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Sammanfattning 

 

I början av 1900-talet fanns alla de viktiga komponenterna av den traditionella 

ekonomistyrningen och det var även vid denna tidpunkt som utvecklingen av 

den traditionella ekonomistyrningen stannade av. Efter andra världskriget 

började synen på ekonomistyrning förändras. Under denna period skedde 

stora förändringar i teknologi och många företag hade expanderat. Företagen 

började inse att för att kunna konkurrera måste det till fler rapporter från olika 

delar av verksamheten (Olve et al. 1999).  

År 1990 fick Robert S. Kaplan och David P. Norton ett uppdrag av KPMG:s 

forskningsenhet där de skulle ta fram förslag till vad som skulle kunna vara 

framtida mätetal. På senare tid har det blivit allt mer tydligt att det är viktigt att 

fokusera på andra delar inom en verksamhet och inte bara de finansiella målen 

som satts upp. Företags strävan efter kortsiktiga ekonomiska vinster kan leda 

till att framtida investeringar glöms bort. Det var för att lösa detta problem 

som det balanserade styrkortet utvecklades. Målen är här inte av endast 

finansiell karaktär utan fokuserar även på kunder, process och lärande 

(Lindvall 2001). 

Det var utifrån denna bakgrund som vi ansåg att det skulle vara intressant att 

undersöka hur arbetet med det balanserade styrkortet som togs fram av 

Kaplan & Norton (1999) fungerar. För att undersöka detta valde vi att utreda 

Göteborg kommun samt sex av Göteborgs kommunala bostadsbolags arbete 

med balanserat styrkort. Eftersom Göteborg kommun och dess bostadsbolag 

har arbetat med balanserade styrkort i över tio år ansåg vi att de skulle ha 

intressanta erfarenheter att dela med sig av. Något som kan vara av intresse för 

organisationer som funderar på att påbörja arbete med balanserat styrkort.  

Vi valde att utgå ifrån redan etablerad teori för att ta fram empirin och vi har 

arbetat utifrån en kombination av kvalitativ- och kvantitativ metod. Totalt 

genomförde vi sju intervjuer där vi använde oss av två olika intervjuformer, e-

posterintervjuer och telefonintervjuer. Respondenterna till våra intervjuer har 

bestått av en representant från Göteborg kommun samt sex representanter 

tillhörande sex kommunalägda bostadsbolag i samma stad. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Redan i början av 1920-talet fanns alla de viktiga komponenterna av den 

traditionella ekonomistyrningen såsom budgetar och det sägs även att det var 

vid denna tidpunkt som utvecklingen av den traditionella ekonomistyrningen 

stannade av (Olve et al. 1999). Syftet med den traditionella ekonomistyrningen 

är att företaget ska vara så effektivt och produktivt som möjligt och det är 

också det man inom företaget eftersträvar (Lindvall 2001). Företagen lade 

endast sin fokus på kostnadssidan vilket ledde till att intäktssidan ignorerades 

(Olve et al. 1999). 

Sedan andra världskriget började synen på ekonomistyrning att ändras. Under 

denna period skedde stora förändringar i teknologi och många företag hade 

expanderat. Företagen började inse att för att kunna konkurrera måste det till 

fler rapporter från olika delar av verksamheten. På 1980-talet framtogs olika 

verktyg och begrepp som stod i strid med den traditionella ekonomistyrningen 

då de sällan togs fram av ekonomer (Olve et al. 1999). Kaplan och Norton 

(1999) skriver att i företagens eftersträvan på kortsiktiga ekonomiska vinster så 

glöms investeringarna för framtiden bort. Det kan också gå så långt att inga 

pengar sätts av för produktutveckling, processförbättringar, 

personalutveckling, informationsteknologi, databaser och system eller till 

kund- och marknadsutveckling. På kort sikt är detta givetvis bra då 

kostnaderna minskar men frågan är vad som händer sen? (Kaplan & Norton 

1999). Den traditionella ekonomistyrningen har sedan början av 1990-talet 

kritiserats och en stor del av kritiken bygger på att förhållandena har 

förändrats väsentligt sedan utvecklingen av den traditionella 

ekonomistyrningen (Olve et al. 1999). 

Kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen är att beslutsfattande bygger 

på missvisande information då informationen som fås av de traditionella 

finansiella måtten är historia. Att endast fokusera på det finansiella i ett företag 

kan leda till att andra viktiga områden glöms bort såsom kundbelåtenhet. 

Vidare kritiseras den traditionella ekonomistyrningen för att endast tänka 

kortsiktigt. Kritiken består också av att många medarbetare har svårt att se 

kopplingen mellan det arbete de utför och det reslutat som presenteras, 

informationen till de anställda är abstrakt. Den traditionella 

ekonomistyrningen kritiseras också för att ignoreras dess omgivning. Kund- 
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och konkurrentperspektiv glöms bort vilket bidrar till att varningssignaler om 

förändringar i branschen samt företaget uteblir (Olve et al. 1999). 

På senare tid har det blivit allt mer tydligt att det är viktigt att fokusera på 

andra delar inom en verksamhet och inte bara de finansiella målen som satts 

upp. Företags strävan efter kortsiktiga ekonomiska vinster kan leda till att 

framtida investeringar glöms bort. Den traditionella ekonomistyrningen ger 

alltså en tydlig bild av hur det har gått för företaget rent historiskt men ger 

däremot väldigt lite information om hur det kommer att gå för företaget i 

framtiden (Lindvall 2001). 

År 1990 fick Robert S. Kaplan och David P. Norton ett uppdrag av KPMG:s 

forskningsenhet där de skulle ta fram förslag till vad som skulle kunna vara 

framtida mätetal. Bakgrunden till detta var att amerikanska företag mer och 

mer förlorade sin konkurrenskraft och insikten om att företag och 

organisationer genomgick en förändring och att den traditionella 

ekonomistyrningen inte längre var optimal. Kaplan och Norton studerade ett 

antal olika företags mätetal och 1992 skrev de för första gången om 

balanserade styrkort i en artikel i Harvard Business Reviews. Ytterligare två 

artiklar publicerades senare och allt arbete resulterade i boken Balanced 

Scorecard – Translating strategy into Action som utgavs 1996 (Lindvall 2001). 

Det var för att lösa detta problem som det balanserade styrkortet utvecklades. 

I framtagandet av ett balanserat styrkort är det bra om så många medarbetare 

som möjligt är delaktiga i processen, detta för att alla inom företaget ska arbeta 

för att nå upp till de gemensamt uppsatta målen. Målen är här inte av endast 

finansiell karaktär utan fokuserar även på kunder, process och lärande. När det 

balanserade styrkortet används inom ett företag så är det fyra punkter som 

hamnar i fokus och dessa är vision, mål, strategier och kritiska 

framgångsfaktorer. Om medarbetarna får medverka i processen med 

framtagandet av det balanserade styrkortet leder det automatiskt till en ökad 

förståelse hos dem. Medarbetarna inser då dels sin egen roll i företaget men 

även hur de kan vara med och uppnå de gemensamt uppsatta målen. I och 

med detta ökar känslan av delaktighet hos medarbetarna, vilket i sin tur ökar 

deras motivation till att arbeta hårdare (Kaplan & Norton 1999). 

Det var utifrån denna bakgrund som vi ansåg att det skulle vara intressant att 

undersöka hur arbetet med det balanserade styrkortet som togs fram av 

Kaplan & Norton (1999) fungerar. För att undersöka detta valde vi att utreda 

Göteborg kommun samt sex av Göteborgs kommunala bostadsbolags arbete 
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med balanserat styrkort. Eftersom Göteborg kommun och dess bostadsbolag 

har arbetat med balanserade styrkort i över tio år ansåg vi att de skulle ha 

intressanta erfarenheter att dela med sig av.  

1.2. Problemformulering 

• Hur ser Göteborgs kommun och kommunalägda fastighetsbolagens arbete med 
det balanserade styrkortet ut? 

• Är det balanserade styrkortet en bra metod för kommunal verksamhet?  
•  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur arbetet med det balanserade 

styrkortet fungerar. 
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2. Metod 

2.1. Val av metod 

Redan från start valde vi att i vår undersökning utgå från redan etablerad teori 

för att ta fram empirin, detta kallas för deduktion (Jacobsen 2008). 

Anledningen till att vi valde att gå tillväga på detta vis var att vi inte ansåg att vi 

hade särskilt djupgående kunskaper inom ämnet sedan tidigare.  

För ett så bra resultat som möjligt är det även viktigt att undersökaren väljer 

en för undersökningen passande metod. Metoden ska väljas redan innan 

undersökningen startar och den ska passa väl in med det syfte som 

undersökaren har med undersökningen Det finns ett antal metoder att välja 

mellan och två av dessa är kvalitativ- och kvantitativ metod (Jacobsen 2008). 

Metoderna ska inte ses som konkurrerande utan istället som komplementära, 

detta eftersom de mäter exakt samma sak. Det som skiljer dem åt är hur 

resultat presenteras, enligt kvalitativ metod ska resultat presenteras i ord 

medan det sker med siffror i kvantitativ metod (Jacobsen 2008) (Nyberg 

2000). 

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi beslutat oss för att använda oss 

av kvalitativ metod, något vi ansåg skulle passa vår undersökning bra. Efter en 

första kontakt med Göteborg kommun och de sex bostadsbolagen fick vi 

anpassa vår metod. Istället för att intervjua samtliga respondenter via 

personliga telefonintervjuer, som var planen från början, fick vi istället 

genomföra fem e-postintervjuer och endast två telefonintervjuer. Detta för att 

respondenterna inte ansåg sig ha tillräckligt med tid över för att kunna 

medverka i intervjuer per telefon.  

2.2. Tillvägagångssätt vid insamling av data 

Vi genomförde totalt sju intervjuer och använde oss av två olika 

intervjuformer, e-posterintervjuer och telefonintervjuer. Vår tanke var från 

början att samtliga intervjuer skulle ske per telefon, detta på grund av det 

geografiska avståndet mellan Karlstad och Göteborg. E-postintervjuer är på 

grund av deras välstrukturerade art en mer sluten metod. Genom att vi 

skickade iväg, ett antal i förväg nedskrivna intervjufrågor, begränsade vi 

respondenternas möjligheter till att fritt och öppet prata om ämnet som vi 

hade för avsikt att undersöka. En undersökare som använder sig av e-
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postintervjuer bör vara observant på att metoden kan leda till ett ytligt resultat 

(Jacobsen 2008). Detta var något som vi själva fick erfara, då svaren från våra 

respondenter många gånger var väldigt kortfattade och intetsägande. På grund 

av att vi saknade förkunskaperna om ämnet insåg vi i efterhand att våra e-

postfrågor kan ha varit en bidragande orsak till varför respondenterna svarade 

som de gjorde.  

Den uppenbara fördelen med e-postintervjuer är att de inte alls kräver lika 

mycket tid som intervjuer på plats och dessutom spar undersökaren tid genom 

att svaren kommer nedskrivna och klara från respondenterna (Gillham 2008). 

Den andra fördelen är dess flexibilitet. Då vi kontaktade de olika bolagen för 

eventuella intervjuer gjorde de tydligt klart för oss att de har ett mycket 

hektiskt schema och att de inte hade mycket tid över för att medverka i vår 

undersökning. De som valde e-postintervjuer gjorde detta för att metoden gav 

dem möjligheten att själva avgöra när frågorna skulle besvaras och på ett sätt 

som passade dem. Nackdelen med e-postintervjuer är att vi varken kan ta 

tillbaka, ändra eller ställa följdfrågor, något som även Gillham (2008) beskriver 

som negativt med denna intervjuform.   

Två av intervjuerna var telefonintervjuer. Telefonintervju är en mer öppen och 

kvalitativ metod där undersökaren, precis som i en intervju på plats, så lite som 

möjligt ska påverka och styra informationsinsamlingen. Det är inte förrän 

information har samlats in som den delas in i olika kategorier och variabler. 

Dessutom är kvalitativ metod ett passande val då undersökaren inte har några 

större kunskaper inom det valda ämnet (Jacobsen 2008). Även inför dessa 

intervjuer hade vi i förväg skrivit ner ett antal frågor, däremot ställdes inte 

frågorna i den ordning som de stod i på pappret, istället lät vi respondenterna 

få det mesta av utrymmet och tala fritt, detta för att öka möjligheterna för 

originella och detaljrika svar. Till skillnad från e-postintervjuerna blev det med 

telefonintervjuerna möjligt att lyfta fram unika och individuella tolkningar av 

ett förhållande eller problem, något som Bryman (2004) och Jacobsen (2008) 

anger är ett av syftena med kvalitativ metod.  

