 

från att generera så höga vinster som möjligt, utan har fler viktiga aspekter att ta hänsyn till.    
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När det gäller svårighetsgraden av att använda styrkortet anser Lennmalm att det inte finns några 

problem, i teorin kan det ofta bli komplext och verka icke hanterbart, men Lennmalm menar att det 

gäller att plocka isär delarna och bygga upp de på sitt egna vis, och på så vis blir styrkortet mer 

greppbart. Det är dock viktigt att kunna relatera de komponenter som man väljer att använda i sitt 

styrkort till praktiken, eller den verkliga verksamheten. Även Svedlund är inne på att delarna måste 

brytas isär och användas på så vis att de passar den egna organisationen, på så sätt tycker han att 

förståelsen för det balanserade styrkortet ökar.  

  

Lennmalm berättar att det är viktigt att då och då utföra förändringar i styrkortet, detta för att 

styrkortet aldrig ska bli oaktuellt eller missvisande. Senaste förändringen i Gavlegårdarnas styrkort 

var när de bakade in verksamhetsperspektivet i samhällsperspektivet och därmed förminskade sitt 

styrkort från fem till fyra perspektiv. Anledningen till förändringen var, som vi tidigare nämnt, att 

de ville ha ett styrkort som bättre stämde överens med Gävle kommuns styrkort, som är Gavle-

gårdarnas ägare. 

Denna förändring presenterade Lennmalm för de övriga medarbetarna, på chefsnivå, vilket mot-

svarar ett trettiotal personer inom organisationen. Lennmalm menar att för att alla ska kunna ta del 

av styrkortet är det viktigt att presentera det på ett lättförståeligt sätt, möjligtvis var tanken att de 

övriga inom chefsgruppen skulle föra nyheten om förändring vidare, i den mån det var väsentligt 

inom just deras enhet.     
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera teori om BSC kontra den empiri som vi lyckats få fram 

genom de intervjuer vi genomfört hos Gavlegårdarna. Vi kommer alltså att jämföra det vi har 

skrivit i teoridelen om det balanserade styrkortet, om de fyra olika perspektiven, hur uppföljningen 

kan ske, strategier, IT-system som kan användas samt genomsyrning/förankring av BSC, med den 

empiri vi har kommit över utifrån våra intervjuer hos Gavlegårdarna. På vilket sätt liknar och 

skiljer sig teorin mot empirin?  

 

5.1 Jämförelse av perspektiven, teori kontra empiri  

Finansiellt perspektiv 

Det finansiella perspektivet lever vidare i BSC då finansiella styrtal är värdefulla när det gäller att 

sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som redan utförts. De finansiella styrtalen 

anger om företagets strategi och dess implementering bidrar till att förbättra vinsten. Exempel på 

vad finansiella styrtal brukar kretsa kring är, rörelseresultat, avkastning på arbetande kapital och 

finansiellt mervärde. (Kaplan & Norton, 1999)  

 

Det är meningen att de finansiella styrtalen ska fungera som riktmärke för målsättningarna och 

styrtalen i de andra perspektiven. Styrkortet bör ge en bild av strategin med utgångspunkt i de 

långsiktiga finansiella målen. Dessa knyts sedan till den kedja av förbättringar som de ekonomiska 

processerna, kunderna, de interna processerna, medarbetarna och systemen måste genomgå för att 

de långsiktiga ekonomiska resultaten ska bli verklighet. Syftet är att samtliga fyra perspektiv ska 

förbindas.(Kaplan & Norton, 1999)  

 

I Gavlegårdarnas finansiella perspektiv är huvudmålet att de vill ha en ekonomi i balans som 

möjliggör utveckling. Svedlund nämner i intervjun att han tycker att det finansiella perspektivet är 

viktigt, då pengar måste finnas för att investeringar ska möjliggöras och detta tror vi speglar målet 

i det finansiella perspektivet (att de ska ha en ekonomi i balans som möjliggör utveckling). De 

styrtalen/indikatorer de har för att mäta är: soliditet, underhållsmått, driftkostnadsmått och ett 

administrationsmått.  

 

Kaplan & Norton (1999) tar upp tre stadier/strategier till affärsenheterna. Dessa är tillväxtstadiet, 
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mognadsstadiet och till sist skörda. Författarna berättar också att för varje enskilt stadium finns det 

tre finansiella teman som i sin tur driver strategierna framåt. Dessa är omsättningens tillväxt och 

mix, kostnadsreducering/produktivitetsförbättringar och slutligen resursutnyttjande/ investerings-

strategi. (Kaplan & Norton. 1999)  

 omsättningens tillväxt och mix: innebär att företaget ska erbjuda nya produkter eller 

betona existerande produktlinjer som expanderas. (Kaplan & Norton. 1999) 

Vi kan sammankoppla omsättningens tillväxt och mix med de nyinvesteringar som Gav-

legårdarna utför. För tillfället satsar de på att rusta i de gamla miljonprogramsområdena, 

där behovet är som störst, samtidigt som de utför nyinvesteringar i form av nya fastigheter i 

områden som Gävle Strand.  

 kostnadsreducering/produktivitetsförbättringar: genom detta vill företaget uppnå må-

let om att sänka kostnader, både direkta och indirekta kostnader, att sänka driftkostnader 

kan ske genom att minska administrationskostnader, om det anses att de inte tillför något 

kundvärde. (Kaplan & Norton. 1999) 

Kostnadsreducering/produktivitetsförbättringar är intressant då Kaplan &  Norton tar upp 

att målsättningen här är att sänka kostnader som driftkostnader och administrationskost-

nader. Enligt de dokument vi har fått tillgång till vill Gavlegårdarna istället höja under-

hållskostnader och driftskostnader, vilket vi tror hänger ihop med att Gavlegårdarna är ett 

fastighetsbolag. Det är viktigt med väl underhållna och fräscha fastigheter, annars finns 

risken med förlorat kundvärde.  

 resursutnyttjande/investeringsstrategi: här finner vi mål som, avkastning på sysselsatt 

kapital, avkastning på investeringar och ekonomiska förädlingsvärden. (Kaplan & Norton. 

