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Abstract 

A service company’s main mission is to provide the client with various services. Because it's the 

staff that distributes its services to the customer it’s they and their knowledge that’s the most 

important resource in these kinds of organizations. This essay will deal with just such a 

company, more specifically Björkholms El, which were founded in the 1950’s. The company’s 

providing electricity service for industries and buildings. They are now facing a great challenge, 

to expand their business. If the company is facing a change in their organization the balanced 

scorecard is a great tool to work with and make the organization run smooth. This paper will 

focus on the designing process of the balanced scorecard. The scorecard is needed to be adapted 

for a service company. This essay is an empirical study based on an interview with the CEO and 

an operational manager and also on an extensive business plan which the company has defined. 

The result of this study is a well-developed figure that shows visions, goals and measurements 

for each of the perspective in the balanced scorecard. This is a practical recommendation for 

Björkholms El on how to face their upcoming challenges. 
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Förord 

 

Först och främst vill vi tacka Björkholms El för att de gett oss chansen att få studera deras 

organisation och möjliggöra denna uppsats. Ett speciellt tack till våra kontaktpersoner på 

företaget, Anders Hellquist och Maths Liljenroth. Vi vill även tacka personen som gjorde det 

möjligt att komma i kontakt med företaget, Staffan Berséus. Vidare vill vi tacka vår handledare 

Stig Andersson för all support och inspiration genom arbetet. Vi vill också rikta ett tack till vår 

bihandledare Jan Greve för tankar och idéer kring arbetet. Slutligen vill vi tacka våra 

seminariedeltagare som bidragit med nya idéer och intressant diskussioner.  

 

 

Fredrik Asplund Joakim Holmquist Tobias Andersson-Kvist 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
Ett tjänsteföretags verksamhet går ut på att tillhandahålla kunden olika former av tjänster. 

Eftersom det är personalen som distribuerar företagets tjänster till kunden anses de och deras 

kunskap vara den viktigaste resursen. Detta skiljer sig från producerande företag där man kan 

kvalitetssäkra varorna och inte lägger störst fokus på personalen. (Greve, 2009) 

Under den senaste tiden har företagsklimatet ständigt förändrats. Detta har företagen gång på 

gång tvingats anpassa sig till. I och med framväxten av informationssamhället håller de gamla 

konkurrensmetoderna på att ersättas av nya. Under perioden när industrisamhället var som mest 

framträdande var det framförallt viktigt för företagen hur bra de lyckades med utnyttjandet av 

stordriftsfördelar. Redan i början av 1900-talet insåg man behovet av att utveckla ekonomiska 

kontrollsystem. Några av de första företagen att implementera en variant av ett sådant system var 

bland annat General Motors och DuPont. Detta gjordes för att underlätta och effektivisera 

fördelningen av ekonomiska och fysiska resurser. Som tidigare nämnts så har 

konkurrensvillkoren förändrats i och med informationssamhällets inträde under senare delen av 

1900-talet. (Kaplan & Norton, 1999)  

Detta har påverkat företagen på så vis att det blivit svårare att skaffa sig fördelar genom att 

omvandla teknologi till nya fysiska tillgångar eller genom att administrera sina finansiella 

tillgångar och skulder. Service – och tjänsteorganisationerna har tvingats genomföra betydligt 

större förändringar än tillverkande företag på grund av informationssamhällets uppkomst. Flera 

serviceorganisationer inom många olika branscher var med hjälp av statlig reglering helt befriade 

från konkurrens. Dessa organisationer hade begränsade möjligheter att expandera och penetrera 

nya marknader samt att de själva inte kunde styra över sin prissättning. (Kaplan & Norton, 1999) 

Under de senaste årtiondena har betydande avregleringar och privatiseringar inom tjänstesektorn 

skett runt om i världen. Detta beror främst på att de reglerade serviceföretagen inte följt med i 

utvecklingen och har därför blivit utkonkurrerade av nya moderna företag.(Kaplan & Norton, 

1999) 
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Björkholms El grundades år 1949 av Ragnar Björkholm som en elektromekanisk verkstad med 

reparationer, omlindningar samt även tillverkning som sysselsättning. Specialiseringen var till en 

början mer inriktad mot materialgrossister. I början av 1960-talet kom en ny delägare in i bilden, 

Olle Larsson, och därmed började man satsa på försäljning av elektroniskt material till 

installatörer i hela mellersta delen av Sverige och man utvecklade grossist- och verkstadsaffären. 