Som komplement till e-postintervjuerna och telefonintervjuerna använde vi 

oss även av bolagens årsredovisningar i empirin. Då årsredovisningarna är 

skrivna av bolagen själva har vi försökt varit uppmärksamma på information 

som kan vara vinklad till bolagens fördel.   
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2.3. Urval och intervjuförfarande  

Vi valde att intervju en representant från Göteborg kommun samt sex 

representanter tillhörande sex kommunalägda bostadsbolag i samma stad. 

Efter att ha valt ut vilka bolag vi hade ett intresse av att intervjua, ringde vi 

upp informationsansvariga från varje bolag som därefter kopplade oss vidare 

till personer som är ansvariga inom området kopplat till balanserat styrkort 

och balanserad styrning.  

Fem av de respondenter som vi var i kontakt med kunde dessvärre inte på 

grund av fullspäckade scheman inte medverka i vår undersökning via den 

tänkta intervjuformen, telefonintervju. Eftersom vi såg dem som mycket 

intressanta och viktiga för vår undersökning erbjöd vi dem alternativet e-

postintervjuer, ett alternativ som de tackade ja till.  

E-postintervjuerna skickades iväg fredagen den 7 maj 2010 och svaren skulle 

vara oss tillhanda onsdagen den 12 maj 2010. Frågorna tillhörande e-

postintervjuerna återfinns i Bilaga 1 och var inte specifikt utformade efter varje 

bostadsbolag, utan vi valde istället att använda oss av exakt likadana frågor till 

samtliga bolag. Detta av den enkla anledningen att samtliga bolag är 

bostadsbolag och även dotterbolag tillhörande en och samma koncern.  

Vi hade som tidigare nämnt även två telefonintervjuer. Den första 

telefonintervjun var med en representant från HjällboBostaden, även här 

användes listan med frågor som skickats via e-post till de övriga 

bostadsbolagen. Tid för intervju kom vi överens om via e-post med 

respondenten och bestämdes till den 14 maj 2010 kl 08.30. Intervjun tog 35 

min och endast en av oss kunde medverka. Svaren antecknades för hand 

under intervjuns gång. Den andra intervjun var med en representant för 

Göteborg kommun och genomfördes den 18 maj 2010 mellan 09.00-10.00. 

Tiden för denna intervju kom vi överens om via telefon och även här hade 

endast en av oss möjligheten att medverka. Telefonintervjuerna 

dokumenterades genom att vi förde anteckningar under intervjuernas gång. 

Frågorna till representanten från Göteborg kommun återfinns i Bilaga 2 och 

skiljer sig från de vi använt tidigare.  
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2.4. Bearbetning och sammanställning av telefonintervjuer 

Enligt Jacobsen (2008) är det första steget efter avklarad intervju att 

sammanställa allt insamlat material och därefter göra en komplett och 

detaljerad sammanställning. Den här sammanställningen ska enligt Jacobsen 

(2008) innehålla de personliga anteckningar som gjorts i och med intervjuerna. 

Vi genomförde två telefonintervjuer där endast en av oss kunde medverka vid 

varje intervjutillfälle och svaren från respondenterna antecknas för hand 

eftersom ingen av oss äger en diktafon.  

Steg nummer två i bearbetningsprocessen är enligt Jacobsen (2008) 

systematisering och kategorisering. Svaren från respondenterna 

sammanfattades och de svar som vi inte förstod helt och hållet togs bort. Det 

sista steget i den här bearbetningsprocessen skriver Jacobsen (2008) är att tolka 

informationen, detta är något vi har gjort eftersom vi inte hade möjligheten att 

spela in de två intervjuerna. I och med att de inte spelades inte försvann våra 

möjligheter till att citera respondenternas svar.   

2.5. Kritisk granskning 

Källor ska väljas med ett kritiskt omdöme. Vissa forskare har en benägenhet 

att låta sina egna intressen påverka undersökningen. Det kan till exempel vara 

så att de endast väljer sådana källor som representerar den åsikt de själva har. 

På så vis undviker de att visa en rättvisande bild av sanningen (Bryman 2004). 

Det är viktigt att observera att vi även valt att i empirin ta med information 

om bostadsbolagen som vi hämtat från deras respektive årsredovisningar. 

Årsredovisningar skrivs av bolagen själva och kan på grund av detta ge en 

vinklad bild av verkligheten.  

Vi har under hela den här processen försökt vara uppmärksamma på vilka 

källor vi har använt oss av för att undvika icke rättvisande och vinklat material. 

Dessutom har vi försökt använda oss av så aktuella källor som möjligt för att 

få en så relevant och aktuell undersökning som möjligt.  

Syftet med vår uppsats har hela tiden varit att undersöka hur våra utvalda 

bolag och Göteborg kommun arbetar med det balanserade styrkortet. Samtliga 

av våra respondenter är personer med högt uppsatta befattningar och de 

resultat vi fått fram av dem hade mest troligtvis sett mycket annorlunda ut om 

vi istället intervjuat medarbetare med andra och inte lika höga befattningar. 

Den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2008) en flexibel metod, något 

som vi kanske borde ha utnyttjat mer än vad vi faktiskt gjorde. När vi började 
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få in svaren från e-postintervjuerna märkte vi på en gång att vi inte fick 

tillräckligt ingående svar från respondenterna. Här borde vi enligt Jacobsen 

(2008) ha tagit oss tid att fundera över om urvalet av respondenter verkligen 

gav oss den typ av information som vi önskat med de frågor vi ställt. 

Anledningen till att vi inte gjorde det anser vi nu i efterhand är för att vi inte 

ansåg oss ha nog med tid för att kontakta nya respondenter. Ytterligare en sak 

vi lade märke till efter att svaren från e-postintervjuerna kommit tillbaka var att 

vi möjligtvis borde ha använt oss av frågor som var mer anpassade efter varje 

bolag.  
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3. Teori 

3.1. Vad är balanserat styrkort? 

Att endast fokusera på finansiella styrtal är inte tillräckligt i dagens 

konkurrenssamhälle. De värden som skapats avspeglas inte av de finansiella 

måtten (Kaplan & Norton 1999). I tider där utvecklingen snabbt går framåt 

räcker det inte att företagen genererar goda vinster. För att skapa goda 

förutsättningar för framtiden och kunna stå emot konkurrensen krävs det att 

företagen hela tiden utvecklas. Därför är också balansen mellan idag och 

imorgon viktig inom strategisk ekonomistyrning. Syftet med strategiska planer 

är att skapa förutsättningar för framtiden. Ett kreativt tänkande, nya 

möjligheter och idéer kännetecknar strategiska planer (Mattsson 2001). 

Framförallt ger de finansiella styrtalen vägledning om vad som bör göras inför 

framtiden för att skapa framtida vinster (Kaplan & Norton 1999). 

Det balanserade styrkortet syftar till att hjälpa företag till kommunikation 

(Olve et al. 1999). Med hjälp av balanserade styrkort kan vision, affärsidé och 

strategi omvandlas till målsättningar och styrtal (Kaplan & Norton 1999). 

Många företag använder balanserade styrkort som ett mätsystem medan det är 

tänkt som ett verktyg för ett förverkligande av företagets vision & strategi 

(Creelman 1998). En ekonomistyrning som har till syfte att stödja vision och 

strategi kallas för strategisk ekonomistyrning (Greve 2009). Viktigt är också att 

komma ihåg att styrkortet ska förverkliga strategin, inte skapa den. Balansen 

mellan igår, idag och imorgon ska bidra till ett balanserat styrkort som ser 

företaget genom olika perspektiv (Mattsson 2001). Förutom detta syftar 

styrkortet även till att skapa balans mellan företagens mål och 

ansvarsskyldigheten för dem (Chavan 2009).  

Förverkligande av vision, affärsidé och strategi sker genom att företaget ska 

ses genom fyra olika perspektiv, det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet och lärandeperspektivet (Kaplan & Norton 1999). Om 

detta finns olika åsikter. Till exempel har Hallgårde och Johansson (1999) valt 

att dela upp lärande perspektivet i två delar, medarbetarperspektiv och 

utvecklingsperspektiv, då de anser det vara bättre.  
 



16 
 

Grundtanken med det balanserade styrkortet är att företaget får 

förutsättningar att konkurrera med andra företag först när hänsyn tagits till alla 

fyra perspektiv på ett balanserat sätt (Mattsson 2001). 

 
 
  
 
 
  
 
  
   
 

 
 

 
 
 
Figur 1: Principskiss inspirerad av Kaplan & Norton 1996. 

Inom dessa fyra perspektiv ska ett antal viktiga nyckeltal tas fram som sedan 

företagets fokus ska ligga på. Syftet med detta är att den verksamhetsstyrning, 

som ofta är kortsiktig, ska kunna kopplas samman med en mer långsiktig 

vision och strategi. Meningen är att företaget ska se framåt, det som företaget 

idag gör ger resultat senare (Olve et al. 1999). Förhoppningen är att styrkortet 

ska hjälpa alla medarbetare att nå de långsiktiga målen. För att företag ska 

kunna nå sina långsiktiga mål kompletteras de finansiella styrtalen med 

faktorer som inte är finansiella. Genom styrtal som icke finansiella styrtal kan 

företaget lättare se hur de ska skapa mervärde för nya och befintliga kunder 

samt vad som behöver göras för att investeringar i bland annat medarbetare 

och system ska hjälpa dem att nå de långsiktiga målen. Syftet med balanserade 

styrkort är att alla medarbetare i företaget ska involveras och förstå att vad de 

gör och hur de gör det ger finansiella konsekvenser (Kaplan & Norton 1999). 

Det är viktigt att inte använda styrkortet som ett sätt att kontrollera utan att 

använda det för bra kommunikation, information och lärande. Balans mellan 

de korta och långsikta målen, mellan de resultat som är önskvärda samt 

faktorerna som bidrar till dessa resultat fås genom de fyra perspektiven 

(Kaplan & Norton 1999). För de fyra perspektiven finns det fem frågor som 

alla företag bör ställa sig, För att lyckas finansiellt, hur bör aktieägarna uppfatta 

oss? Hur bör våra kunder uppfatta oss för att vi ska kunna uppnå den vision vi 

har? Hur ska vi uppnå de kundvärden vi satt? Vilka processer måste finnas? 

För att kunna göra visionen verklig, vad behöver vi för att vår förmåga ska 

Kund- 
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Lärande- 
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kunna utvecklas? (Creelman 1998). Det är viktigt att varje företag gör det 

balanserade styrkortet till sitt eget, att man anpassar det efter hur ens egen 

organisation ser ut. Därför kan det vara bra att göra egna perspektiv, 

anpassade efter sitt eget företag och kanske lägga till ett femte för att få det att 

fungera bättre och skapa bättre förståelse (Ye & Seal 2009). 

Genom dessa frågor utformar företaget strategiska mål för respektive 

perspektiv. Tanken är att genom att uppfylla de uppsatta strategiska målen 

förverkligas även företagets vision. De strategiska målen utvecklas sedan inom 

varje perspektiv till mått och framgångsfaktorer (Mattsson 2001) samt 

handlingsplaner (Olve et al. 1997) som är till för att de strategiska målen ska bli 

verklighet. Till sist måste styrkortet även innefatta styrtal som är till hjälp för 

att indikera att företaget arbetar för att infria framgångsfaktorerna genom att 

de är mätbara (Mattsson 2001). Styrkortet kan ses som ett koncept eller metod, 

detta genom att mått hänförs till de fyra olika perspektiven för att beskriva 

företagets verksamhet (Olve et al. 1999). För att få ett så optimalt balanserat 

styrkort som möjligt bör det inom styrtalen finnas både utfallsmått och 

drivande mått. Ett utfallsmått är ofta generellt såsom till exempel lönsamhet 

och kan passa för flera olika företag medan drivande mått anpassas till just det 

specifika företaget. Finns inga drivande mått, utan endast utfallsmått, finns det 

heller ingen information om hur de önskvärda resultaten ska uppnås. En 

annan anledning är att företaget ska kunna se om implementeringen går 

planenligt (Kaplan & Norton 1999). 

Det som skiljer det balanserade styrkortet från en vanlig nyckeltalsrapport är 

att styrkortet är uppbyggt som en orsakskedja som kopplar ihop alla delar av 

styrkortet (Mattsson 2001). Eller som Ye och Seal (2009) beskriver det, att en 

viktig del i hypotesen kring det balanserade styrkortet är att varje 

prestationsmått är en del av ett kausalt förhållande som binder samman 

strategi till ett finansiellt resultat.  

Enligt Mattsson (2001) får det högst finnas 3-4 styrtal inom varje perspektiv 

medan Kaplan och Norton (1999) skriver att antalet styrtal inte spelar någon 

roll då alla styrtal ska spegla en gemensam strategi och alla ingår i en 

orsakskedja. 