1999)  

Den här punkten kan vi koppla till de mål Gavlegårdarna formulerat, speciellt  tänker 

vi då på soliditetsindikator, där de hela tiden vill förbättra soliditeten. Under intervjun med 

Lennmalm framgick det även att Gavlegårdarna planerar att sälja av fastigheter för att 

möjliggöra för nya investeringar. På så vis kan de få bättre resursutnyttjande genom en 

förbättring i investeringsrutinerna.  
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Kundperspektivet 

Genom användning av kundperspektivet mäts och uppmärksammas företagets yttre aktiviteter på 

ett bättre sätt. Företagsledningen identifierar här de kunder och marknadssegment som affärsen-

heten ska rikta sig till samt de styrtal som ska mäta affärsenhetens resultat inom de valda seg-

menten. Det är dessa segment som ska förverkliga företagets finansiella målsättningar. I det här 

perspektivet är det vanligt att det finns flera utfallsmått, exempelvis kundtillfredsställelse, åter-

köpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandelar inom de valda segmenten. 

(Kaplan & Norton, 1999) 

Gavlegårdarna har inte direkt några speciella kundsegment de vänder sig till, som deras vision 

säger vill de erbjuda "ett hem för dig", vilket gör att företaget har ett brett sortiment av hyreslä-

genheter vad det gäller storlek, läge och pris. (www.gavlegardarna.se) 

Detta tror vi också har att göra med att Gavlegårdarna är så pass etablerade i Gävle, det gör att de 

har möjligheten att erbjuda ”ett hem för alla”.  

De mätetal som Gavlegårdarna använder sig av är främst NKI (nöjt kund index), men de har också 

mätetal som serviceindex, servicegrad, åtgärdsgrad, beläggningsgrad och en kvarboendemätning. 

Detta gör även att olika enheter blir involverade i kundperspektivet, som exempelvis kundcentrum. 

En snabb förmedling av felanmälningar som inkommer, ett bra bemötande av fastighetsskötarna 

samt ett bra utfört arbete gör att Gavlegårdarna kan få gladare kunder.  

 

Kaplan & Norton (1999) nämner också tre faktorer som kan tillfredsställa kunderna: tid, kvalitet 

och pris. Tid syftar till att aktören snabbt ska reagera på kunders önskemål, har de beställt något ska 

det snabbt levereras, annars kan kunden bli missnöjd. Kvalitet är fortfarande en viktig aspekt, ett 

företag måste hålla en hög kvalitet på sina varor annars skapas ett missnöje över företagets pro-

dukter. Till sist har vi priset, här menar författarna att kunden alltid är prismedveten och att företag 

alltid måste ta ut ett lämpligt pris. (Kaplan & Norton, 1999)  

 

Gavlegårdarna tillhandahåller olika typer av produkter och tjänster till sina kunder. De tillhanda-

håller lägenheter som en slags produkt och de tillhandahåller även tjänster då deras fastighets-

skötare hjälper kunderna med att till exempel installera diskmaskiner och byta ut och fixa trasiga 

saker i bostäderna. Angående priset är hyrorna reglerade marknadsmässigt vilket gör att hyres-

värdarna inte kan ta ut oskäligt höga hyror.  
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I det här perspektivet är det viktigt att företaget identifierar vad kunderna vill ha och vad kunderna 

är missnöjda med. (Lindvall, 2001) Under den här punkten har Gavlegårdarna lagt ned en hel del 

arbete på. Arbetet sker främst genom deras årliga kundenkät, där 8000 stycken hushåll får svara på 

många frågor kring deras boende och där de har chans att berätta vad de är missnöjda med. Detta är 

också den strategi som Gavlegårdarna använder sig av för att uppnå målsättningen "nöjda kunder".  

 

Processperspektivet 

Företagsledningen ska här identifiera de processer som organisationen måste behärska för att 

lyckas fullt ut. Det är tack vare dessa processer som företaget kan erbjuda de värden som lockar och 

håller kvar kunderna samt tillgodose aktieägarnas förväntningar om den ekonomiska avkastningen. 

(Kaplan & Norton, 1999)  

 

Gavlegårdarnas motsvarighet till processperspektivet är deras egenkomponerade samhällsper-

spektiv, där målet är att ha ett högt anseende hos allmänheten. Det tidigare verksamhetsperspek-

tivet ingår numera i samhällsperspektivet, målet i verksamhetsperspektivet var att de skulle ha 

effektiva processer till rätt kvalité, en effektiv organisation. Vi tycker att Gavlegårdarna knyter 

ihop det här perspektivet rätt bra med kunderna, det tycker vi mycket på grund av deras indikatorer 

som de har. Det vill säga NKI (nöjt kund index), medieanalysen, där de tittar hur mycket positivt, 

negativt och neutralt som skrivs om Gavlegårdarna i de lokala tidningarna. Då Gavlegårdarna hela 

tiden strävar efter att förbättra dessa indikatorer, att de ska ha fler nöjda kunder och mer positivt ska 

skrivas i dagstidningarna, tycker vi att de hela tiden vill tillgodose kundernas behov. Kaplan & 

Norton (1999) nämner att företaget möjligtvis märker att de måste utveckla en process som kan 

förutse kundernas behov eller leverera nya tjänster som målgruppen värdesätter. (Kaplan & Nor-

ton, 1999) Det försöker Gavlegårdarna att göra främst genom kundundersökningen, där de kan få 

reda på vad kundernas behov är, sedan kan de utveckla aktiviteter för att åtgärda och förutse detta.  