20 år senare skedde det stora förändringar på marknaden vilket ledde till att Björkholms El 

avvecklade sin grossistverksamhet. Företaget satsade på ett nytt marknadssegment och 

privatpersoner blev en ny målgrupp. Verksamheten nischade sig och grossistverksamheten 

försvinner helt. Under 1980-talet flyttade företaget till nya lokaler på Aspholmen där stor vikt 

lades på butikens utveckling som under den här tiden är en riktig ”kassako”. Även verkstaden 

utvecklades och sysselsatte ungefär sju personer. På 1990-talet tänkte företaget om och startade 

upp sin elinstallationsverksamhet med inriktning mot industri samt fastighet. I början av 2000-

talet mötte deras butikförsäljning hård konkurrens från stora lågpriskedjor och den tidigare så 

lönsamma butiksförsäljning behövde pressa sina priser. Trots att buktiken fortfarande existerar så 

används den mer som ett lager och marknadsförs inte som en butik. Även verkstaden krympte, 

dock växte installationsverksamheten utan koppling till varken verkstad eller grossist. 2005 drog 

företaget på sig stora overheadkostnader i och med uppförandet av nya lokaler innehållande 

kontor, lager, butik samt verkstad. Installationsrörelsen tog rejäl fart i en expanderande och stark 

marknad. I och med dessa stora satsningar och investeringar hade företaget en negativ 

resultatutveckling. Senare delen av 2000-talet, närmare bestämt 2007, formulerade företaget en 

affärsplan med långsiktiga mål. Under denna tid avvecklade företaget verkstadsaffären och ett 

arbete med att anpassa lokalerna inleddes. Företagsdelen utvecklades genom att det satsades på 

elinstallation/ROT, automation och service/underhåll samtidigt som administrationen 

förbättrades. (Björkholms El AB, 2010) 

Det balanserade styrkortet introducerades under 1990-talet av Robert S Kaplan och David P 

Norton efter att duon publicerat ett antal artiklar samt skrivit flera böcker inom ämnet, det togs 

fram som ett komplement till de finansiella måtten. Detta för att inte enbart mäta framgång och 

prestationer genom de ekonomiska resultaten företagen visade.  Dessa mått var först och främst 

icke-finansiella. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 
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Sedan det balanserade styrkortet introducerades har det använts av flera företag och skildrats i en 

stor mängd artiklar och böcker. Under årens lopp har teorierna och utformningen av det 

balanserade styrkortet förändras och företag har utformat och anpassat styrverktyget efter 

respektive företags verksamhet. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Gällande frågan om en framtida expandering eller nedskärning vill Björkholms El undvika en 

nedskärning. Detta leder indirekt till att företaget måste vidta åtgärder för att antingen behålla 

och stärka sin position på marknaden eller utöka verksamheten och ta större marknadsandelar. 

Under de senaste 20 åren har Björkholms EL samt även elbranschen i stort stött på stora 

förändringar. Stora lågpriskedjor har etablerats och nästan helt konkurrerat ut de små Elbolagens 

tidigare så framgångsrika butiksförsäljning. Detta har inneburit kraftigt pressade marginaler för 

elbolagen. (Liljenroth & Hellquist, 2011) 

Det är sedan tidigare känt att företag som står inför en förändring har valt att implementera ett 

balanserat styrkort, detta för att få bättre kontroll över sin styrning samt att få en väl fungerande 

strategi, vilket är syftet med att införa ett balanserat styrkort. Det balanserade styrkortet syftar 

även till att fungera som ett riktmärke för de anställda och på så sätt skapa en medvetenhet om 

företagets strategier och mål för medarbetarna. (Hallgårde & Johansson, 2007) 

Faktumet att företag som står inför en förändring inom organisationen har valt att använda sig av 

det balanserade styrkortet stärks av studier gjorda av Kaplan och Norton. Studierna visar att det 

balanserade styrkortet är som mest lyckosamt när en förändring av organisationen ska ske 

(Kaplan & Norton, 1993). 