3.2. Att ta fram ett balanserat styrkort 

Processen med att ta fram det balanserade styrkortet är ganska komplicerad 

och kräver mycket förståelse och engagemang. Att översätta företagets 



18 
 

styrkort så det passar en avdelning i företaget och personerna där, kräver att 

man tänker ur ett kundperspektiv (Chavan 2009).  

Arbetet med det balanserade styrkortet startas med att bestämma den tid som 

det ska få ta att skapa det balanserat styrkort samt i vilken omfattning det ska 

ske. Det är viktigt att inte stressa fram ett balanserat styrkort utan att låta det ta 

sin tid då framtagningsprocessen är bland det viktigaste men även för att nå 

bästa möjliga resultat. Alla inblandade i framtagningsprocessen ska ges tid till 

att förstå innebörden av arbetet. Hur lång tid det tar varierar även efter 

företagets storlek (Olve et al. 1999).  

En stor fördel med det balanserade styrkortet är att när styrkortet ska skapas 

är det inte endast en person som gör det utan det är många medarbetare som 

är involverade i processen. Ofta går det till så att en projektledning sätts 

samman med medarbetare från hela företaget, inte endast ekonomer. Det 

balanserade syrkortet ska vara förståeligt för hela organisationen och genom 

att involvera medarbetare från olika delar av organisationen fås ett balanserat 

styrkort som hela organisationen kan ta till sig (Olve et al. 1999). 

Företagets förutsättningar och vision ska diskuteras och analyseras. Under 

processen är det även viktigt att tänka på vad det är företaget vill lägga sin 

fokus på samt olika framgångsfaktorer. De medarbetare som arbetar med 

framtagandet av styrkortet ska vara överens om vad som ska prioriteras och 

vilka samband de har. Prioriteringarna och sambanden ska vara lättförståeliga 

och förankrade. Det viktiga arbetat med att förvandla visionen till verklighet 

sker genom att visionen för det första är väl förankrad och ledningen tydligt 

har förmedlat visionen till hela organisationen. För att möjliggöra ett 

förverkligande av visionen krävs det att en diskussion förs inom hela 

organisationen om vad som måste göras. Vilka handlingar påvekar 

förvekligandet och blir det en negativ eller positiv inverkan? Utan en ledning 

som är motiverade och engagerade inför uppgiften kommer det att bli svårt att 

skapa ett bra styrkort. Den utvalda projektledningen har som uppgift att 

övervaka processen och komma med råd och förslag på ändringar (Olve et al. 

1999) 

Inledningsvis i framtagningsprocessen ska företaget definiera den roll och 

position som företaget har på marknaden samt att komma överens om en 

gemensam syn på de förutsättningar och krav som finns inom branschen. Om 

det redan finns en befintlig vision ska alla berörda parter vara överens om 

denna. Finns ingen vision är det nu den ska formuleras (Olve et al. 1997). 
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Företagets vision definierar åt vilket håll företag är på väg samt övergripande 

mål för verksamheten. Med hjälp av visionen ska företagets framtid kunna 

utläsas. Viktigt är också att visionen är enkel att förstå (Hallgårde & Johansson 

1999). 

Nästa steg i processen är att bestämma vilka perspektiv företaget vill ha i sitt 

styrkort. I Kaplan & Nortons (1999) modell finns fyra perspektiv, finansiella, 

kund, process och lärandeperspektiv. Det finns företag som hittar fler 

perspektiv som de anser sig behöva för att förverkliga visionen. Inom de olika 

perspektiven ska strategiska mål som överensstämmer med visionen tas fram. 

För att få fram de strategiska målen krävs mycket arbete och resurser då det 

finns många infallsvinklar som måste tas hänsyn till (Olve et al. 1997). En 

undersökning visar på att anställda som jobbar på företag som använder sig av 

balanserat styrkort i mycket större utsträckning ser ett tydligt samband mellan 

strategiska mål och de långsiktiga målen på deras företag. Dessa företag verkar 

också ha en starkare benägenhet att omstrukturera arbetsmiljön för att dessa 

strategiska mål ska kunna uppnås (Chen & Jones 2009). 

Efter de strategiska målen definieras framgångsfaktorerna (Olve et al. 1997). 

För att få fram optimala framgångsfaktorerna är det bra att ställa sig frågan: 

Vad tycker vi som företag är viktigt att utföra på ett bra sätt? (Hallgårde & 

Johansson 1999). Viktigt är också att diskutera vilka framgångsfaktorer som 

krävs för ett förverkligande av visionen (Olve et al. 1997). 

Ett bra balanserat styrkort ska även innehålla olika mått. Inga förslag får 

förkastas omedelbart utan eftertanke. Måtten ska ha en inbördes balans och 

vara tydligt länkade för att inte de ska stå i strid med företagets långsiktiga mål. 

Måtten måste även stämma överens med visionen. När arbetet har kommit så 

här långt är det bra att gå igenom allt arbete för att få ett godkännande av 

berörda parter. Arbetet fortsätter sedan med fastställande av de mål som 

företaget önskar. Det krävs både kortsiktiga och långsiktiga mål för att i tid 

hinna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att företaget ska gå åt rätt håll. 

Det är viktigt att ha visionen i åtanken vid utformandet av målen (Olve et al. 

1997).  

För att inte styrkortet ska glömmas bort och dö ut är det viktigt att 

kontinuerligt följa upp arbetet. God kommunikation och bra IT-lösningar är 

mycket viktigt. För att styrkortet ska fungera som tänkt är det viktigt att det 

används som en del i det dagliga arbetet. Ett väl fungerande styrkort kräver 
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även att de kortsiktiga målen ses över för att se om det finns andra mer 

passande mål (Olve et al. 1997). 

Det balanserade styrkortet kräver förståelse, engagemang och stöd ändå 

uppifrån företagsledningen och hela vägen ner. Vilket kan komma medföra 

stora förändringar inom ett företag. Det balanserade styrkortet kommer att 

förändras över tiden, det vill säga utvecklas. Organisationen kommer hitta nya 

saker att mäta, nya mål i nya områden, för att göra det balanserade styrkortet 

ännu mer balanserat och effektivt i försök att stötta en levande, växande och 

potentiell organisation (Olve et al. 1997). 

3.3. De fyra perspektiven 

Grunden i styrkortet är de fyra perspektiven som tillsammans verkar för att 

förverkliga visionen. Perspektiven kan beskrivas som de framgångsfaktorer 

eller konkurrensmedel som är viktigast för företaget. Som vi tidigare nämnt är 

de fyra perspektiven det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet och lärandeperspektivet (Mattson 2001). 

3.3.1. Det finansiella perspektivet 

Något som är mycket viktigt att komma ihåg är att det finansiella perspektivet 

endast är en del av det balanserade styrkortet. Det är inte längre företagens 

enda prioritet då det finns tre andra perspektiv som måste få tillåtelse att ta 

utrymme i ekonomistyrningen. Dock har det finansiella perspektivet 

fortfarande stor betydelse (Creelman 1998). I det finansiella perspektivet 

återfinns mått på bl.a. resultat och avkastning som är monetära mått (Olve et 

al. 1997). De finansiella målsättningar som företaget har måste kopplas ihop 

med den strategi som finns eftersom ett styrtal inte passar alla strategier. Det 

är de finansiella styrtalen som ligger till grund för de styrtal som formulerats i 

de övriga tre perspektiven. De styrtal som valts ska ingå i en orsakskedja vilket 

innebär att styrtalen ska föra med sig ett bättre ekonomiskt resultat. De 

långsiktiga resultaten uppnås genom att de finansiella målen och styrtalen i de 

övriga perspektiven arbetar tillsammans. Ett bra finansiellt styrtal har till 

uppgift att fastställa vad företaget kan vänta sig för ekonomiskt reslutat genom 

att följa strategin. Ett ekonomiskt styrtal fungerar även som högsta referens 

för uppsatta mål men även för andra styrtal i andra perspektiv (Kaplan & 

Norton 1999). 
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3.3.2. Kundperspektivet 

Det har blivit allt viktigare för företag att fokusera på sina kunder. Företag 

som inte gör det klara sig ofta dåligt i konkurrens med företag som gör det. 

Det kund- och marknadssegment som företaget i fråga konkurrerar om ska 

identifieras och det är med hjälp av dem som det finansiella perspektivet kan 

uppfyllas. Det finns ett antal viktiga kundmått som nästan alla företag har 

nämligen kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, värvning och lönsamhet. 

Dessa kundmått tillgodoses genom att ha ett kundperspektiv i styrkortet. 

Genom företagets vision, strategi och affärsidé formas kund- och 

marknadsmål som formuleras i det balanserade styrkortet. Det är omöjligt för 

ett företag att tillgodose alla kunders behov och bör därför koncentrera sig på 

mål och styrtal som baseras på de värdeerbjudanden som är tänkt att riktas 

mot de segment företaget valt att konkurrera om (Kaplan & Norton 1999). 

Det finns 5 styrtal inom kundperspektiv som kan sägas gäller för alla sorters 

företag. Dessa fem styrtal ingår i en orsakskedja och dessa är: 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
Utfallsmått (Kaplan & Norton 1999 s. 69) 

Marknadsandel är den andel av den specifika marknaden som företaget 

innehar. Återköpsbenägenhet handlar om att företag ska behålla befintliga 

kunder. Detta är viktigt för att kunna behålla den marknadsdel de redan har 

eller rent av att kunna öka den. Kundvärvning är framförallt något som företag 

i tillväxtstadiet eftersträvar. Det finns två sätt att mäta kundvärvning, antingen 

mäts det genom att undersöka hur många nya kunder företaget har fått eller 

hur mycket de nya kunderna köper. Genom att undersöka kundtillfredsställelse 

kan företaget få svar på hur återköpsbenägenheten och kundvärvningen ser ut 

då dessa är beroende av hur bra företaget kan tillgodose kundernas behov. Det 

krävs att kunden är helt tillfredsställd för att denne ska göra upprepade köp. 
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Genom nettovinsten som uppstår efter att avdrag för kostnader som uppstått 

till följd av att hjälpa kunden kan kundlönsamheten mätas (Kaplan & Norton 

1999). 

3.3.3. Processperspektiv 

Det tredje perspektivet i det balanserade styrkortet är processperspektivet och 

har som syfte att identifiera de processer som krävs för att uppnå de kund- 

och finansiella mål som finns i styrkortet. Processperspektivet formuleras efter 

det finansiella- och kundperspektivet just för att processerna ska anpassas till 

de mål och styrtal som redan satts och för att på bästa sätt uppnå dessa. Det är 

vanligt att under detta arbetes gång upptäcka nya processer som måste 

genomföras för att få ett så bra resultat som möjligt. Mål och styrtal för 

processperspektivet är det som tydligast skiljer balanserade styrkort från den 

traditionella ekonomistyrningen. Kaplan och Norton (1999) föreslår att företag 

sammanställer en intern förädlingskedja. 

Första steget i förädlingskedjan är att identifiera de behov som finns hos redan 

befintliga kunder men även hos framtida kunder och sedan utveckla lösningar 

för deras behov, det kallas för innovationsprocessen. Det är också 

innovationsprocessen som anses vara den viktigaste länken i förädlingskedjan 

(Kaplan & Norton 1999). 

Steg två i förädlingskedjan är supplyprocessen som innebär att befintliga 

kunder ska tillgodoses de befintliga varor och tjänster som finns att erbjuda. 

Detta ska ske effektivt, konsekvent och varorna eller tjänsterna ska levereras 

på utsatt tid (Kaplan & Norton 1999). 

I eftermarknadsprocessen som är det sista steget handlar det om att öka 

kundernas värde av produkten eller tjänsten efter köpet genom exempelvis 

garantier och reparationer (Kaplan & Norton 1999). 

3.3.4. Lärandeperspektiv 

Lärandeperspektivet är det fjärde perspektivet i Kaplan och Nortons (1999) 

modell och ska se till att alla de övriga perspektivens mål uppfylls. Det anses 

att den kompetens och teknologi som företag har inte är tillräcklig för att 

uppfylla målen i process- och kundperspektiven (Mattson 2001). Det finns tre 

olika kategorier inom lärandeperspektivet och en av dessa är kompetensen hos 

medarbetarna (Kaplan & Norton 1999). 
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Det finns tre mål för medarbetarna som de flesta företagen använder sig av 

och det första är personaltillfredsställelse. De flesta företag är idag överens om 

att ökad produktivitet, kvalitet och kundservice är ett resultat av nöjda 

medarbetare. En nöjd medarbetare bidrar till nöjda kunder vilket innebär en 

bättre kundtillfredsställelse (Kaplan & Norton 1999). 

Ett andra mål är personallojalitet som innebär att företaget investerar i att 

behålla de medarbetare de är nöjda med under en lång period. Genom 

investeringarna behålls önskad kompetens inom företaget istället för att 

duktiga medarbetare slutar (Kaplan & Norton 1999). 