 

En viktig del som Gavlegårdarna inte har tagit med i samhällsperspektivet, som litteraturen kring 

processperspektivet tar upp, är att Gavlegårdarna utelämnat att de inte har något mätetal för den 

ekonomiska delen. Exempel på styrtal kan vara: nya produkters andel av omsättningen, egna 

produktlanseringen i förhållande till konkurrenternas, tillverkningsprocessernas kapacitet eller den 

tid det tar att utveckla nästa generation av produkter. (Kaplan & Norton, 1999) Dessa mer eko-

nomiskt inriktade mätetal/styrtal har inte Gavlegårdarna i sitt samhällsperspektiv.  
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Utvecklings - och Lärandeperspektivet 

Det här perspektivet i BSC, identifierar den infrastruktur som företaget måste ha för att ha möj-

lighet att skapa en långsiktig tillväxt och förbättring. Kaplan & Norton (1999) nämner att organi-

sationers lärande och tillväxt kommer från tre källor: människor, system och rutiner. De tre per-

spektiven: finansiellt, kunder och processer visar ofta att det finns klyftor mellan medarbetarnas 

kompetens och systemen/rutinernas stöd för vad som krävs för att uppnå ett särklassigt resultat. För 

att fylla dessa klyftor måste företagen investera i kompetensutveckling av medarbetarna, stärka 

informationsteknologin och harmonisera organisationens rutiner. Dessa mål reflekteras i läran-

deperspektivet i BSC. Målsättningarna i lärandeperspektivet tillhandahåller den infrastruktur som 

behövs för att målsättningarna i de tre övriga perspektiven ska kunna uppnås. (Kaplan & Norton, 

1999) 

 

Det här perspektivet har Gavlegårdarna i sitt styrkort valt att kalla för medarbetarperspektivet, där 

målet är att ha engagerade medarbetare. Kaplan & Norton (1999) skriver om olika utfalls-

mått/styrtal för medarbetarna:   

 

Medarbetarnas kompetens, här är det viktigt att de får rätt utbildning så att de får rätt kompetens 

(Kaplan & Norton, 1999). Gavlegårdarna skickar ofta sina medarbetare på utbildningar för att de 

ska få högre kompetens, dessa dagar mäts som utvecklingsdagar per år.  

 

Personaltillfredsställelse, kan mätas genom årliga eller löpande enkäter där medarbetarna ex-

empelvis kan tala om de är missnöjda med något som rör arbetet. (Kaplan & Norton, 1999) 

Den här punkten arbetar Gavlegårdarna också med, de har en årlig medarbetarenkät, där medar-

betarna får möjlighet att svara på frågeställningar som rör trivsel, åsikter om chefer och förbätt-

ringsförslag. Denna enkät är inte lika komplicerad som den årliga kundenkäten, men trots detta en 

viktig del av Gavlegårdarnas medarbetarperspektiv. Medarbetarenkäten följs upp genom att de har 

en indikator i styrkortet som heter trivselindex.  

 

Personallojalitet och personalens produktivitet som Kaplan & Norton (1999) nämner mäter Gav-

legårdarna inte på något vis. Det vi kan koppla till detta är den sjukfrånvaroindikatorn som Gav-

legårdarna har i sitt styrkort. Där mäter de i procent vad sjukfrånvaron är, målsättningen är givetvis 
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att ha så låg sjukfrånvaro som möjligt. Det är även ett slags trivselmått enligt oss, finns en ovanligt 

hög sjukfrånvaro kan det tyda på att medarbetarna inte trivs och därför har en ovana att stanna 

hemma mer än nödvändigt.  

 

Informationssystemens kapacitet, för att medarbetarna ska ha möjlighet att arbeta effektivt i 

dagens miljö är det viktigt att de får tillgång till god information om kunder, processer och de 

finansiella följderna av olika beslut. (Kaplan & Norton, 1999)  

Gavlegårdarna arbetar mycket med de månadsvisa mötena som enhetscheferna håller i, medarbe-

tarna får där viktig information. Exempelvis är en programpunkt kundernas klagomål där mötes-

deltagarna går igenom vad kunderna klagat på och hur de ska förbättra dessa brister, allt för att 

uppnå målet nöjda kunder. Det som vi anser brister här är att medarbetarna inte verkar få tillgång 

till någon finansiell information under dessa möten. Som det tidigare framkommit i intervjuerna 

berättar cheferna att fastighetsskötarna saknar intresse för de finansiella delarna, och därför ges 

knapphändig information kring detta.    

 

Motivation, "empowerment" och samsyn, innebär att inte ens kompetenta medarbetare med 

perfekt tillgång till information klarar av att bidra till organisationens framgång om de inte är 

motiverade till att agera i företagets bästa intresse eller kan fatta egna beslut. För att mäta effekten 

av motiverade medarbetare tar Kaplan & Norton (1999) upp att företaget kan ha ett styrtal som 

mäter antalet inkomna förslag per medarbetare, de fångar om de är aktiva och bidrar till att för-

bättra organisationen. Detta styrtal kan kompletteras med att mäta antalet genomförda förslag, det 

visar hur kvalitén på förslagen är och att ledningen tar förslagen på allvar. (Kaplan & Norton, 

1999)  

Gavlegårdarna brister något här, de har ingen uttalad "förslagslåda" där medarbetarna kan lämna in 

förslag löpande under året. Istället använder de sig av medarbetarenkäten, där medarbetarna lämnar 

synpunkter och ledningen försöker sedan förbättra det som medarbetarna tycker behöver förbätt-

ras.  
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5.2 Implementeringen av BSC 

 

Enligt teorin vi studerat är det viktigt att implementera det balanserade styrkortet på ett djupgående 

sätt, annars riskerar organisationen som använder sig av detta styrkoncept att förlora hela syftet 

med styrkortet. Strategin som företaget arbetar utifrån ska i styrkortet vara tydlig, det ska finnas en 

länk mellan vision, strategi och de målsättningar som finns formulerade. (Olve et. al., 1999)   

Författarna fortsätter med att påpeka att om inte medarbetarna, på alla nivåer är väl medvetna om 

de strategiska målsättningar som finns formulerade och hur de uppfylls kan det bli svårt för före-

taget att röra sig i önskvärd riktning. En tankegång som upprepas inom litteraturen är att det ba-

lanserade styrkortet endast ska ses som en struktur för ledningen att visa företagets strategiska 

målsättningar och visioner genom olika mål och mått. För att BSC inte ska förlora sitt syfte är det 

ledningens ansvar att även utforma konkreta och relevanta mätmetoder som följer upp resultaten av 

målsättningarna.  