Det finns flera exempel på företag som valt att utforma och använda sig av ett balanserat 

styrkort. Några av dessa är Ericsson Data AB, ABB samt KappAhl (Olsson, Karlsson, & 

Sharma, 2000). Dessa tre företag är dock betydligt större än det företag vi ämnar behandla. Detta 

kommer innebära att utformningsprocessen skiljer sig gentemot dessa företag. Dessutom är, 

utifrån deras förutsättningar Björkholms El ett unikt tjänsteföretag. Problemet som denna 

undersökning behandlar blir således, hur kan ett balanserat styrkort utformas mot tjänsteföretaget 

Björkholms El?  
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1.3 Problemformulering 
Hur kan ett balanserat styrkort utformas för tjänsteföretaget Björkholms El? 

 

1.4 Syfte 

Utifrån studiens referensram och empiriska material har vi till syfte med vår uppsats att lägga 

fram ett förslag på hur ett balanserat styrkort kan utformas utifrån tjänsteföretaget Björkholms 

Els förutsättningar och mål. 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete har vi gjort vissa avgränsningar. En av dessa är att vi inte tagit hänsyn till vilken 

bransch företaget rör sig i vid utformningen av det balanserade styrkortet. Vi har istället tagit i 

beaktning att företaget är ett tjänstetillverkande företag.   
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1.6 Disposition 
Vår uppsats är disponerad i fem olika kapitel. Detta arbete är uppbyggt på följande sätt:

 

Figur 1: Disposition av arbete.  

Metod: I detta avsnitt förklarar vi hur vi gick till väga vid insamlingen av den information vi 

använde oss av i vår studie. Vi beskriver även vilka principer och ansatser som vi har tillämpat. 

Teori: I denna del av arbetet redovisar vi vilken litteratur som ligger till grund för uppbyggandet 

av vårt arbete. Förutom att presentera teorierna kring det balanserade styrkortet kommer vi även 

beröra tjänsteföretagens styrning samt strategier.  

Empiri: I detta kapitel introduceras resultatet av vår empiriska studie som gjorts om det lokala 

företaget Björkholms El. Vi redogör företagets nuvarande situation. 

Analys: I detta avsnitt analyserar vi den insamlade empirin med hjälp av de teorier vi har 

presenterat samt tidigare kunskaper inom ämnet. 

Slutsats: I detta kapitel redovisas vår slutdiskussion som bygger på våra teorier, empiriska 

material samt analysen. Detta för att kunna besvara vår problemformulering.  

 

 

 

 

 

 

 

Metod Teori Empiri Analys Slutsats 
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2. Metod 
 

2.1 Datainsamling 
I denna uppsats har vi använt oss av böcker, artiklar samt andra dokumentationer. Den främsta 

kunskapskällan vi använt oss av är Örebro Universitetsbibliotek där vi lånade en mängd böcker 

inom ämnesområdet, där de flesta böcker är författade av grundarna bakom det balanserade 

styrkortet David P Norton och Robert S Kaplan (Kaplan & Norton, 1992). Förutom litteratur 

angående det balanserade styrkortet använde vi oss även av litteratur om tjänsteföretag och 

strategiformulering för dessa. För att hitta vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss Örebro 

Universitets databas för artikelsökning ELIN@örebro och Google Scholar. De mest frekventa 

sökord vi använt oss av är balanced scorecard, design balanced scorecard, balanced scorecard 

service corporate och balanced scorecard service company. Vi har även tagit inspiration från 

litteraturens referenslistor samt från tidigare arbeten för att få ytterligare kunskap på det valda 

ämnesområdet. Dokumentationen angående Björkholms El har vi hämtat från företagets hemsida 

samt den affärsplan företaget definierat. Affärsplanen fick vi vid en intervju med 

företagsledningen, från denna intervju fick vi även annan information om företaget som inte stod 

i affärsplanen eller på hemsidan.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Den deduktiva ansatsen tar sitt ursprung från befintliga teorier på området och påstår att dessa 

beskriver ett enskilt fall av intresse. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Eftersom syftet med denna uppsats är att utforma ett förslag på hur ett balanserat styrkort kan se 

ut för ett tjänsteföretag är det av stor vikt för oss att skaffa kunskap kring området med hjälp av 

tidigare teorier. Detta för att vi ska vara väl förberedda inför utformningsprocessen. Således blir 

ansatsen för denna uppsats deduktiv. Utifrån teorierna granskas verkligheten och den insamlade 

empirin. Denna granskning ska förhoppningsvis resultera i att de tidigare teorierna valideras 

ytterligare. Det finns både för- och nackdelar med en deduktiv ansats. Nackdelen är att forskare 

och författare kan bli låsta vid vad det tidigare teorierna säger och om teorierna är felvalda kan 

ett helt arbete gå till spillo. Fördelen är att de tidigare teorierna kan utökas och stärkas av 

undersökningar gjorda utifrån en deduktiv ansats. (Bryman & Bell, 2005) 
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Förutom en deduktiv ansats har vi i denna uppsats använt oss av en kvalitativ forskningsansats.  