Det sista målet som återfinns bland de flesta företag är personalens 

produktivitet som också är ett resultat av arbetet med att öka kompetensen 

och moralen hos medarbetarna. Ett enkelt sätt att mäta produktiviteten är hur 

mycket varje medarbetare omsätter (Kaplan & Norton 1999). 

3.4. Balanserade styrkort i offentlig verksamhet 

Olve et al. (1997) menar att balanserade styrkort passar utmärkt för offentlig 

verksamhet då viktiga faktorer inte alltid återfinns i mått som är finansiella. 

Fördelen med det balanserade styrkortet är att andra viktiga aspekter än de 

finansiella får ta utrymme. Det finansiella perspektivet behövs för företagets 

kortsiktiga överlevnad. Verksamheter som inte koncentrerar sig på finansiella 

mått, där nyttan mäts på andra sätt, samt har ett längre tidsperspektiv kan på 

ett bra sätt tillgodose sig fördelarna med det balanserade styrkortet. Olve et al. 

(1997) menar också att företag som ägs av staten eller en kommun har det 

styrbehov som det balanserade styrkortet kan erbjuda.  

Syftet med det balanserade styrkortet är att hitta balans mellan de olika 

perspektiven och måtten för att bidra till en lönsamhet och överlevnad som 

ska ske långsiktigt. Olve et al. (1997) skriver att offentlig verksamhet kan ha 

andra mått som de tycker är viktiga. Vidare föreslår Olve et al. (1997) 

möjligheten att byta ut det finansiella perspektivet mot något som passar 

verksamheten bättre. Balansen mellan igår – idag – imorgon är fortfarande 

väldigt viktig även för överlevnaden för offentlig verksamhet. 

Kundperspektivet föreslås av Olve et al. (1997) att bytas ut mot ett 

relationsperspektiv. Detta för se företagets relationer med invånare i 

kommunen, leverantörer, näringsliv med flera som något mer än att endast 

tillgodose bra service till dessa. Att byta kundperspektivet till 

relationsperspektivet bidrar till att skildra de verksamhetsförutsättningar som 
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är externa och gör att processperspektivet, som står för 

verksamhetsförutsättningar som är interna, blir mer balanserat (Olve et al. 

1997). 

För att lyckas med implementeringen av det balanserade styrkortet i 

kommunal verksamhet finns en särskild viktig sak att ta hänsyn till och det är 

att stödet från kommunledningen och/eller förvaltningsledningen är mycket 

starkt och att de är engagerade i arbetet. Innan en kommun väljer att arbeta 

efter modellen måste alla för- och nackdelar noga gås igenom innan ett beslut 

kan tas. För att ett företag ska kunna lyckas med det balanserade styrkortet 

krävs det att hela tiden styra mot de mål man hoppas uppnå med metoden. 

Det balanserade styrkortet blir meningslöst om målen aldrig uppfylls och det 

bör inte längre användas. Syftet med det balanserade styrkortet är inte att ta 

fram en massa olika, mål, visioner, mått och framgångsfaktorer. Ofta 

förespråkas istället ett enklare upplägg för att lättare kunna kommunicera 

styrkortet till alla delar av verksamheten. En vision som består av mer än 2 

meningar är ofta svårt för företags medarbetare att minnas. Ännu svårare är 

det att komma ihåg ett stort antal mål och framgångsfaktorer samt att många 

mål och framgångsfaktorer gör att uppföljningen av styrkortet blir mer 

komplicerad. Det gäller att även i årsredovisning och delårsrapporter hålla 

styrkortet enkelt (Ericsson & Gripne 2002). 

3.5. Kritik mot det balanserade styrkortet 

Enligt en undersökning har anställda som inte fått de strategiska målen 

förklarade för sig, svårt att ta till sig och förstå åtgärderna som används och de 

får svårt att förstå hur de på bästa sätt kan bidra till att målen uppnås. Förstår 

de däremot syftet med att utföra en viss åtgärd, kan de komma med bra och 

lämpliga förslag till förbättringar. Om de anställda förstår kraven som finns 

och ser fördelarna, kommer de att vara mer benägna att samarbeta. 

Undersökningen visar på att det balanserade styrkortet inte nödvändigtvis 

behöver leda till mer positiva och motiverade anställda (Chen & Jones 2009). 

Det kausala förhållandet som Kaplan & Norton (1999) beskriver har kritiserats 

mycket. Kritiker hävdar att det inte finns något kausalt förhållande mellan de 

finansiella och icke finansiella prestationsmåtten och säger att nöjda kunder 

inte nödvändigtvis behöver innebära att företaget har bra finansiellt resultat. 

De anser istället att detta förhållande bör ses som något logiskt (Nørreklit 

2000). 
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För att man ska kunna bedöma om de finansiella konsekvenserna är ett 

resultat av kundnöjdhet och kvalitetsförbättringar krävs det en ekonomisk 

kalkyl. En kedja där en hög nivå av kundtillfredsställelse till låga kostnader är 

lika med goda ekonomiska resultat är inte något man kan kalla kausalitet utan 

det är endast ett logiskt händelseförlopp. Det är bland annat på grund av detta 

som kritiker anser att det balanserade styrkortet blir ett ogiltigt antagande, som 

kan leda till felaktiga prestationsindikatorer, vilket i sin tur resulterar i 

prestationer som inte är helt optimala (Nørreklit 2000).  

Det balanserade styrkortet kritiseras även för att inte vara ett giltigt, strategiskt 

ledningsverktyg, främst för att det inte garanterar några organisatoriska rötter 

eller startpunkt men även för att det har problem att garantera miljömässiga 

rötter. Som en konsekvens av detta bör en klyfta mellan den uttryckta 

strategin, de återgärder som faktiskt genomförts och strategisk planering 

förväntas. Det är på grund av detta som det balanserade styrkortet är i behov 

av anpassning och vidareutveckling (Nørreklit 2000). 

Empiriska studier visar på problem med överstigningar av budgetar, motvilja 

från anställda och chefer leder till att man slopar det balanserade styrkortet 

eller att man väljer att endast implementera delar av det. Det balanserade 

styrkortet kritiseras även för att medföra ett större prestationsansvar till 

personal som jobbar under ledningen, det vill säga att nu får alla ett ansvar för 

hur bra det går för företaget, oavsett vad man jobbar med inom företaget (Ye 

& Seal 2009). 

Det balanserade styrkortet kan fungera bra i början av ett redovisningsår, då 

företaget ännu inte har börjat arbeta i full kapacitet ännu. Längre in i året när 

det finns andra saker att göra blir det svårt för de anställda att förbli fokuserad 

på det balanserade styrkortet, när man samtidigt har ett ansvar där det krävs att 

man levererar i tid. Problem uppstår ofta när anställda har svårigheter att 

förstå hur de olika måtten ska bestämmas. Dessa kan då se det balanserade 

styrkortet som en lång, tidskrävande process och rent av värdelös (Ye & Seal 

2009). 

Det råder idag förvirring om vad ett balanserat styrkort egentligen är och 

oenighet finns på flera olika punkter, bland annat om vad dess syfte är.  En 

missuppfattning om balanserat styrkort är att dess primära syfte är att 

övervaka resultaten i ett företag. Detta syfte kommer dock först i andrahand. 

Dess främsta syfte är att noggrant redovisa utvalda åtgärder för att tydliggöra 

den strategiska avsikten som ledningen har. Detta för att skapa förståelse om 
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vad som bör göras för att anpassa organisationens arbete och prioriteringar för 

att nå ledningsgruppen strategiska mål (Faltholm & Nilsson 2010). 
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4. Empiri 

4.1. Ägardirektiv 

De företag vi valt att undersöka är alla helägda dotterbolag till Förvaltnings AB 

Framtiden, som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Ibland annat 

Hjällbobostadens årsredovisning från 2009 går att läsa om det ägardirektiv 

som gäller för samtliga verksamheter som står under Göteborgs Stad. 

Ägardirektivet anger de motiv som Göteborg Stad har satt för dess 

fastighetsägande. 

Ägardirektivet innehåller tre huvudsakliga mål. Utvecklingen i Göteborg ska 

stärkas genom fastighetsbolagen, fastighetsbolagen ska för sina hyresgäster 

sörja för ett långtgående inflytande över den egna bostaden och 

näromgivningen och de boende i Göteborg Stads bostadsbolag ska ges en 

möjlighet till att utveckla sin egen välfärd genom att ta större ansvar och ha ett 

djupare engagemang för boendet. Utöver dessa huvudmål sätter 

kommunfullmäktige i Göteborg kommun upp ett antal mål för stadens alla 

verksamheter (Hjällbobostaden årsredovisning 2009). 

4.2. Göteborg Kommun 

Göteborg ligger på västkusten och är Sveriges andra största stad. Göteborg har 

ca en halv miljon invånare. Staden grundades av Gustav II Adolf 1621 

(www.goteborg.se). 

Vi har intervjuat en Inga-Lill Brage som är planeringsledare inom 

kvalitetsgruppen i Göteborg kommun där hon har arbetat över 30 år.  

Det var i början av år 1997, i och med den ekonomiska krisen, som politiker i 

Göteborg kommun hade blivit trötta på att höra att pengarna inte räckte till 

och svara på frågor om vart pengarna hade tagit vägen som de kände att det 

var dags för förändring. Politikerna ville istället fokusera på vad man får för 

pengarna man har, de ansåg att det fanns andra och mer mjuka saker att mäta 

än siffror och då kom iden till det balanserade styrkortet. Det balanserade 

styrkort infördes först som ett projekt i slutet av år 1997 och det var upp till 

varje enskild kommunal verksamhet om balanserat styrkort skulle bli en del av 

deras verksamhet. År 2003 beslutades det att det balanserade styrkortet och 

balanserad styrning ska genomsyra hela Göteborgs kommun, däremot finns 

det inga sanktioner för de verksamheter som underlåter att göra detta.  
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Brage ser många problem med det balanserade styrkortet. När det balanserade 

styrkortet i slutet av 90-talet skulle införas och implementeras i kommunens 

olika verksamheter uppstod de första komplikationerna. Anställda som varit 

med i utvecklingen av det balanserade styrkortet fick nu till uppgift att åka runt 

till alla de kommunala verksamheterna för att informera och lära ut. Problemet 

var att ansvariga för dessa olika verksamheter valde att inte sätta av tillräckligt 

med tid, detta tillsammans med bristande engagemang, ledde till att 

medarbetarna gick miste om den grundläggande förståelsen för detta 

styrmedel. Anställda från kommunen som åkte ut till de olika organisationerna 

fick alltså inte tillräckligt med tid för att berätta om det balanserade styrkortet 

och lära ut om arbetet med det. Redan från början fanns ett motstånd till detta 

sätt att arbeta och man gick in i det med en negativ inställning.  

Enligt Brage ser förståelsen för det balanserade styrkortet och balanserad 

styrning helt olika ut i de olika organisationerna. Nivån av denna förståelse 

beror helt på hur högt uppsatta enskilda personer tycker och agerar mot det 

balanserade styrkortet. Är de positiva till det balanserade styrkortet och vill lära 

sig så är även kännedomen i organisationen bättre och arbetet med det 

fungerar bättre och tvärtom i organisationer där högt uppsatta är mer negativa 

till det.  

Enligt Brage hade Göteborg kommun fel tillvägagångssätt när de började med 

det balanserade styrkortet. De började på ett omvänt sätt med att först ha klart 

det balanserade styrkortet men man saknade till en början ett riktigt 

styrsystem, det var först efter en tid som begreppet balanserad styrning kom 

till. Enligt Brage berodde detta kanske på att arbetet med balanserad styrning 

vid detta tillfälle fortfarande var något relativt nytt.  

När det balanserade styrkortet först skulle införas i Göteborg var det flera 

olika grupper som deltog vid utformningen och implementeringen. Bland de 

medverkande fanns en styrgrupp med företrädare från stadskansliet, flertalet 

högt uppsatta personer inom kommunen samt utomstående konsulter. Denna 

sammansättning medförde många olika mål, syften och viljor som det skulle 

kompromissas om, vilket Brage anser kan vara en bidragande faktor till varför 

det inte har fungerat särskilt bra. Enligt Brage hade Göteborg kommun alltför 

höga ambitioner och alltför många syften med det balanserade styrkortet för 

att det skulle kunna fungera på ett bra och effektivt sätt. Att införa balanserad 

styrning i en organisation med cirka 45 000 anställda är väldigt svårt, det är 

enligt Brage en för stor organisation för att det ska fungera att arbeta med 

balanserad styrning. Däremot anser Brage att balanserad styrning mycket väl 
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kan fungera på ett bra vis, men då i mindre organisationer med större kontroll 

och fokus.  