 

Finns det ett samband mellan Gavlegårdarnas vision och de olika perspektiv de valt att använda sig 

av? Visionen är som tidigare nämnt: ”Förvalta människors livsmiljöer genom att skapa ett boende 

för alla” och ett ”Hem för dig”, och vi kan se kopplingen till det finansiella perspektivet: inter-

vjupersonerna nämner hela tiden hur väsentligt det är att det finns gott om finansiella medel i 

företaget, så att verksamheten kan rulla på, att de kan rusta sina lägenheter som är i dåligt skick etc. 

Vi tänker oss att ”ett hem för dig” inte är en ovårdad lägenhet med fuktskador, trasiga väggar och 

golv etc., utan något som kunderna trivs i. Och för att säkerställa detta krävs pengar och att eko-

nomin är i balans.  

Om vi istället försöker att koppla kundperspektivet till visionen kan vi se sambandet mellan att 

”förvalta människors livsmiljöer” och att ha nöjda kunder, som den övergripande målsättningen 

inom kundperspektivet är. Formuleringen i visionen gör att kundperspektivet är högst väsentligt i 

Gavlegårdarnas balanserade styrkort.   

För att kort nämna de två övriga perspektiven, ett av dessa två har vi upplevt varit lite mindre 

centralt i företagets BSC, kan vi berätta att samhällsperspektivet har en god koppling till visionen 

då återigen formuleringen i visionen pekar på detta, ”livsmiljöer” får oss att tänka på, inte bara hur 

boendet är, utan även allt runtomkring, när det gäller miljön kring bostaden. Gavlegårdarnas 

övergripande målsättning inom perspektivet är att ha ett högt anseende hos allmänheten, detta kan 
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de uppfylla genom att vara miljövänliga, inte skräpa ned kring sina bostadsområden etc.  

Det sista perspektivet är medarbetarperspektivet som har ett övergripande mål att ha engagerade 

medarbetare, som tidigare nämnt finns här en koppling mellan vision och medarbetare, om med-

arbetarna är nöjda och trivs, blir kunderna nöjda, vilket gör att visionen kan nås.  

 

Genomsyrning 

Hur pass väletablerat är det balanserade styrkortet hos Gavlegårdarnas medarbetare? Som tidigare 

nämnt talar teorin om att innebörden av att BSC genomsyrar hela verksamheten är mycket viktig, 

utförs inte detta riskerar BSC att förlora sitt syfte.  

Vi har fått uppfattningen, genom de intervjuer vi genomfört att Gavlegårdarna medvetet valt att 

hålla BSC på en ”chefsnivå”. Alltså inom ledningsgruppen samt inom ”mellanchefsgruppen” är 

alla medvetna och någorlunda insatta i BSC, hos de övriga medarbetarna skiljer sig kännedomen 

om BSC åt. Trots att ledningen valt att inte aktivt försöka etablera styrkortet i samtliga delar av 

organisationen, finns ett mer passivt försök till detta. Information om styrkortet finns tillgänglig på 

Gavlegårdarnas intranät i form av en PowerPoint presentation som medarbetarna mer eller mindre 

lätt och snabbt kan få tillgång till. Det finns även prognoser och utfall i Excel ark som vi nämnt i 

empiridelen, för medarbetarna att titta på. Hur stor andel av personalen detta når ut till är dock 

okänt, men vi får uppfattningen av att intresset för BSC är lågt eller mycket lågt bland de medar-

betare som arbetar direkt mot kund, det vill säga de som arbetar ”på golvet”. Detta är något vi fick 

berättat förr oss vid tidigare utförd intervju med fastighetsskötaren Nanna Jansson, som skedde i på 

våren 2010. 

 

Genom de intervjuer vi utfört får vi något blandade svar från respondenterna, å ena sidan säger 

Lennmalm: ”Personer längre ned i företaget är dock som sagt väl medvetna om företagets mål” 

samtidigt som han säger att: ”de inte har gått nedåt i verksamheten med det balanserade styrkortet, 

utan de har själva, medvetet, valt att hålla styrkortet på chefsnivå. Mycket på grund av att de inte 

tror att det skulle ge så mycket att försöka förankra styrkortet på en lägre nivå i företaget”. Vi kan 

utifrån detta tolka att BSC möjligtvis inte är känt som ett koncept helhetsmässigt inom hela före-

taget, utan att BSC är styckat och uppdelat i de olika enheterna efter vilken grad enheten berörs av 

en viss del. Denna tankegång bekräftas också av Lennmalm när han säger: ”Exempelvis pratar 

medarbetarna inom kundcentrum mer om beläggningsgraden än om andra finansiella perspektiv 
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och målsättningar som kanske känns främmande för deras del”. Vi tror dock, som sagt, att intresset 

inte är särskilt stort hos de som arbetar ”på golvet” för BSC, utan att de möjligtvis hört talas om 

styrkortet eller någon enskild målsättning, men inte helhetsmässigt. Vi tror inte heller att sam-

bandet mellan deras arbetsuppgifter och de målsättningar som finns är särskilt tydliga då ledningen 

säger att det är svårt att koppla arbetsuppgifter/prestationer till målsättningar.   

 

Analys av mått 

Olve et al. (1999) nämner hur kvaliteten i arbetet med BSC kan säkerställas, hur arbetet med 

uppföljning kan ske när det väl finns ett styrkort etablerat. 

Först och främst kan företaget arbeta utifrån analys av mått, några frågor för ledningen att ställa sig 

är exempelvis: hur uppfattas måtten? Hur är sambandet mellan måtten inom de olika perspektiven? 