Anledningen till att vi valde en kvalitativ ansats före en kvantitativ var för att vi inte var ute efter 

att kunna generalisera resultatet av den empiri vi samlat in. Istället ville vi få en insyn i hur 

företagsledningen tolkade den rådande situationen. Vi anser att den strategi som är mest lämplig 

för denna studie är den kvalitativa. Detta för att vi ville dels se verksamheten ur ett tolkande 

perspektiv och dels för att vi ville få information från ord istället för siffror. (Bryman & Bell, 

2005)   

 

2.3 Tillvägagångssätt 
Vi kom i kontakt med Björkholms El genom Örebro Universitet. Företaget hade själva ansökt 

om att få hjälp av universitetet. Detta var något som vi blev intresserade av och tog kontakt med 

företaget för att möjliggöra en första intervju. Vid den första intervjun närvarade Tobias, Fredrik, 

Joakim företagets VD, Maths Liljenroth samt den operativa chefen, Anders Hellqvist (Liljenroth 

& Hellquist, 2011). Intervjun inleddes med en kort presentation av vilka vi var och hur företaget 

såg ut. Därefter redogjorde Maths och Anders vilka problem företaget hade som de trodde skulle 

gå att lösa med hjälp av tre studenter och vilken situation de befann sig i. En idé för att lösa dessa 

problem samt en bakgrund om varför det sättet skulle vara en framgångsfaktor för företaget 

presenterades. Förslaget för att lösa företagets uttalade problem var att utforma ett balanserat 

styrkort. Detta eftersom det fanns flera mindre problem inom företaget som var möjligt att lösa 

med hjälp av ett balanserat styrkort. Maths och Anders fann idén intressant och beslutade att som 

ett första steg i samarbetet att lämna ifrån sig den affärsplan som fanns för företaget. 

Affärsplanen och den första intervju samt information hämtad från företagets hemsida är det som 

kommer fungera som empiri för denna uppsats. (Liljenroth & Hellquist, 2011)  

Efter den första intervjun börjades insamling av data för uppsatsen. Tillvägagångssättet för denna 

process redogörs i stycke 2.1. Med hjälp av de insamlade teorierna vi presenterar i uppsatsen och 

det empiriska materialet utformades ett förslag på hur ett balanserat styrkort kan se ut. Vi har 

även valt att undersöka hur ett av de företag i Sverige, som var först med att introducera det 

balanserade styrkortet, gjorde vid utformningen av sitt styrverktyg. Detta för att få ett praktiskt 

exempel på hur en utformningsprocess kan gå till och att ha som stöd och inspiration.  
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Olve med flera skriver om elva steg för utformning och implementering av det balanserade 

styrkortet (Olve, Roy, & Wetter, 1999). Det är utifrån dessa steg vi har byggt vår uppsats. 

Teorin, empirin och analysen i detta arbete har presenterats uppdelat i dessa steg. Vi har dock 

bara valt att använda oss av de sex första stegen, då det är dessa som behandlar 

utformningsprocessen (Olve, Roy, & Wetter, 1999).  I teoriavsnittet presenteras respektive steg 

var för sig. I kapitlet om empiri och analys har vi dock valt att slå ihop steg fyra till och med steg 

sex. Detta har vi gjort för att vi anser dessa steg vara väldigt lika och för att underlätta 

arbetsprocessen men även för läsaren. Under empiriavsnittet, som behandlar steg fyra, fem och 

sex i utformningsprocessen, är informationen tunn. Detta eftersom det endast fanns tre befintliga 

mått som Björkholms El använt sig av. Det var i steg fyra till sex som vårt huvudsakliga 

utformningsarbete skedde.    

 

2.4 Validitet & Reliabilitet 
Eftersom vi undersökt ett företag i praktiken och utifrån dessa studier återspeglat deras 

verklighet är det viktigt att vi använt oss av rätt mått för att mäta rätt saker. På grund av att denna 

uppsats har avslutats med en praktisk rekommendation på hur företaget kan utforma ett 

balanserat styrkort är det viktigt att informationen vi grundar utformningen på är tillförlitlig. 