Benchmarking är något man strävar efter att uppnå med det balanserade 

styrkortet. Det ska alltså finnas där för att de olika organisationerna ska kunna 

jämföra sig med andra och för att kunna bli bättre och utvecklas. Det 

balanserade styrkortet ska finnas på enhetsnivå och upp i hela linjen, ända upp 

till ledningsnivå. Ytterligare ett syfte med det balanserade styrkortet är att det 

ska fungera som ett informations- och metodverktyg för boende i Göteborg 

men även för lärande.  

Ett problem som Brage har upptäckt är att när data från olika system som sätts 

ihop i ett annat system blir fel och det skapar problem. Siffror och 

utvärderingar blir då felvridna och missvisande, vilket kan leda till att de 

anställda tappar tron på den balanserade styrningen och en negativ inställning 

blir ett faktum. Med den negativa inställningen tappar de anställda intresse och 

motivationen för att rapportera och arbeta med detta. 

De största nackdelarna med det balanserade styrkortet är enligt Brage att det 

kan hända så att man blir alltför fixerad vid ett av perspektiven och då vanligen 

det ekonomiska, medan de andra glöms bort. Det kan hända att man tappar 

helheten, något som ändå är ett av syftena med det balanserade styrkoret säger 

Brage. Lyckas man däremot undvika att endast fokusera på ett av perspektiven 

och istället ser till dem alla, så är helhetsperspektivet som fås därigenom en av 

de största fördelarna med det balanserade styrkortet.  Det balanserade 

styrkoret fungerar heller inte riktigt ordentligt vad det gäller att kunna se 

direkta och linjära samband mellan finansiella och icke finansiella perspektiv. 

Det finns en koppling men den är inte särskilt konkret och enkel.  

När det balanserade styrkortet först infördes, skedde det ingen som helst 

anpassning till att det skulle användas i ett icke vinstdrivande syfte, något som 

Brage anser vara väldigt fel.   

Det balanserade styrkoret utvärderas och följs upp ungefär en gång per år, det 

är lite olika från organisation till organisation. 2006-2007 genomgick det 

balanserade styrkortet en stor uppdatering. Man tillsatte nya 

förbättringsgrupper och det beslutades att ansvaret för innehållet i det 

balanserade styrkortet inte längre skulle skötas centralt utan det övergick 

istället till varje enskild verksamhet.   
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4.3.  HjällboBostaden 

Hjällbostaden grundades år 1999 och har en affärsidé som går ut på att erbjuda 

ett brett urval och prisvärt urval av bostäder. Bolaget äger och förvaltar 

ungefär 90 % av alla bostäder i stadsdelen Hjällbo, de har även i uppgift att 

bidra till en utveckling av den specifika stadsdelen 

(www.hjallbobostade.goteborg.se). 

4.3.1. Intervju 

Respondenten för Hjällbobostaden var VD Bettina Öster Tunberg.  

Tunberg anser att det balanserade styrkortet är ett nödvändigt instrument för 

att kunna utföra arbetet strukturerat. Det ger en helhetsbild över hela företaget 

och fokuserar inte bara på det finansiella. Genom det balanserade styrkortet är 

det lättare för företaget att arbeta mot deras olika mål, såväl kortsiktiga som 

långsiktiga mål. Dotterbolagen kan även jämföras sinsemellan då de arbetar 

efter i princip samma styrkort. Då Tunberg själv inte varit med vid processen 

att ta fram det balanserade styrkortet är hon osäker på vilket syfte koncernen 

hade då de valde att införa modellen. Hon spekulerar dock kring att det kan ha 

varit för att alla dotterbolagen i koncernen ska arbeta efter samma parametrar 

samt för att kunna möjliggöra Göteborgs Stads ägardirektiv. 

Under det dagliga arbetet med det balanserade styrkortet har Tunberg 

upptäckt att det har varit svårt att arbeta med det miljöindex de har. Det har 

varit svårt att hitta rätt saker att mäta. Andra nackdelar har varit att det har 

varit dyrt att mäta vissa saker. Exempelvis har det kostat för mycket att mäta 

nöjd medarbetarindex i jämförelse med det resultat de fått från detta. 

Hjällbobostad har nu bestämt att sluta mäta detta inför nästa år. En fördel 

som Tunberg märkt i samband med det balanserade styrkortet är att 

sjukskrivningstalen har minskat. Hjällbobostad har haft relativt höga 

sjukskrivningstal och har alltid haft som mål att dessa ska sjunka. Tack vare att 

det balanserade styrkortet blir de konstant påminda om att de hela tiden måste 

jobba med detta, genom att exempelvis hjälpa till med rehabilitering och 

erbjuda annan hjälp, har de lyckats får ner sjukskrivningarna till en normal 

nivå. Hjällbobostaden mäter även nöjd boendeindex. 

Varje år i augusti hålls en kickoff där alla företagets medarbetare delas in i olika 

arbetsgrupper. Grupperna diskuterar sedan sinsemellan vad de tycker är viktigt 
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för företaget, vilka mål de önskar att få jobba mot. Tunberg tycker att det är 

viktigt att alla medarbetare får komma till tals. Veckan innan kickoffen samlas 

styrelsen för att diskutera vilka mål de vill sätta. Styrelsens önskemål är enligt 

Tunberg mycket viktiga. De resultat som fås av kickoffen ligger till grund för 

den affärsplan som görs i oktober och som sätts samman av en ledningsgrupp. 

Fyra gånger per år hålls det arbetsplatsträffar där det balanserade styrkortet är 

en punkt på dagsordningen. Där diskuteras det hur det fortlöpande arbetet 

med att nå de mål som satts i styrkortet går. Strax före sommaren träffar 

cheferna på företaget företagets VD för att berätta hur arbetet går. Detta för 

att se att allt stämmer innan semestertiderna börjar. Fyra gånger per år träffar 

Tunberg själv styrelsen där hon redovisar en masterplan som innehåller alla 

handlingsplaner som gjorts.  

Under året sätts tre prognoser för det finansiella inom företaget. Detta följs 

sedan upp för att se om prognoserna stämmer eller inte. Detta stäms av mot 

det balanserade styrkortet. I det ekonomiska perspektivet kan då förändringar 

komma att ske. De tre övriga perspektiven lämnas orörda. 

Det dagliga arbetet med det balanserade styrkortet är ganska osynligt. Arbetet 

sker mer i det dolda då alla beslut som tas ska stödja det balanserade styrkortet 

för att kunna nå målen med det balanserade styrkortet. Tunberg anser att 

förståelsen för det balanserade styrkortet hos medarbetarna är mycket god. De 

förstår att företaget har andra viktiga mål än endast de finansiella. Medarbetare 

på markplan exempelvis inom städ och trädgård har visat stort engagemang 

och intresse genom att på möten ställa frågor och visa sitt intresse för detta. 

Detta tycker Tunberg är mycket bra och påpekar att ofta är det så att 

ledningsgruppen och styrelsen vill väldigt mycket medan det är folket på 

markplan som vet hur det egentligen ser ut och fungerar. Att förståelsen är så 

god kan bero på att företaget endast har 40 medarbetare och alla engageras i 

dess arbete samt att styrkortet används i hela verksamheten 

 

4.3.2. Utdrag ur Hjällbobostadens årsredovisning för 2009 

Hjällbobostads balanserade styrkort består av fyra olika perspektiv satta av 

koncernen, hyresgäster, medarbetare, ekonomi och verksamhet. I perspektivet 

Hyresgäster mäter HjällboBostaden i vilken mån hyresgästernas förväntningar 

på HjällboBostaden som hyresvärd uppfylls. Hur nöjda HjällboBostadens 

hyresgäster är med sitt boende mäts genom kundenkäter som genomförs varje 

år. I det ekonomiska perspektivet mäter HjällboBostaden den utveckling som 
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deras fastigheter har samt företagets ekonomi. Medarbetare är ytterligare ett 

perspektiv. Genom medarbetarenkäter undersöks medarbetarnas engagemang, 

kompetens och trivsel. Det sista perspektivet är verksamhet. HjällboBostaden 

har som mål att ge sina hyresgäster ett ökat inflytande. Det är kundenkäterna 

som ligger till grund för dessa mätetal. De har även som mål att förbättra sitt 

miljö- och energiarbete vilket sker genom ett miljöindex. 
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4.4. Poseidon 

Poseidon är det största bostadsbolaget i Göteborg och äger och förvaltar cirka 

24 000 lägenheter. Lägenheterna finns över hela Göteborg och har 

marknadsvärde på cirka 18 miljoner kronor (www.poseidon.goteborg.se).  

4.4.1. Intervju 

Till vår intervju om Poseidons arbete med det balanserade styrkortet hade vi 

kontakt med Göran Leander, chef för avdelningen Affärsutveckling och 

kommunikation och därmed även väl insatt i Poseidons arbete med det 

balanserade styrkortet. Leander arbetade dessvärre inte i Poseidon under den 

tiden då det balanserade styrkortet först introducerads och infördes i företaget. 

På grund av detta var Leander lite osäker på exakt vilket syfte bolaget hade 

haft vid införandet av det balanserade styrkortet. Leander utgår däremot att 

bolagets syfte med införandet av detta styrsystem var att man ville åt ett 

helhetsperspektiv, något som han tycker att bolaget idag har lyckats uppnå, i 

vart fall till en viss del. Enligt Leander använder sig Poseidon av fyra olika 

perspektiv som enligt honom själv faller sig naturliga i deras verksamhet och 

dessa är: hyresgäst, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Inom varje 

perspektiv har bolaget sedan bestämt några mätbara mål som sedan varje år 

mäts i kund- och medarbetarenkäter men även genom bolagets affärssystem.  

På frågan om i vilka delar av verksamheten som Poseidon använder sig av 

balanserat styrkort fick vi till svar att de endast använder det på en 

övergripande nivå. Leander anser att detta är för att det kan vara pedagogiskt 

svårt att föra ut samma typ av styrkort i hela organisationen och att det är 

därför man i Poseidon har valt endast en del av bolaget. Leander har 

uppfattningen att medarbetarna i gemen har begränsad kunskap om det 

balanserade styrkortet, även i företag som jobbar utifrån detta perspektiv. 

Däremot så tror Leander att samtliga medarbetare arbetar med de olika 

perspektiven, dock utan att kalla det styrkort.  

Enligt Leander ligger svårigheten med balanserade styrkort just i balansen 

mellan de olika delarna, enligt Leander är det inte många som är villiga att 

fastställa en inbördes balans. Fördelen är att även det som är svårt att fastställa 

i absoluta tal beaktas. För att ett bolag ska lyckas med sitt arbete med det 

balanserade styrkortet anser Leander att det krävs ett underifrånperspektiv och 

att någon fastställer balansen mellan de olika perspektiven, något som han 
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anser är väldigt svårt att göra bra och riktigt, dessutom är Leander väldigt 

tveksam till om en sådan balans är klokt att ha.  

Det balanserade styrkortet som Poseidon använder sig av har enligt Leander 

brutits ned enligt följande: Kommun – Koncern – Företag – Distrikt. På 

frågan hur det balanserade styrkortet används i hans dagliga arbete, hade han 

inget konkret svar. Hos Poseidon finns det balanserade styrkortet med i 

bolagets årliga affärsplaner och en uppföljning av de olika perspektiven görs 

med olika intervall beroende på vilket slags perspektiv det är. Som exempel 

kan nämnas att ekonomin följs upp månadsvis och alla nyckeltal stäms av 

åtminstone fyra gånger per år.  

4.4.2. Utdrag från Poseidons årsredovisning för 2009  

I perspektivet hyresgäster är målen långsiktiga relationer till sina hyresgäster, 

möjlighet för hyresgästerna till eget inflytande över sin bostad, känna en 

trygghet för bostadsområdet samt dess utveckling. Årligen genomförs 

kundenkäter för att kolla Nöjd Boendeindex, detta är ett viktigt instrument för 

att Poseidon ska hitta rätt prioriteringar och rätt satsningar. I 

medarbetarperspektivet säger Poseidon att de vill profilera sig som en modern 

arbetsgivare med anställningsvillkor som är attraktiva samt arbetsuppgifter 

som stimulerar medarbetarna och en arbetsmiljö som är hälsosam. Poseidons 

mål är att vara en effektiv och kundnära verksamhet där kompetensen bland 

medarbetarna är hög samt att medarbetare medverkar till att företaget kan 

utvecklas och nå de mål de satt. Poseidon genomför Nöjd 

Medarbetarundersökning där de anställda ges en chans att anonymt framföra 

sina åsikter om sin arbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter. Bostäder 

till priser som är rimliga, omgivningar som är stimulerande samt trygga med en 

miljöpåverkan som är minsta möjliga är Poseidons övergripande mål i 

perspektivet verksamhet. Poseidon strävar efter att miljöpåverkan, 

förbrukningar och drift- och underhållskostnader ska minska, detta ska göras i 

samarbete med företagets medarbetare, de boende samt leverantörer. Det 

fjärde perspektivet är ekonomi där Poseidons ägare har ett krav om att 

affärsmässigt driva verksamheten vilket innebär att förvalta företagets 

tillgångar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. 
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4.5. Egnahemsbolaget 

Egnahemsbolaget grundades år 1933 och bildades för att lösa den bostadsbrist 

som fanns i Göteborg på den tiden (www.egnahemsbolaget.se a). Bolagets 

verksamhet består idag av tre olika delar och dessa är bygg, konsult och 

förvaltning (www.egnahemsbolaget.se b). 