Finns det ett samband mellan strategin och de valda måtten? (Olve et al., 1999)  

 

När det gäller analysen av måtten inom de olika perspektiven kan det skilja sig lite, inom exem-

pelvis det finansiella perspektivet sker det ingen direkt analys av måtten, som vi uppfattar det. 

Lennmalm berättar mer om hur budgeten uppföljs, att det sker tre till fyra gånger per år, men att 

indikatorerna inom perspektivet, exempelvis soliditet inte analyseras. Vi får känslan av att de valt 

några indikatorer och att de hållit sig till dessa sedan start. Som tidigare nämnt arbetar inte Gav-

legårdarna utifrån någon strategi, utan styrkortet utgår från den långsiktiga visionen, som sedan 

bryts ned till perspektiv och olika mål och mått inom dessa. För att understödja målsättningarna 

inom perspektiven arbetar Gavlegårdarna med aktiviteter, som syftar till att hjälpa att målsätt-

ningen ”nöjda kunder” nås, för att ta ett exempel. Detta kallar intervjupersonerna ibland för 

”strategier”, så i den bemärkelsen finns det kopplingar mellan de valda måtten (exempelvis NKI) 

och strategier för att målsättningen ska nås. 

 

Teorin har även påpekat hur viktigt det är att medarbetarna ser kopplingen strategisk-taktiskt, att 

styrkortet inger en logik för dem. I detta fall kan vi tänka oss att medarbetarna möjligtvis inte ser 

kopplingen super tydligt, men att arbetsgruppens prestationer ställs mot de satta målsättningarna 

åtminstone. Vi har fått uppfattningen i samband med intervjun med Svedlund att han på det eko-

nomiska planet skötte sin enhet/arbetsgrupp och informerade om hur mycket som fanns till reno-

veringar etc. och på så vis finns en liten koppling mellan högre målsättningar och enheter-



60 
 

na/arbetsgruppen, det är dock en liten bit kvar ända ner till individnivå.    

Säkerställandet av mätsystem och mätmetodik 

Ledningen analyserar här sin egen förmåga att mäta de uppsatta måtten, hur ofta ska de mäta och 

ska det läggas fokus på ett visst perspektiv framför ett annat, är frågor ledningen kan ställa sig. 

(Olve et. al., 1999)  

 

Under intervjun med både Lennmalm och Svedlund framkommer det att under denna punkt finns 

det en del att fundera över. Frekvensen av mätningarna är något ledningen i Gavlegårdarna fun-

derar över, exempelvis kan kundenkäten endast utföras en gång per år, på grund av de stora kost-

nader och arbete som den medför. Trots detta menar Lennmalm att en aspekt att förbättra vore att 

hitta fler relevanta indikatorer, några som går att mäta mer löpande under året, de som finns idag är 

svåra att följa upp mer frekvent. De indikatorer som idag finns under kundperspektivet är nästan 

samtliga hämtade från kundenkäten. Möjligtvis hade Gavlegårdarna kunnat identifiera någon ny 

indikator som var fristående från kundenkäten. Teorin nämner också hur ledningen bör fråga sig 

om det bör läggas tyngdpunkt på något perspektiv, framför ett annat? Just beroende på den in-

riktning som Gavlegårdarna har riktas självklart större fokus på kundperspektivet, framför något 

annat. Under intervjuerna har det framgått att åtminstone en av personerna på Gavlegårdarna anser 

att samhällsperspektivet är det perspektiv som det läggs minst fokus på. Svedlund ger oss för-

klaringen att sambandet mellan kund-, medarbetare- och finansiella perspektivet är starkast och att 

dessa bör det läggas huvudfokus på. Har företaget nöjda medarbetare, kommer de att sköta sina 

arbeten bättre, vilket gör att kunderna blir nöjda med den service de erhåller, vilket i sin tur leder 

till att de bor kvar länge och Gavlegårdarna skapar intäkter. Respondenterna har svårt att säga 

vilket perspektiv som är viktigast, men vi får uppfattningen att de anser att dessa tre går före 

samhällsperspektivet. Vi får genom teorin förståelse för denna prioritering då Gavlegårdarnas 

inriktning gör att de måste prioritera nöjda kunder, för att kunna överleva som företag.        

 

IT - stöd 

Som tidigare nämnt är det balanserade styrkortet endast en struktur som visar företagets vision och 

strategi översatt i mål och mått. Det riktiga arbetet inleds med att utveckla ett system som samlar in 

data på ett effektivt sätt, analyserar denna och kommunicerar ut informationen, till både medar-

betare och partners. Det är viktigt att informationen presenteras på ett lättförståeligt vis så att 
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medarbetare förstår informationen. Det måste även vara enkelt att nå den, annars finns risken att 

medarbetarna inte har tid eller lust att leta reda på informationen. . (Olve et al., 1999) 

Med den här punkten anser vi att Gavlegårdarna arbetar rätt bra med. Då tänker vi främst på de 

månadsvisa möten som varje enhetschef har med sina medarbetare, där kommunicerar enhets-

chefen ut sin information på ett sätt som medarbetarna förstår. Ett exempel på detta är det som 

Svedlund berättade under intervjun: att han med sina fastighetsskötare talar om kostnader för olika 

reparationer och att det inom förvaltarnas enhet talas mer om serviceindex än andra mått.   

 

Olve et al. (1999) presenterar tre olika IT-lösningar, rankade efter grad av ambitionsnivå för led-

ningen, dessa tre är: användargränssnitt, ledningsinformationssystem och simuleringsmodeller.  

 

Användargränssnitt: ledningen presenterar här data och information lättillgängligt och använ-

darvänligt. Syftet är bland annat att ge god överblick av måtten som finns definierade i styrkortet. 

Exempelvis kan företaget använda sig av dataprogrammet Excel. (Olve et al., 1999) 

Gavlegårdarna använder som vi tidigare nämnt dataprogrammet Excel för att sammanställa in-

formationen över de olika indikatorerna, vilket vi tycker vi ger en bra överblick över måtten som 

finns formulerade i styrkortet. Ett annat system de använder sig av för att kommunicera informa-

tion är deras intranät, som är en process webb, där kan alla som arbetar hos Gavlegårdarna logga in 

och ta reda på vad som händer och har hänt i företaget. Som vi tidigare nämnt finns också det 

balanserade styrkort tillgängligt på intranätet.   