Eftersom vi tagit stöd från tidigare teorier och praktiska tidigare lyckade utformningar kring det 

balanserade styrkortet så anser vi att det balanserade styrkortet vi utformat återspeglar företagets 

nuvarande situation på ett bra sätt. (Bryman & Bell, 2005) 

Empirin i detta arbete, som ligger till grund för utformandet, består utav företagets detaljerade 

interna affärsplan samt en intervju med företagsledningen. Eftersom affärsplanen är avsedd för 

internt bruk anser vi att informationen i denna vara sanningsenlig. Det är ingen offentlig 

publikation och då finns ingen anledning till att ge en förskönad version av verkligheten. Detta 

blir än tydligare på grund av att företaget själva presenterat en SWOT-analys där de beskriver 

sina svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Företaget vinner inte något på att undanhålla 

information gällande områden kring SWOT-analysen. Företaget har dels i skriftlig form delgett 

oss om informationen kring denna SWOT men även i muntlig form vid den första intervjun. 

(Bryman & Bell, 2005) 
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En annan anledning till att informationen, som vi byggt vårt styrkort på, vara pålitlig är att 

företaget själva var medvetna om sina brister och sin nuvarande situation och kontaktade Örebro 

Universitet för att få hjälp. Detta innebär att Björkholms El inte vinner något på att utesluta och 

försköna information.  
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3. Studiens referensram  
 

3.1 Tjänster  
En tjänst kan beskrivas på flera olika sätt och en exakt definition av ordet är svår att identifiera. 

Professor Christian Grönroos beskriver en tjänst på följande sätt ”En tjänst är en aktivitet eller 

serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger 

rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar 

eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på 

kundens problem” (Grönroos, 1992, s. 29). Allt som oftast inkluderar en tjänst någon form av 

interaktion mellan kund och tjänsteföretagets medarbetare. Det finns dock tillfällen då det inte 

finns någon som helst interaktion mellan kund och tjänsteföretag. Grönroos nämner som 

exempel rörmokare som med hjälp av husnycklarna själv går in i lägenheten för att åtgärda felet 

kunden vill ha omhändertaget. Detta sker medan hyresgästen/husägaren inte är närvarande och 

då sker ingen direkt interaktionen mellan rörmokaren och kunden. (Grönroos, 1992) 

 

3.2 Balanserat styrkort 
Grunderna till teorin om det balanserade styrkortet lanserades 1992 av Robert S. Kaplan och 

David P. Norton. Innan introduktionen av det balanserade styrkortet mätte företagen sina resultat 

endast utifrån finansiella perspektiv. Detta blev dock missvisande för företag inom den offentliga 

sektorn eftersom verksamheternas huvudsakliga syfte inte var att generera vinst. Detta var en av 

anledningar till framtagandet av det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet togs även 

fram som ett komplement till det finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 1992).  

En annan anledning till varför det balanserade styrkortet togs fram var för att använd det som ett 

redskap att sammanlänka organisationens strategi med den löpande verksamheten (Greve, 2009). 

Ledare och forskare ville istället se mått och perspektiv som ledtider och brister i kvaliteten men 

de skulle inte behöva välja mellan de olika perspektiven. När Kaplan & Norton arbetade med 

olika företag förstod de att ett ensamt mått inte kunde skildra ett företags vision och affärsidé. De 

båda upphovsmännen beslöt sig för att utifrån ett antal företags prestationsmått forma det 

balanserade styrkortet, en samling av mått som skulle ge företagen en helhetsbild av marknaden. 
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Styrkortet som de utformade innehöll, förutom det redan existerande finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, det lärande perspektivet och processperspektivet. (Kaplan & Norton, 1992)  

Nedan följer en illustration av hur det balanserade styrkortet kan se ut samt en redogörelse vad 

de olika perspektiven innebär. 

 

Figur 2: Det balanserade styrkortet.  

 

3.3 Utformningsprocessen av ett balanserat styrkort 
Olve med flera skriver om att det finns 11 steg som ett företag behöver genomgå vid 

implementeringen av ett balanserat styrkort i sin verksamhet. Vi kommer dock endast använda 

och presentera de första sex stegen då det är dessa som behandlar utformningsprocessen.  