  

4.5.1. Intervju 

Som representant för Egnahemsbostäder intervjuade vi Maria Svenberg, 

ekonomichef.  

Enligt Svenberg införde Egnahemsbostäder det balanserade styrkortet i sin 

verksamhet för att Göteborg kommun ställde som krav att samtliga 

kommunala organisationer skulle ha detta i sin verksamhet. 

På frågan om vad balanserad styrning har tillfört och än idag tillför bolagets 

verksamhet fick vi från Svenberg till svar att det leder till minskat fokus på 

enbart det finansiella, ekonomin i företaget. Istället blir även andra och icke 

finansiella resultat viktiga och det tillför ett slags helhetsperspektiv till företaget 

och dess anställda.  

Svenberg kan själv inte se några nackdelar med balanserad styrning i sin 

verksamhet, utan endast fördelar. Den största fördelen är det 

helhetsperspektiv som det balanserade styrkortet medför till företaget. 

Dessutom uppfattar Svenberg det som att övriga medarbetare har lätt att 

förstå denna pedagogik.  

När bolaget skulle införa det balanserade styrkortet gjorde man så att man 

informerade medarbetarna om detta på så kallade arbetsplatsträffar och idag 

upplever Svenberg att medarbetarna på Egnahemsbostäder har förståelse för 

styrkortets innehåll. Mål inom varje perspektiv sätts årligen i samband med att 

en affärsplan och budget tas för kommande år. Det balanserade styrkortets 

utfall redovisar företaget för dess medarbetare ungefär tre gånger per år. Det 

är bland annat genom dessa regelbundna uppdateringar som Svenberg anser 

att medarbetarna har förståelse för detta styrmedel.  

Enligt Svenberg fanns det flera personer som var inblandade vid 

framtagningen och implementeringen av det balanserade styrkortet, bland 
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annat så fanns där bolagets egen ledningsgrupp och dessutom medverkade en 

extern konsult. Svenberg försöker själv tänka på de olika perspektiven när hon 

fattar viktiga beslut. Slutligen önskade Svenberg förtydliga att 

Egnahemsbolagets balanserade styrkort är till för att stödja bolagets affärsidé.  

4.5.2. Utdrag från Egnahemsbolagets årsredovisning för 2009. 

Egnahemsbolagets styrkort innehåller fyra perspektiv, kund- medarbetar- 

ekonomi och verksamhetsperspektiv. I kundperspektivet mäts Nöjd 

kundindex, personlig service samt inflyttningsskick. I perspektivet medarbetare 

mäts Nöjd medarbetarindex, långtidsfriska medarbetare samt Sjukfrånvaro. 

Det ekonomiska perspektivet mäter Avkastning på eget kapital, soliditet, 

beläggning konsult och resultat efter finansiella poster. I det fjärde 

perspektivet, verksamhet, mäts antal bostäder, antal markoptioner samt 

byggrätter och energieffektiva hus. 

Bland de viktigaste tillgångarna som Egnahemsbolaget har är medarbetarnas 

engagemang och utveckling. Genom delaktighet och samverkan tar företaget 

väl tillvara på den kreativiteten och det engagemangen som medarbetarna har.  
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4.6. Gårdstensbostäder 

Gårdstensbostäder grundades år 1997 och hade till uppgift att förvalta 

befintliga fastigheter samt bidra till förnyelsen av stadsdelen Gårdsten. Idag 

förvaltar bolaget cirka 90 % av alla bostäder i Gårdsten 

(www.gardstensbostader.se).  

4.6.1. Intervju 

Britt-Marie Dristig arbetar som ekonomiansvarig på Gårdstensbostäder. På 

frågan om vad hon anser att det balanserade styrkortet i allmänhet tillför 

verksamheten svarade hon att hon anser att det balanserade styrkortet är ett 

verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Det balanserade 

styrkortet hjälper företaget att redovisa en helhet på ett enkelt sätt. Att 

utveckla ett styrkort för verksamheten innebär att gå in i verksamheten och 

värdera vad som är viktigt utifrån uppdrag, hur verksamheten ser ut, vad det är 

som påverkar och vad företaget vill styra mot med mera. Hon anser även att 

det balanserade styrkortet är ett bra verktyg vid presentationer.  

Syftet med att införa det balanserade styrkortet var enligt Dristig att bolaget 

ska veta att de arbetar med rätt saker på rätt sätt. Inom varje perspektiv har de 

undersökningar alternativt mätbara uppgifter som talar om för dem vad de är 

bra på och vad som har utvecklingspotential. Detta tillsammans med 

beaktande av omvärldsfaktorer leder dem in på rätt väg.  

Dristig har ännu inte märkt några problem eller nackdelar med det balanserade 

styrkortet. Hon säger att kompletteringar sker med andra styrsystem. I 

Gårdstensbostäder arbetar samtliga medarbetare efter det balanserade 

styrkortet. Medarbetarna har en stor förståelse för styrkortet och det har blivit 

väl mottaget. Dristig påpekar att det dagliga arbetet hela tiden ska kunna 

härledas till de olika områdena inom styrkoret. 

Perspektiven som Gårdstensbostäder använder sig av är hyresgäster, 

medarbetare, ekonomi, verksamhet och välfärd. Nedbrytningen av det 

balanserade styrkortet ser hos Gårdstensbostäder ut såhär: på hyresgästnivå 

gäller gata. På medarbetarnivå gäller individ. På välfärdsnivå gäller antal 

enheter om det så är arbetstillfällen eller andra sociala arrangemang. På 

ekonomisk nivå gäller resultat, underhållsnivå, samt värdet på fastigheterna.  
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Verksamheten styrs av mätetal inom inflytande, rent o snyggt, miljöaspekter 

med mera. Välfärd mäter de på antal skapade arbetstillfällen. Styrkortet följs 

upp kvartalsvis i samband med delårsboksluten. Underlag till mätetalen 

hyresgäster, verksamhet och medarbetare görs via undersökningar. Sedan sker 

analyser om vad det är som påverkat svaren. Inriktningar för kommande år 

och mål för dessa finns i affärsplanen som görs under hösten för kommande 

år. Det balanserade styrkortet är ett sammandrag av affärsplanen. 

Ett lyckat balanserat styrkort kräver enligt Dristig att det är väl kommunicerat 

och väl förankrat i organisationen. Mål som företaget har skall tas fram 

gemensamt. Det är viktigt att utfall analyseras och utvärderas, både enskilt och 

gemensamt. Åtgärdsprogram skall göras efter behov. En viktig del i ett 

framgångsrikt styrkort är delaktighet på alla plan. 
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4.7. Bostadsbolaget 

Bostadsbolaget bildades år 1945 och är det äldsta icke vinstdrivande 

kommunalägda bostadsbolaget i Göteborg. Bolaget förvaltar cirka 20 000 

lägenheter. Bostadsbolaget ska dessutom medverka i utvecklingen och 

moderniseringen av framtidens boende (www.bostadsbolaget.se).   

4.7.1. Intervju 

Bostadsbolaget respondent var Magnus Adamsson, ekonomichef. Det 

balanserade styrkortet infördes i bolaget före Adamssons tid och på grund av 

detta är han lite osäker på vad anledningen till att man valde att börja arbeta 

med det är. Adamsson utgår däremot att det var ett koncernbeslut med syfte 

att öka dotterbolagens jämförbarhet och samtidigt skapa ett tydligt incitament 

för att bli bättre.  

Bostadsbolagets styrkort används av samtliga distrikt och avdelningar i bolaget 

i den mån det finns mätbara värden för respektive enhet. Detta innebär att för 

till exempel ekonomiavdelningen, så mäts inte fastighetsägarbetyget eftersom 

det inte finns, däremot så mäts medarbetarindex för samtliga avdelningar. Det 

balanserade styrkortet aggregeras enligt Adamsson upp till en totalnivå som 

beslutas av styrelsen. 

Fördelen med Bostadsbolagets balanserade styrkort är enligt Adamsson den 

goda strukturen som alla känner till och arbetar mot. Det finns en tydlig 

jämförbarhet mot andra koncernföretag samt inom det enskilda bolagets olika 

distrikt, något som underlättar många saker för bolaget. Ännu en fördel med 

det balanserade styrkortet anser Adamsson är den tydlighet som det för med 

sig. Problem och brister med detta styrmedel är att det kan vara svårt att mäta 

något som Adamsson kallar för mjuka frågor. Det vill säga frågor som på 

grund av sin natur inte rent generellt mäts i siffror.  

När det balanserade styrkortet först skulle tas fram i bolaget så var det främst 

företagsledningen som var involverad i detta arbete. Däremot så valde man att 

ta fram de olika måltalen i det balanserade styrkortet tillsammans med 

personalen. Dessutom finns Information i verksamhetsplanerna och det 

rapporteras på arbetsplatsträffar. Bostadsbolaget använder sitt balanserade 

styrkort när målvisionen ska göras.  
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Förutom ekonomi och sjukfrånvaro uppdateras bolagets styrkort en gång per 

år då olika mätningar har gjorts. Adamsson själv använder sig av det 

balanserade styrkortet främst genom olika uppföljningar, ekonomi, 

medarbetarindex och sjukfrånvaro. Adamsson tror personligen att det krävs 

tydliga och mätbara mål för ett lyckat balanserat styrkort, något som inte är 

helt enkelt att uppnå med de icke finansiella perspektiven.  

4.7.2. Information från Bostadsbolagets intranät.  

Bostadsbolagets styrkort består av perspektiven hyresgäst, medarbetare, 

verksamhet och ekonomi. Med hjälp av hyresgäst perspektivet kan bolaget få 

en bild av hur attraktivt deras service, produkter och själva företaget är. Två 

enkätundersökningar genomförs årligen där Fastighetsägarbetyg och Nöjd 

Boendeindex mäts. Resultatet av undersökningarna används sedan som 

stomme i handlingsplanerna som upprättas under året. Medarbetarperspektivet 

visar på bolagets kompetens och engagemang. Enkätundersökning och 

medarbetarsamtal görs varje år. Bolaget anser även att kompetensutveckling är 

viktigt. I verksamhetsperspektivet kan det utläsas hur väl Bostadsbolaget 

uppfyller ägarnas krav samt företagets effektivitet. Driften av bolaget är i fokus 

i detta perspektiv. Fjärde perspektivet är det ekonomiska perspektivet där 

företagets ekonomi samt den långsiktiga värdeutvecklingen på bolagets 

fastigheter. 
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4.8. Familjebostäder 

Familjebostäder grundades år 1950 (www.familjebostader.goteborg.se a) och 

äger och förvaltar idag cirka 18 000 hyreslägenheter i Göteborg. 

Familjebostäders lägenheter ligger i centrala respektive halv-centrala lägen 

(www.familjebostader.goteborg.se b). 

4.8.1. Intervju 

Respondent för familjebostäder var Ulf Berglund. Berglund arbetar som 

ekonomichef men har även ansvar för affärsplanering och uppföljning. Det 

balanserade styrkortet infördes innan Berglund började i företaget så han är 

osäker på syftet med att införa modellen. Han säger vidare att han tror att 

moderbolaget strävade efter att uppnå en tydlighet i företaget, en enkel 

styrning med balans mellan olika målområden. Fördelarna som Berglund kan 

se med det balanserade styrkortet är att företaget som helhet fokuserar mot 

samma mål. Det blir tyligt att det är viktigt att balansera mellan olika 

perspektiv. Vidare säger Berglund att det balanserade styrkortet är ett enkelt 

och pedagogiskt sätt att visualisera mål i hela organisationen om man håller 

styrkortet enkelt. Att anamma styrkortet enligt böckerna kan det bli teoretiskt 

och en krävande modell. 

Flera av Familjebostäders mål mäts endast en gång om året, vilket gör att 

styrkortet inte lever hela tiden. Ibland uppstår angelägna områden som inte är 

med i styrkortet. Det innebär att till exempel fokusområden kommer till. För 

alla delar av verksamheten är inte alla mål relevanta. Det balanserade styrkortet 

används inom hela verksamheten, för bolaget, avdelningar/distrikt och 

arbetsgrupper. Däremot är inte allt relevant för alla avdelningar vilket innebär 

att vissa mål blir tomma. 