 

Olve et al. (1999) nämner också två andra IT-lösningar vilka vi inte identifierat att Gavlegårdarna 

använder sig av. Dessa är: ledningsinformationssystem och simuleringsmodeller.  

 

5.3 Kritik 

 

Den kritik Nørreklit presenterar är bland annat att BSC inte är ett giltigt strategiskt ledningsverk-

tyg. Nørreklit menar att om organisationer är top-down styrda blir det svårt att förankra BSC i 

organisationen, från ledning till anställda. (Nørreklit 2000). Detta påstående kanske kan försvara 

att Gavlegårdarna inte har förankrat styrkortet i hela organisationen, det som är anmärkningsvärt är 

dock att de aldrig ens har försökt att göra detta. Vi kan alltså inte helt säkert konstatera att det inte 
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skulle fungera att förankra BSC, från ledning till anställda, vi anser dock att det skulle vara in-

tressant att se vad som hände om Gavlegårdarna gjorde ett seriöst försök.   

 

En aspekt Lindvall nämner är att medarbetarna inte är vana vid den här sortens styrning och det kan 

därför vara svårt för dem att relatera till styrningen, då den känns främmande. (Lindvall, 2001)  

Återigen är det svårt att veta om Gavlegårdarnas medarbetare skulle ha svårt att relatera till BSC på 

grund av att Gavlegårdarna inte har försökt att förankra styrkortet överallt. Utifrån intervjuerna 

med Lennmalm och Svedlund tror vi att förståelsen för BSC skulle bli god, på grund av att led-

ningen lägger stor vikt vid att förklara ibland obegripliga saker för medarbetarna, på deras ”språk”. 

Vi tror därför att de har en bra grund att stå på om de väljer att gå nedåt i organisationen med BSC. 

Det faktum att enhetscheferna också en gång i tiden har varit nya inför BSC och har lärt sig in-

nebörden av styrkortet, gör att vi tror att de övriga medarbetarna kan gå samma väg.   

 

Den kritik Lennmalm främst riktar mot Gavlegårdarnas BSC är att de inte har förankrat det i or-

ganisationens alla delar. Det påvisar att Gavlegårdarna är medvetna om att de borde försöka att 

förankra BSC i hela organisationen, trots detta gör de inte det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

6. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de brister vi lyckats identifiera utifrån analysen, samt ge 

förslag på hur Gavlegårdarna kan åtgärda dessa brister.  

Vi kommer även att besvara våra delfrågor:  

 

 Varför finns det inte någon aktiv uppföljning av det kompletta styrkortet?  

 Varför väljer Gavlegårdarna att bara hålla BSC på en chefsnivå?  

 Varför har Gavlegårdarna inte några direkta strategier för att uppnå deras mål?  

   

Finansiella perspektivet 

Under intervjuernas gång har vi blivit medvetna om att Gavlegårdarna inte använder sig av några 

speciella strategier för att uppnå de finansiella målen, de sätter helt enkelt ett mål utan att säga vad 

de ska gå för vägar för att uppnå målen. Till exempel tycker vi att för att nå målet att ha en bättre 

soliditet borde en lösning och strategi för att uppnå detta vara att helt enkelt satsa på att ha en lägre 

skuldsättningsgrad, vilket gör att en bättre soliditet kan uppnås då den finansiella risken minskar i 

och med att det finns färre lån i företaget. En annan detalj vi lagt märke till i Gavlegårdarnas fi-

nansiella perspektiv är att de ser perspektivet som självständigt, vi kan inte se några direkta 

kopplingar till de andra perspektiven. Under intervjun med Lennmalm framkommer följande: 

Exempelvis talar medarbetarna inom kundcentrum mer om beläggningsgraden än om andra fi-

nansiella perspektiv och målsättningar som kanske känns främmande för deras del. Även inom 

andra verksamheter/enheter, exempelvis inom förvaltarnas enhet talas det mer om serviceindex än 

om finansiella styrtal som soliditet.  

På samma sätt kan det inom ekonomiavdelningen kännas främmande med kundperspektivet och 

dess målsättningar. Detta tycker vi är ett tydligt exempel på att perspektiven på något sätt inte är 

kopplade till varandra, något som författare i teorin påpekar är väsentligt. Detta borde Gavlegår-

darna kunna lösa genom att ha mål som alla perspektiv kan kopplas till. Svedlund är dock inne på 

det här genom att säga att de vill ha nöjda kunder och en faktor för att få det kan vara att ha nöjda 

och glada medarbetare, detta kan göra kunderna nöjda genom att de har kontakt med en trevlig 

personal som åtgärdar det som kunderna vill ha fixat.  
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Kundperspektivet 

I det här perspektivet arbetar Gavlegårdarna, som vi tidigare nämnt mycket med den årliga 

kundenkäten. Vi har dock identifierat en nackdel med kundenkäten och det är just att den bara 

utförs en gång per år, vilket är för sällan, samt att när de väl utför kundenkäten går den endast ut till 

hälften av Gavlegårdarnas hushåll. Ett förslag från vår sida till att göra uppföljningen mer frekvent 

är att Gavlegårdarna, förutom den årliga kundenkäten, skulle kunna ha en slags "klagomur" på 

hemsidan, där man som kund skulle kunna gå in och skriva vad man är missnöjd med etc. Sedan 

kan de sammanställa vad som har inkommit månadsvis och på så sätt skulle de få en mer aktiv 

uppföljning av kundperspektivet och kunderna skulle kunna få saker de är missnöjda med åtgär-

dade mycket snabbare.  

 

Processperspektivet 

Något vi anser att Gavlegårdarna inte har med i samhällsperspektivet, som litteraturen förespråkar 

ska finnas i processperspektivet, är att Gavlegårdarna här inte har något mätetal för den ekono-

miska biten.  