 

3.3.1 Steg 1 
Det första steget syftar till att skapa en uppfattning om branschens framtidsutsikter och krav men 

det gäller även att fastställa företagets position på marknaden. Vid arbete med det här steget är 

det lämpligt att använda sig av en SWOT-analys, modellen utvecklades under 1970-talet. Den 
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här modellen visar företagets styrkor men även deras svagheter inom ett internt perspektiv. 

SWOT-analysen visar också på vilka möjligheter och hot som finns på marknaden i ett externt 

perspektiv. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) Figuren nedan visar hur en sådan matris ser ut.  

                        

                       

Figur 3: SWOT-analys. 

 

3.3.2 Steg 2 
I ett ganska tidigt stadium av konstruktionen av ett balanserat styrkort är det betydelsefullt att 

studera om det finns en gemensam syn på visionen inom företaget. Eftersom att det balanserade 

styrkortet innebär att organisationen fokuseras på ett effektivare sätt, då en missvisande vision 

kan bli katastrofal. Om det skulle visa sig att organisationen redan från början saknar en vision är 

detta en bra utgångspunkt att redan från början bygga upp en gemensam och väl genomtänkt 

vision. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

Det är oerhört viktigt att företaget verkligen når ut och kommunicerar sin vision till alla nivåer 

inom organisationen. Det beskrivs också i teorierna att det är viktigt med en vision som är 

utmanande för de anställda samt engagerar och motiverar. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

När företagsledningen väljer ett antal faktorer inom varje perspektiv hjälper det balanserade 

styrkortet företagen att tydligt klargöra vilken strategisk vision företagsledningen definierat och 

eftersträvar. Detta sker eftersom styrkortets mått läggs till grund av verksamhetens strategiska 

mål. När det traditionella finansiella perspektivet endast rapporterar om vilka tidiga resultat 

Styrkor Svagheter 

Möjligheter Hot 
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företaget lyckats åstadkomma fram till idag fungerar det balanserade styrkortet som en 

stöttepelare för hur företaget ska lyckas även i framtiden. (Kaplan & Norton, 1993) 

 

3.3.3 Steg 3 

Nästa steg i uppbyggnad av ett balanserat styrkort är att utifrån den övergripande visionen samt 

affärsidén som har tagits fram koppla perspektiv till styrkortet. Valet att av perspektiv ska 

byggas på en logik där det finns en koppling mellan de olika perspektiven. Det beror även på 

företagets position på marknaden samt vilken bransch de verkar i. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

Nedan följer en kort presentation av de fyra grundperspektiven (Kaplan & Norton, 1992). 

Anledningen till att vi presenterar just dessa är att de används vid utformandet av vårt 

balanserade styrkort, motivationen till detta följer senare.   

 

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet handlar om att stimulera och motivera affärsenheterna att knyta sina 

finansiella målsättningar till organisationens huvudsakliga strategi. De finansiella måtten är 

grunden för målsättningen och måtten i de övriga perspektiven och fungerar alltså som ett 

riktmärke. Det är viktigt att dessa mått går att koppla med företagets egna skräddarsydda strategi. 

De utvalda måtten skall utgöra en del av en orsakskedja som i slutändan leder till ett bättre 

ekonomiskt resultat. Både bransch och i vilket stadium företaget befinner sig i påverkar vilka 

mått som ingår i det finansiella perspektivet. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Kundperspektivet  

Detta perspektiv handlar främst om att förklara vilka marknads- och kundsegment som företaget 

har valt att rikta sig mot. Det är i sin tur dessa segment som ska realisera företagets finansiella 

målsättningar. Kundperspektivet fungerar som ett hjälpmedel till att koordinera sina kundmått. 

Exempel på sådana är kundtillfredsställelse samt återköpsbenägenhet. Återigen kan de variera 

kraftigt mellan olika företag om vilka mått som är viktiga. Den omvälvande förändringen som 

skett inom företagslandskapet har inneburit att företagen numer inte endast kan koncentrera sig 
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på medarbetarnas kompetens och produktens kvalité samt innovationer utan allt mer fokus har 

lagts på vad kunden vill ha. Utöver att tillfredställa kunderna behöver företagsledningen förändra 

sina visioner, affärsidéer och strategier till realistiska marknads och kundbaserade målsättningar. 