Berglund säger att de har en regelbunden kommunikation om det balanserade 

styrkortet, bland annat i samband med årets affärsplanering. Utöver det har de 

regelbundna uppföljningar. Idag tror Berglund de allra flesta vet vad det 

balanserade styrkortet står för och också känner sig delaktiga i det. I det 

dagliga arbetet används inte det balanserade styrkortet speciellt mycket. Målen 

däremot resulterar i aktiviteter som fokus ligger på i det dagliga arbetet. I 

företaget sker uppföljning av styrkortet genom tre årliga prognoser samt 

bokslut. Berglund säger att de flesta av deras mått är trögrörliga och då räcker 
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det med den uppföljning de har. Flera av deras mått mäts endast en gång om 

året. 

 

Det balanserade styrkortet har varit mycket viktigt för förståelsen att alla 

perspektiv är viktiga och hänger ihop, att de har ett inbördes samband. Det går 

i längden inte att vara bra i bara ett perspektiv. Därför styr det balanserade 

styrkortet mot bolagets vision. Enligt Berglund kräver ett bra balanserat 

styrkort att det görs enkelt, att se målen som långsiktiga och hålla fast vid dem 

samt att hitta ett bra sätt att kunna kommunicera med sina medarbetare. 

4.8.2. Utdra från Familjebostäders årsredovisning för 2009 

Perspektiven som Familjebostäder arbetare efter är attraktiv hyresvärd vilket 

även kan översättas som ett kundperspektiv. Medarbetarperspektivet skrivs 

som attraktiv arbetsgivare. Det finansiella perspektivet heter affärsmässiga. 

Det fjärde perspektivet är välskötta fastigheter som representerar 

verksamheten. I perspektivet attraktiv hyresvärd mäts nöjd boendeindex, 

inflytande, kundvård och lägenhetsomsättning. Attraktiv arbetsgivare mäts 

som nöjd medarbetarindex, sjukfrånvaro i procent, mål och uppföljning, 

ledarskap och delaktighet. Fastighetsresultat i Mkr, planerat underhåll i kr/m2 

och vakanser i procent är måtten i det affärsmässiga perspektivet. Miljöindex 

och rent och snyggt mäts i perspektivet välskötta fastigheter  
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5. Analys 

5.1. Finns det kausala sambandet?  

Finansiella styrtal är enligt Kaplan och Norton (1999) inte tillräckligt. Detta 

håller Tunberg med om då hon säger att styrkortet hjälper företaget att se 

helheten. Att det endast inte är de finansiella styrtalen som det fokuseras på 

kan ses genom att sjukskrivningstalen hos Hjällbobostaden har minskat till 

följd av att det arbetas med detta genom det balanserade styrkortet. Det som 

skiljer det balanserade styrkortet från en vanlig nyckeltalsrapport är att 

styrkortet är uppbyggt som en orsakskedja som kopplar ihop alla delar av 

styrkortet (Mattsson 2001). Eller som Ye och Seal (2009) beskriver det, att en 

viktig del i hypotesen kring det balanserade styrkortet är att varje 

prestationsmått är en del av ett kausalt förhållande som binder samman 

strategi till ett finansiellt resultat. Berglund på Familjebostäder säger att det 

balanserade styrkortet har varit mycket viktigt för förståelsen att alla perspektiv 

är viktiga och hänger ihop, att de har ett inbördes samband. Det går i längden 

inte att vara bra i bara ett perspektiv. Därför styr det balanserade styrkortet 

mot bolagets vision. Att det balanserade styrkortet ska infria visionen är ett av 

syftena med det balanserade kortet enligt Kaplan och Norton (1999). Enligt 

Berglund kräver ett bra balanserat styrkort att det görs enkelt, att se målen som 

långsiktiga och hålla fast vid dem samt att hitta ett bra sätt att kunna 

kommunicera med sina medarbetare. Kritiker hävdar att det inte finns något 

kausalt förhållande mellan de finansiella och icke finansiella prestationsmåtten 

och säger att nöjda kunder inte nödvändigtvis behöver innebära att företaget 

har bra finansiellt resultat. De anser istället att detta förhållande bör ses som 

något logiskt (Nørreklit 2000). Detta är något som även Brage har lagt märke 

till. Enligt Brage är det svårt att se de direkta och linjära samband mellan 

finansiella och icke finansiella perspektiv. Det finns en koppling men den är 

inte särskilt konkret och enkel och kan enligt Brage inte ses som kausal. 

5.2. Fördelar och nackdelar med det balanserade styrkortet  

Kaplan och Norton (1999) skriver även att det är viktigt med att försöka blicka 

framåt i tiden och ha långsiktiga mål. Detta håller Tunberg med om. Hon 

säger att det balanserade styrkortet hjälper företaget att arbeta mot deras mål, 

såväl kortsiktiga som långsiktiga. Det är viktigt att inte använda styrkortet som 

ett sätt att kontrollera utan att använda det för bra kommunikation, 
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information och lärande. Fördelen med Bostadsbolagets balanserade styrkort 

är enligt Adamsson den goda strukturen som alla känner till och arbetar mot. 

Det finns en tydlig jämförbarhet mot andra koncernföretag samt inom det 

enskilda bolagets olika distrikt, något som underlättar många saker för bolaget. 

Ännu en fördel med det balanserade styrkortet anser Adamsson är den 

tydlighet som det för med sig. Problem och brister med detta styrmedel är att 

det kan vara svårt att mäta något som Adamsson kallar för mjuka frågor. Det 

vill säga frågor som på grund av sin natur inte rent generellt mäts i siffror. 

Balans mellan de korta och långsikta målen, mellan de resultat som är 

önskvärda samt faktorerna som bidrar till dessa resultat fås genom de fyra 

perspektiven (Kaplan & Norton 1999). De största nackdelarna med det 

balanserade styrkortet är enligt Brage att man kan bli alltför fixerad vid ett av 

perspektiven och då vanligen det ekonomiska. Medan de andra glöms bort, det 

kan hända att man tappar helheten, något som ändå är ett av syftena med det 

balanserade styrkoret säger Brage. Lyckas man däremot undvika att endast 

fokusera på ett av perspektiven och istället ser till dem alla, så är 

helhetsperspektivet som fås därigenom en av de största fördelarna med det 

balanserade styrkortet.  Även Göran Leander från Poseidon ser balansfrågan 

som en stor svårighet med balanserade styrkort.  Enligt Leander är det inte 

många som är villiga att fastställa en inbördes balans. Fördelarna som 

Berglund kan se med det balanserade styrkortet är att företaget som helhet 

fokuserar mot samma mål. Det blir tyligt att det är viktigt att balansera mellan 

olika perspektiv. 

5.3. Det balanserade styrkortets framtagningsprocess 

Ett balanserat styrkort ska inte stressas fram och det är viktigt med en ledning 

som är motiverade och engagerade inför uppgiften blir det svårt att skapa ett 

bra styrkort (Olve et al. 1999). Detta påpekar även Ericsson och Gripne (2002) 

som säger, för att lyckas med implementeringen av det balanserade styrkortet i 

kommunal verksamhet finns en särskild viktig sak att ta hänsyn till och det är 

att stödet från kommunledningen och/eller förvaltningsledningen är mycket 

starkt och att det är engagerade i arbetet. Detta är något Brage har påpekat 

saknades, ansvariga för olika kommunala verksamheter valde att inte sätta av 

tillräckligt med tid eller engagera sig tillräckligt för att de själva och deras 

medarbetare skulle kunna få den grundläggande förståelsen för detta styrmedel 

som de egentligen hade behövt göra. Att införa balanserad styrning i en 

organisation med cirka 45 000 anställda är väldigt svårt, enligt Brage är det en 

alldeles för stor organisation och har varit en bidragande faktor till bristen av 
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förståelse för det hos de anställda.  Förståelsen för det balanserade styrkortet 

och balanserad styrning ser helt olika ut i de olika organisationerna. Nivån av 

denna förståelse beror enligt Brage helt på hur högt uppsatta enskilda personer 

tycker och agerar mot det balanserade styrkortet. Är de positiva till det och vill 

lära sig och så, så är även kännedomen i organisationen bättre och arbetet med 

det fungerar bättre och tvärtom i organisationer där högt uppsatta är mer 

negativa till det.  

5.4. Det balanserade styrkortets syfte 

Syftet med det balanserade styrkortet är inte att ta fram en mängd olika, mål, 

visioner, mått och framgångsfaktorer. Ofta förespråkas istället ett enklare 

upplägg för att lättare kunna kommunicera styrkortet till alla delar av 

verksamheten (Ericsson & Gripne 2002). Vid utformningen av det balanserade 

styrkortet i Göteborg kommun medverkade bland annat en styrgrupp med 

företrädare från stadskansliet, flera stycken högt uppsatta inom kommunen 

samt utomstående konsulter. Denna sammansättning medförde många olika 

mål, syften och viljor som det skulle kompromissas om, vilket Brage anser kan 

vara en bidragande faktor till varför det inte har fungerat särskilt bra. 

Göteborgs kommun hade alltför höga ambitioner och alltför många syften 

med det balanserade styrkortet för att det skulle kunna fungera på ett bra och 

effektivt sätt. Berglund håller med och säger att det balanserade styrkortet är 

ett enkelt och pedagogiskt sätt att visualisera mål i hela organisationen om man 

håller styrkortet enkelt. Enligt Olve et al (1999) kan det  även vara en fördel att 

ha många medarbetare som är involverade i processen. Det balanserade 

styrkortet ska vara förståeligt för hela organisationen och genom att involvera 

medarbetare från olika delar av organisationen fås ett balanserat styrkort som 

hela organisationen kan ta till sig. 

Syftet med det balanserade styrkortet är att alla medarbetare i företaget ska 

involveras och förstå att vad de gör och hur de gör det ger finansiella 

konsekvenser (Kaplan & Norton 1999). Hjällbobostaden är väldigt måna om 

att medarbetarna ska förstå innebörden av det balanserade styrkortet. På 

kickoffen som sker i augusti varje år diskuteras de olika målen som företaget 

vill ha och alla medarbetare uppmuntras att själva komma med förslag. 

Markpersonal har även visat stort intresse vid möten genom att vara 

engagerade och ställa frågor som rör det balanserade styrkortet. I 

Hjällbobostaden strävar de inte endast efter att medarbetarna ska vara 

medvetna om att deras handlingar ger finansiella konsekvenser utan att de 
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även ger konsekvenser på andra sätt. Om medarbetarna inte får de strategiska 

målen förklarade för sig kan det vara svårt för dem att förstå hur de på bästa 

sätt kan bidra till att målen uppnås. Förstår de däremot syftet med att utföra 

en viss åtgärd, kan de komma med bra och lämpliga förslag till förbättringar, 

de kan då även vara mer benägna att samarbeta(Chen & Jones 2009). Genom 

att involvera medarbetarna undviker Hjällbobostaden att medarbetarna varken 

förstår målen eller syftet. Bostadsbolagets styrkort används av samtliga distrikt 

och avdelningar i bolaget i den mån det finns mätbara värden för respektive 

enhet. När det balanserade styrkortet först skulle tas fram i bolaget så var det 

främst företagsledningen som var involverad i detta arbete. Däremot så valde 

man att ta fram de olika måltalen i det balanserade styrkortet tillsammans med 

personalen. 

5.5. Användningen av det balanserade styrkortet 

Poseidon använder sig av balanserat styrkort på endast en övergripande nivå. 

Leander anser att detta är för att det kan vara pedagogiskt svårt att föra ut 

samma typ av styrkort i hela organisationen. Leander har uppfattningen att 

medarbetarna i gemen har begränsad kunskap om det balanserade styrkortet, 

även i företag som jobbar utifrån detta perspektiv. Svenberg från 

Egnahemsbolaget, där alla medarbetare arbetar med det balanserade styrkortet, 

anser att däremot att samtliga av deras medarbetare har lätt att förstå denna 

pedagogik. När Egnahemsbolaget skulle införa det balanserade styrkortet 

gjorde man så att man informerade medarbetarna om detta på så kallade 

arbetsplatsträffar. 

Styrkortet måste används som en del i det vardagliga arbetet för att det ska 

fungera som tänkt (Olve et al 1996). Här är Tunberg och Dristig överens med 

Olve et al och säger dagliga arbetet ska hela tiden kunna härledas till de olika 

områdena inom styrkoret. I det dagliga arbetet används inte det balanserade 

styrkortet speciellt mycket enligt Berglund. Målen däremot resulterar i 

aktiviteter som fokus ligger på i det dagliga arbetet. Även Brage på Göteborg 

kommun säger att det balanserade styrkortet sällan används i det dagliga 

arbetet. 