Exempel på styrtal kan vara mätningar som, nya produkters andel av omsättningen, egna pro-

duktlanseringen i förhållande till konkurrenternas, tillverkningsprocessernas kapacitet eller den tid 

det tar att utveckla nästa generation av produkter. (Kaplan & Norton, 1999)  

Dessa mer ekonomiskt inriktade mätetal/styrtal har inte Gavlegårdarna i sitt samhällsperspektiv. 

Dock är det möjligt att de tänkt att mätetalen NKI och medieanalysen ska hjälpa dem att nå en 

högre kundnöjdhet samt att de på så vis kommer att behålla fler kunder och därmed öka sin lön-

samhet. Det skulle kanske vara på sin plats att ha något finansiellt mått här, för att dra mer 

kopplingar till det finansiella perspektivet. 

 

Utvecklings - och Lärandeperspektivet 

Här har vi identifierat brister i bland annat Informationssystemens kapacitet. En brist är att 

medarbetarna inte verkar få tillgång till någon finansiell information. Som det tidigare har fram-

kommit i intervjuerna säger cheferna att fastighetsskötarna inte bryr sig om finansiell information 

som soliditet etc. Vi tror dock att det kan vara bra att sätta in medarbetarna i även den finansiella 

aspekten, för att de ska få en större förståelse för verksamheten.  
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Vi har också hittat en brist i, Motivation, "empowerment" och samsyn. Den brist vi identifierat 

här är att Gavlegårdarna inte har någon uttalad "förslagslåda" där medarbetarna kan lämna in för-

slag löpande under året. Istället använder de sig av medarbetarenkäten, där medarbetarna lämnar 

synpunkter och ledningen försöker därefter förbättra det som medarbetarna är missnöjda med. Ett 

förslag från vår sida är det som vi nämnde tidigare, att Gavlegårdarna sätter upp en förslagslåda där 

medarbetarna kan lämna förslag till förbättringar, därefter kan de försöka sammanställa de olika 

förslagen och göra förändringar. På så vis kan de få medarbetarna mer engagerade och vilja för-

bättra företaget. De kan också införa belöningar (bonusar) till de förslag som inkommer och blir 

genomförda, genom att göra detta kan medarbetarna bli mer sporrade till att kläcka nya idéer.  

 

Implementeringen av BSC 

Som vi i ovan stycke nämnt finns det en del problematik kring att Gavlegårdarna saknar strategier 

som knyter samman det balanserade styrkortet och enar de olika perspektiven. Visionen enar till 

viss del perspektiven med varandra, dock finns även här några svaga punkter, exempelvis sam-

hällsperspektivet.  

 

En annan del i implementeringen handlar om hur medarbetarna på alla nivåer i företaget blir 

medvetna om styrkortet och dess syfte. Att medarbetarna har en förståelse för hur deras arbetsin-

satser påverkar företaget i stort, innebörden av att alla ”drar åt samma håll”. Teoretikerna menar att 

en stor del av BSC:s syfte går förlorat när implementeringen inte sker på ett korrekt vis, och vi tror 

att så kan vara fallet inom Gavlegårdarnas organisation. För att nå ut till alla delar av företaget 

måste intresset först och främst finnas hos medarbetarna, finns det inte måste det väckas på något 

vis. Det är som vi nämnt tidigare viktigt att medarbetarna har förståelse för samtliga delar av or-

ganisationen och hur de samverkar. Som det ser ut idag finns en viss förståelse för den egna en-

heten och de målsättningar som berör just den, men allt hänger ihop, eller åtminstone ska göra det i 

ett BSC.  

 

Vi har inte identifierat någon bra lösning som gör medarbetarna mer intresserade av BSC, det är 

väldigt individuellt vad en person är intresserad av, men att bli upplyst om att BSC existerar och 

hur det fungerar kan utföras utan att medarbetarna är allt för intresserade av BSC. Vi tror att led-

ningen kan göra ett försök att presentera styrkortet och dess samtliga delar för medarbetarna, göra 
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det på ett lättförståeligt sätt så de ser hur alla bitarna i styrkortet hänger ihop. Ledningen måste 

försöka att sammanbinda det operativa arbetet med det strategiska, att ta med konkreta och jord-

nära exempel på hur deras arbetsuppgifter leder till att målsättningar kan nås. En variant vore att 

ledningen samlade alla medarbetare till ett större möte där information gavs om det övergripande 

styrkortet, för att sedan dela in arbetsstyrkan i mindre grupper. Medarbetare från olika avdelningar 

skulle kunna samlas med några enhetschefer där de gick igenom hur målsättningar kring medar-

betarperspektivet (trivselindex) påverkar målsättningar inom kundperspektivet (NKI – nöjt 

kundindex), alltså hur sambandet ser ut mellan exempelvis de två perspektiven. På så vis skulle 

medarbetarna få en helhetsbild. Som Svedlund sade under intervjun, nöjda medarbetare leder till 

nöjda kunder och det leder i sin tur till god ekonomi.    

  

Analys av mått inom perspektiven har vi berättat om i tidigare kapitel kan se olika ut, inom det 

finansiella perspektivet saknas analys av de finansiella måtten, Gavlegårdarna kör på de klassiska 

måtten som soliditet etc. vilka känns relevanta för just det perspektivet. Efter att Gavlegårdarna 

introducerat det balanserade styrkortet och fångat samtliga medarbetare, skulle vi gärna se att de 

analyserade måtten gemensamt. Utifrån deras verksamhet mäter de exempelvis serviceindex inom 

kundperspektivet, men kanske finns något annat relevant mått att mäta? Vi tror att de som arbetar 

dagligen med detta, på den operativa nivån möjligtvis har förslag på nya mått att mäta, då just dessa 

personer är så pass nära inpå ”verkligheten”. När det gäller frekvensen av mätningarna har vi gett 

exempel på hur den årliga kundenkäten kan kompletteras med en ”klagomur” på Gavlegårdarnas 

hemsida där kunder mer frekvent kan ventilera åsikter som rör deras bostäder.   