Målsättningarna och styrtalen som utvecklats under detta perspektiv ska härstamma från de 

tjänster som företaget har tänkt erbjuda till det utvalda segmentet. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att i kundperspektivet omvandlas verksamhetens vision, affärsidé och strategi till mål 

för kunder och marknadssegment. Dessa mål sprids sedan ut i hela organisationen. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

Processperspektivet  

I detta perspektiv behandlas de processer som har störst betydelse för respektive företag. Måtten 

och målsättningarna i processperspektivet bygger på de mått som tagits fram från de tidigare 

nämnda perspektiven. Tanken bakom denna ordningsföljd av perspektiv är framförallt att 

företagen ska lägga fokus på att mäta de processer som är väsentliga för att uppnå de satta målen 

i kundperspektivet och det finansiella perspektivet. Tidigare lade organisationer stor vikt vid att 

utveckla de redan befintliga processerna och att förbättra dessa men det balanserade styrkortet 

ser det ur en annan synvinkel.  

 

Det lärande perspektivet 

Det fjärde och sista av de fyra grundperspektiven som Kaplan och Norton introducerade är det 

lärande perspektivet som fokuserar på hela organisationens lärande och tillväxt. Även i detta 

perspektiv är måtten och målsättningarna beroende av de tidigare definierade målen och mått i de 

tidigare perspektiven. De mål och mått som satts kan göra så att företaget behöver utvecklas och 

lära sig att behärska ny teknik för att kunna tillgodose kundens efterfrågan och klara av att vara 

tillräckligt produktiva (Kaplan & Norton, 1992).  

Det balanserade styrkortet understryker hur viktigt det är för företaget att investera för framtiden 

både inom de traditionella områdena men även inom både forskning och utveckling. (Kaplan & 

Norton, 1999).  
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3.3.4 Steg 4 
Det huvudsakliga syftet för det balanserade styrkortet är att fungera som ett verktyg som ska 

användas för att utveckla och implementera företagets strategier. Organisationen ska förtydliga 

den diffusa visionen till mer konkreta mått och mål. Varför företaget gör detta är framför allt för 

att på ett övergripande sätt åskådliggöra visionen. Det gäller att koppla mått mot de förvalda 

perspektiven. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

 

Strategi för ökad konkurrensförmåga för tjänsteföretag 

I ett tjänstetillverkande företag ser det dock annorlunda ut gällande en framgångsrik strategi. Ett 

begrepp som spelar en central roll för varje företag vid en strategiformulering är effektivitet. 

Begreppet effektivitet kan delas in i två olika dimensioner, extern effektivitet och intern 

effektivitet. Med extern effektivitet menas hur kunderna upplever företaget och dess produkter 

eller tjänster. Med intern effektivitet menas hur företaget arbetar och hur det lyckas förvalta sin 

arbetskraft och sitt kapital. I ett tjänstetillverkande företag har förhållandet mellan intern 

effektivitet och extern effektivitet en mer betydande roll än i ett varutillverkande företag. 

Kunderna till ett varutillverkande företag tar endast del av resultatet från produktionsprocessen. I 

ett tjänsteföretag är dock situationen annorlunda. En speciell egenskap som skiljer en tjänst från 

en vara är att kunden ofta medverkar vid tillverkningsprocessen av en tjänst. Med andra ord ser 

kunden vad som händer både externt och internt. Detta medför att det är viktigt för ett 

tjänsteföretag att hitta en balans mellan inre och yttre effektivitet. (Grönroos, 1992) 

Med effektivitetsbegreppen följer också två andra begrepp som behandlar kostnader för ett 

tjänsteproducerande företag, dessa är goda och dåliga kostnader. De goda kostnaderna är 

kostnader som blir direkt produktiva eftersom de förbättrar verksamhetens kapacitet att 

producera tjänster av hög kvalitet och på så sätt öka intäkterna. Exempel på vad som kan ses som 

goda kostnader är kostnader för att vidareutbilda personalen, utveckla tjänsterna och upprätthålla 

kundkontakter. De dåliga kostnaderna uppkommer som en följd av överflödigt byråkratiskt 

arbete. Exempel på sådana kan vara komplicerade och tidskrävande processer för produktion och 

administration. När företag står inför svåra ekonomiska beslut är det allt som oftast en 

nedskärning av personalen som blir aktuell, med andra ord minskas en god kostnad. Christian 

Grönroos menar att företagen först och främst behöver identifiera de dåliga kostnader och 
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minska dessa i den grad det går. Han menar att företag som vill minska den totala kostnadsnivån 

kanske måste öka de goda kostnaderna för att behålla sin konkurrenskraft och tillgodose 

kundernas behov. (Grönroos, 1992) 

 

Strategiformulering för ett tjänsteföretag 

Vid en strategiformulering för ett tjänsteföretag menar Grönroos att de viktigaste processerna 

som ledningen bör inrikta sig på är interaktionen med kunderna samt kontakten med kunderna. 