God kommunikation och bra IT-lösningar är mycket viktigt för att styrkortet 

ska fungera som tänkt är det viktigt att det används som en del i det dagliga 

arbetet (Olve et al. 1996). Bristen på tillräckligt bra och utvecklade IT-

lösningar har skapat problem för Göteborgs kommun arbete med styrkortet. 

Olika data från olika system som sätts ihop i ett annat system blir fel och det 
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skapar problem. Siffror och utvärderingar blir då felvridna och missvisande, 

vilket kan leda till att de anställda tappar tron på den balanserade styrningen 

och en negativ inställning blir ett faktum. Med den negativa inställningen 

tappar de anställda intresse och motivationen för att rapportera och arbeta 

med detta. För att inte styrkortet ska glömmas bort och dö ut är det viktigt att 

kontinuerligt följa upp arbetet.  

5.6. Vilka perspektiv är det som används? 

Kaplan och Norton (1999) förespråkar fyra perspektiv, det finansiella-, kund-, 

process- och lärandeperspektivet. Medan Hallgårde och Johansson (1999) 

tycker att lärandeperspektivet bör delas in i medarbetarperspektiv och 

utvecklingsperspektiv. Hjällbobostaden har fyra perspektiv, hyresgäster, 

medarbetare, ekonomi och verksamhet. Hallgårde och Johansson (1999) 

förespråkar att lärandeperspektivet delas in i medarbetarperspektiv samt 

utvecklingsperspektiv. Hjällbobostad har valt att ersätta lärandeperspektivet 

med endast ett medarbetarperspektiv och har utelämnat ett 

utvecklingsperspektiv. Samtliga bostadsbolag har heller inget 

processperspektiv, det har istället ersatts med ett verksamhetsperspektiv. 

Gårdstensbostäder är det enda av de intervjuade bostadsbolagen som har ett 

femte perspektiv som är välfärd och det mäts genom antal skapade 

arbetstillfällen. Perspektiven som Familjebostäder arbetar efter är Attraktiv 

hyresvärd, attraktiv arbetsgivare, affärsmässiga och välskötta fastigheter. I 

perspektivet attraktiv hyresvärd mäts nöjd boendeindex, inflytande, kundvård 

och lägenhetsomsättning. Genom sina perspektiv har verksamheterna även 

gjort det som Ye och Seal (2009) förespråkar, nämligen att hitta egna 

perspektiv som passar den egna verksamheten. Detta påstående håller Dristig 

med om och säger att det är viktigt att anpassa styrkortet efter företaget, hur 

verksamheten ser ut, vad det är som påverkar samt vad företaget vill styra mot.  

Kaplan och Norton (1999) påpekar att det är viktigt att komma ihåg att det 

finansiella perspektivet endast är en liten del av styrkortet. Detta har 

bostadsbolagen förstått och fokuserar mycket på bland annat sina kunder där 

de genomför årliga Nöjd Boende undersökningar och genom att jobba mot ett 

bättre och tryggare boende samt ett förbättrat miljöarbete där även de boende 

involveras. 

5.7. Uppföljning av det balanserade styrkortet  

För att ett styrkort ska överleva i en verksamhet måste det kontinuerligt följas 

upp, det kommer att förändras och utvecklas enligt Olve et al (1997).  
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I HjällboBostaden sker uppföljning av styrkortet flera gånger om året genom 

bland annat arbetsplatsträffas samt ett möta mellan VD och cheferna för att se 

att allt går planenligt. De olika cheferna kollar även varje månad så att arbetet 

styrs åt rätt håll. Tunberg själv träffar företagets styrelse 4 gånger per år och 

berättar om deras handlingsplaner. Det ekonomiska perspektivet följs upp tre 

gånger om året genom tre prognoser. Göteborg kommuns balanserade 

styrkort utvärderas och följs upp ungefär en gång per år, det är lite olika från 

organisation till organisation. Mellan åren 2006-2007 uppdateras det 

balanserade styrkortet mycket i Göteborg. Då tillsattes nya förbättringsgrupper 

och det beslutades att ansvaret för innehållet i det balanserade styrkortet inte 

längre skulle skötas centralt utan nu fick istället varje verksamhet enskilt ansvar 

för den enskilda verksamheten. Det balanserade styrkortet kommer att 

förändras över tiden, det vill säga utvecklas. Organisationen kommer hitta nya 

saker att mäta, nya mål i nya områden, för att göra det balanserade styrkortet 

ännu mer balanserat och effektivt i försök att stötta en levande, växande och 

potentiell organisation.  

Det balanserade styrkortet kräver förståelse, engagemang och stöd ändå 

uppifrån företagsledningen och hela vägen ner. Vilket kan komma medföra 

stora förändringar inom ett företag (Olve et al. 1997). Poseidons styrkort finns 

med i bolagets årliga affärsplaner och de olika perspektiven uppdateras med 

olika intervall beroende på vilket slags perspektiv det är. Ekonomiperspektivet 

följs upp månadsvis och alla nyckeltal stäms av åtminstone fyra gånger per år. 

Egnahemsbolaget sätter nya mål inom varje perspektiv årligen i samband med 

att en affärsplan och budget tas för kommande år. Det balanserade styrkortets 

utfall redovisar företaget för dess medarbetare ungefär tre gånger per år. Det 

är bland annat genom dessa regelbundna uppdateringar som Svenberg anser 

att medarbetarna på Egnahemsbolaget har förståelse för detta styrmedel. 

Berglund säger att de har en regelbunden kommunikation om det balanserade 

styrkortet, bland annat i samband med årets affärsplanering. I Familjebostäder 

sker även uppföljning av styrkortet genom tre årliga prognoser samt bokslut. 

Berglund säger att de flesta av deras mått är trögrörliga och då räcker det med 

den uppföljning de har. Flera av deras mått mäts endast en gång om året. 

5.8. Balanserat styrkort och offentlig verksamhet  

Olve et al (1997) menar att balanserade styrkort passar utmärkt för offentlig 

verksamhet då viktiga faktorer inte alltid återfinns i mått som är finansiella. 

Det är viktigt att varje företag gör det balanserade styrkortet till sitt eget, att 
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man anpassar det efter hur ens egen organisation ser ut (Ye & Seal 2009). När 

det balanserade styrkortet först infördes, skedde det ingen som helst 

anpassning till att det skulle användas i ett icke vinstdrivande syfte, något som 

Brage anser vara väldigt fel. Det balanserade styrkortet var, som tidigare 

nämnt, ett initiativ från kommunalledningen, som såg det som ett bra verktyg. 

Däremot har det varit upp till några kommunala verksamheterna att själva 

utforma och ha sina egna styrkort. Bostadsbolagen har en särställning och de 

har möjlighet och friheten att utveckla och utforma sina egna styrkort.  
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6. Slutsatser 

 

Samtliga fastighetsbolag gör årligen upp ett antal affärsplaner. Majoriteten av 

bolagen har flertal arbetsplatsträffar per år där arbetet med det balanserade 

styrkortet diskuteras och följs upp. Dessutom genomför hälften av bolagen tre 

ekonomiska prognoser per år. Bolagen har utöver detta även andra sätt att 

följa upp styrkortet, Hjällbobostaden har exempelvis kickoffer, som de inte har 

gemensamt med de andra bolagen. Majoriteten av respondenterna från 

fastighetsbolagen försöker att i det dagliga arbetet härleda beslut och 

aktiviteter till det balanserade styrkortet. En respondent säger sig arbeta med 

det balanserade styrkortet endast genom uppföljningar, ekonomi, 

medarbetarindex samt sjukfrånvaro medan en annan säger att hon inte 

använder det balanserade styrkortet alls i sitt dagliga arbete.  

Majoriteten av de intervjuade bolagen var mycket positiva till användningen av 

balanserat styrkort. Två av respondenterna kunde inte ange något negativt med 

det utan såg endast fördelar. Det majoriteten är överens om är att det 

balanserade styrkortet ger en helhetsbild av bolaget och inte endast den 

finansiella delen av bolaget. Exempelvis genomför samtliga bolag årliga 

enkäter för att undersöka hur nöjda deras hyresgäster och medarbetare är. Att 

ge en helhetsbild är ett av syftena med det balanserade styrkortet. Endast en av 

respondenterna var mycket negativ till användningen av det balanserade 

styrkortet. Det denna respondent kritiserade var just att det var svårt att få till 

en helhetsbild. Hon menade att det finns en risk för att bli för fixerad vid ett 

av perspektiven och då vanligen det ekonomiska. Respondenten menar att det 

är svårt att använda styrkort i en stor organisation och att det passar mindre 

företag bättre eftersom de har större kontroll och fokus. Alla fastighetsbolag 

har samma grundstomme i sina perspektiv. Endast ett av sex bolag har utökat 

sina fyra perspektiv med ett femte. 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur arbetet med det balanserade 

styrkortet fungerar. Det som går att utläsa från vår undersökning är att 

uppföljningen av det dagliga arbetet med det balanserade styrkortet är snarlikt 

mellan de olika bolagen. Majoriteten av bolagen är positiva till det balanserade 

styrkortet och anstränger sig för att hålla det vid liv genom uppföljning på 
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olika sätt. Fastighetsbolagen gör sina egna individuella styrkort genom att hitta 

egna nyckeltal som de önskar att styra mot. 
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Bilaga 1. Frågor till bostadsbolagen 

Ditt namn, ansvarsområden samt arbetsuppgifter: 

Vad anser du att balanserad styrning tillför verksamheten i allmänhet?  

Vad var ert syfte med att införa BSC och anser du att det har uppfyllt det 

syftet?  

Kan du se några brister/problem samt fördelar med BSC?  

Har du stött på några problem under arbetet med BSC? 

Använder ni er av BSC i hela verksamheten eller enbart för valda delar? 

Varför?  

Från vilken nivå har nedbrytningen av BSC skett? 

Finns det några skillnader i styrkortet på olika nivåer? 

På vilket sätt informerades medarbetarna om BSC? Hur ser förståelsen för 

BSC ut hos företagets medarbetare? 

Vilka var involverade i framtagningen och implementeringen av BSC?  

Vilka perspektiv och mått har ni valt, varför? 

Hur använder du styrkortet i ditt vardagliga arbete?  

Hur ser uppföljningen av BSC ut? Uppdateras styrkortet och i så fall hur ofta? 

Hur har BSC påverkat/uppfyllt företagets egen målvision? 

Vilka framgångsfaktorer tror du krävs för ett lyckat BSC? 

 
 



56 
 

 
 

Bilaga 2. Frågor till Göteborg kommun 

Namn och befattning. 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

När infördes det balanserade styrkortet?  

Varför valde ni att införa det balanserade styrkortet? Vad var syftet? 

Anser du att det har uppfyllt det syftet? 

Varför BSC i alla kommunens verksamheter? 

Hur såg ekonomistyrningen ut innan det balanserade styrkortet? 

Har ni utformat styrkorten för alla verksamheter eller utformar varje 

verksamhet sitt eget styrkort? 

Vad anser du att balanserad styrning tillför verksamheten i allmänhet? Vad tror 

du att syftet med det är? 

Kan du se några brister/nackdelar med det balanserade styrkortet?   

Finns det några skillnader i styrkortet på olika nivåer 

Är samtliga medarbetare på kommunen insatt i det balanserade styrkortet? Hur 

informerades dem? Vet alla vad BSC är och hur de ska jobba mot dess mål? 

Hur ser förståelsen för BSC ut hos företagets medarbetare?  

Vilka var involverade i framtagningen och implementeringen av kommunens 

styrkort?  

Hur togs det balanserade styrkortet fram? 

Stötte ni på några problem under framtagning eller implementering? 

Vilka perspektiv har ni valt och varför? 

Vad har ni för strategiska mål? 

Vilka mått har ni valt, varför? Vad mäter ni? Vem sätter mått och mål? 
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Finns det några miljömässiga mål? Hur bra går det att kombinera miljö och 

balanserat styrkort? Finns det några problem? 

Framgångsfaktorer i styrkortet? 

Hur använder du styrkortet i ditt vardagliga arbete? 

Har ni stött på några problem i det vardagliga arbetet? 

Är det svårt att koppla samman finansiella och icke finansiella mål? 

Sker det någon form av utvärdering eller uppföljning av arbete med BSC? Hur 

går den till? 

Uppdateras styrkortet och i så fall hur ofta?  

Hur tycker du att det balanserade styrkortet fungerar i offentlig verksamhet? 

Har ni behövt göra några justeringar/anpassningar på grund av det? 

Hur stor frihet har varje verksamhet att själva utforma sitt styrkort? Att själva 

bestämma vad som ska mätas och är viktigt. 

Vad vill ni med ägardirektivet? Vad är syftet?





 