 

IT - stöd 

Vi har identifierat en liten detalj som Gavlegårdarna kan förbättra. I intervjun med Svedlund 

framkom det att han med sina fastighetsskötare talar om kostnader för olika reparationer och att 

inom förvaltarnas enhet talas det mer om serviceindex än andra mått som är okända för dem. Som 

tidigare nämnt tycker vi att informationen borde ges om de mått som medarbetarna tycker är 

okända för dem. Vi tror att de skulle kunna nå en ökad förståelse för verksamheten i stort om de 

gjorde så. Medarbetarna får då reda på vad de övriga enheterna sysslar med och kan relatera mer till 

övriga enheter i Gavlegårdarnas verksamhet.  

Som vi skrev i analysen nämner Olve et al. (1999) två IT-lösningar som inte Gavlegårdarna arbetar 
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med. Vi tror att en användning av ett ledningsinformationssystem kan leda till att Gavlegårdarna 

kan gå till botten med att varför vissa värden utvecklats på ett visst sätt. Genom att använda sig av 

simuleringsmodeller kan de utnyttja de hjälpmedel som finns för att beskriva or-

sak-verkan-samband. Simuleringen av utvecklingen av olika mått ger möjlighet att diskutera olika 

teorier, till exempel effekten av marknadsföring och vilken takt den kommer. (Olve et al., 1999) 

En användning av dessa två ledningsinformationssystem tror vi skulle hjälpa Gavlegårdarna att se 

olika effekter av saker som de gjort, kanske skulle de kunna se effekter av åtgärder som är gjorda 

efter deras stora kundenkät. Detta säger vi med stöd från Olve.  

 

Frågeställningar 

Inledningsvis berättade vi att de frågeställningar som ställts i inledningen skulle besvaras i det här 

kapitlet. Till att börja med: varför finns ingen aktiv uppföljning av det kompletta styrkortet? Vi har 

inte riktigt identifierat anledningen till att endast vissa delar av styrkortet följs upp regelbundet. 

Men vår misstanke är att det handlar om tidsbrist, kundperspektivet följs upp endast en gång per år 

i och med kostnaden som kundenkäten medför. En mer frekvent uppföljning kan uppnås som vi 

nämnde tidigare i kapitlet genom att exempelvis införa ”klagomuren” på Gavlegårdarnas hemsida.  

Nästa frågeställning är: varför väljer Gavlegårdarna att bara hålla BSC på en chefsnivå? Till denna 

delfråga har vi fått mer ”raka” svar, ledningen tror ej på att försöka rota styrkortet, medarbetarna 

som arbetar i ”fronten” är måttligt intresserade av styrkortet. Vi har trots detta gett några exempel 

på hur ledningen kan försöka nå ut till alla i organisationen.  

Till sist undrade vi: varför har Gavlegårdarna inte några direkta strategier för att uppnå sina mål? 

Vi har nämnt att Gavlegårdarnas styrkort utgår från visionen, och inte från någon övergripande 

strategi. För att uppnå målsättningar inom vissa perspektiv, exempelvis ”nöjda kunder” inom 

kundperspektivet arbetar Gavlegårdarna med aktiviteter, som de kallar det för. Aktiviteterna sker 

dock i efterhand, när målet budgeteras finns dock ingen strategi för hur det ska uppnås, och varför 

det är så är okänt för oss. Även i detta fall kan det vara tidsbrist, då Lennmalm är ensam med att 

hantera styrkortet.     

Förslag till fortsatt forskning: 

- Implementera ett helt nytt balanserat styrkort i Gavlegårdarnas verksamhet. Att man bygger 

upp ett helt nytt BSC från grunden med stark förankring i vad teorin säger.  

- En jämförelse mellan flera olika fastighetsbolag. Finns det några direkta samband med 

bristerna i BSC i fastighetsbolag eller finns det kanske andra fastighetsbolag som arbetar med 
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BSC på ett annorlunda och bättre vis, skillnader och likheter?  

- Jämföra olika kommunala bolag som arbetar med BSC med Gavlegårdarnas BSC. Eftersom 

Gavlegårdarna är kommunalägt kanske det finns likheter, olikheter med mera mellan de olika 

kommunala bolagen och Gavlegårdarnas sätt att arbeta med BSC?  

- Bygga vidare på kritiken kring BSC och göra en studie kring strategiska kartor som är ett svar 

på kritiken på BSC.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor Gavlegårdarna 

Uppföljning 

 Varför finns det inte någon aktiv uppföljning av det kompletta styrkortet?  
Hur genomförs uppföljningen av era olika perspektiv; kund, medarbetare, ekonomi och samhällsper-

spektivet?  

Hur ofta sker uppföljningen?  

Om Ja: hur sker uppföljningen i så fall? 

Om nej: varför sker ingen aktiv uppföljning av det perspektivet?  

Hur genomförs uppföljning av de olika måtten inom varje perspektiv?  

Strategier 

 Varför har Gavlegårdarna inte några direkta strategier för att uppnå deras mål? 

Finns det någon strategi som ert balanserade styrkort utgår från?  

Om ja: hur?  

Om nej: varför väljer ni att inte att ha strategier?  

Genomsyrning  

 Varför väljer Gavlegårdarna att bara hålla BSC på en chefsnivå?  

  

Får medarbetarna information om de strategiska målen och om hur de uppfylls?  

Om ja: på vilket sätt, använder ni någon form av IT-system för att samla och kommunicera ut 

information?  

Om nej: varför inte?  

Hur pass viktigt anser du att det är att BSC är känt inom hela företaget, på alla nivåer?  

Sammanfattande omdöme 

Är du nöjd med det balanserade styrkortet? Finns det något ni kan bli bättre på?  

Har du någon kritik mot BSC? Hur pass lätt/svårt är det att få BSC att fungera enligt teorin i 

praktiken?  