Påverkan på den externa effektiviteten samt relationen med kunderna är det som i första hand bör 

styra företagets beslut menar Grönroos. Med detta sagt är det viktigt att poängtera att 

kostnaderna för den interna effektiviteten inte får glömmas bort. De utgör en viktig del för att nå 

fram till slutmålet att kunna leverera en tjänst av hög kvalitet. Det kan bli aktuellt att öka 

kostnaderna för att höja den interna och externa effektiviteten om ledningen tror att intäkterna 

kommer öka mer än kostnaderna. Grönroos understryker dock att en förbättrad tjänstekvalitet allt 

som oftast inte kräver ökade kostnader utan det mest väsentliga är att få en bättre förståelse om 

kunderna. När detta steg avverkats kan företagen sedan internt planera hur samtliga medarbetare 

på bästa sätt kan använda sina resurser för att tillgodose kundens behov på mest effektivt sätt. 

(Grönroos, 1992) 

 

Marknadsmixen, de 7 P: na 

För att bättre kunna konkurrera på marknaden har många strategiska verktyg och modeller 

utvecklats, en av dessa är marknadsmixen. Den ursprungliga modellen består av fyra 

komponenter, dessa är produkt, plats, påverkan och pris. Syftet med marknadsmixen är att 

utifrån dessa fyra komponenter kunna utarbeta en strategi för att tillgodose kundens behov samt 

att ska en god relation med densamma. När det kommer till tillämpningen av marknadsmixen för 

tjänsteföretag krävs emellertid vissa justeringar. Exempelvis ändras komponenten påverkan som 

i det traditionella verktyget involverar beslut rörande försäljning och reklam. I ett tjänsteföretag 

produceras och konsumeras tjänsten i mångt och mycket samtidigt. Detta gör att personalen 

påverkar kunden under både konsumtions- och produktionsprocessen. Just det faktum att 

produktion och konsumtion inträffar samtidigt i ett tjänsteföretag har medfört att den 

ursprungliga marknadsmixen utökats med tre beståndsdelar för att kunna anpassas bättre till ett 
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tjänsteföretag. Dessa tre är personal, processer samt fysiska bevis. Gällande personal är saker 

som hur man behandlar och bemöter kunden viktiga eftersom kunden ofta integrerar vid en 

tjänsteprocess. Andra saker som kan spela in är hur personalen är klädd samt attityden. Med 

fysiska bevis menas exempelvis att utrustningen personalen använder och den övriga miljön 

verkar professionell. Övriga konkreta fysiska saker som klädsel, rapporter och garantier. 

Processer innefattar de aktiviteter och metoder som gör att tjänsten kan levereras. Huruvida 

företaget standardiserar eller skräddarsyr sina processer samt svårighetsgrad beskrivs i denna 

komponent. (Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2008) 

 

3.3.5 Steg 5 
I detta steg gäller det att påvisa vad som krävs för att komma fram till visionen och vilka faktorer 

som påverkar mest. Det innebär alltså att företaget ska fastställa och identifiera de kritiska 

framgångsfaktorerna för företaget. Dessa framgångsfaktorer som tas fram i detta steg ligger till 

grund för utformandet av måtten som sker i steg sex. Det är viktigt att faktorerna som tas fram 

går att uppnå och är realistiska. Det gäller att identifiera vilka möjligheter som kan få företaget 

att uppnå sin vision samt att sedan prioritera dessa. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

 

3.3.6 Steg 6 
I detta skede av utformningsprocessen handlar det om att ta fram väsentliga mått samt att skapa 

en jämvikt mellan de olika måtten i de valda perspektiven. Det måste även finnas en balans 

mellan de valda perspektiven. Det absolut viktigaste i detta steg är att man skaffar sig en så bra 

helhetsbild som är möjligt av det balanserade styrkortet. Jämvikten innebär att de kortsiktiga 

förbättringarna inte ska stå i konflikt med de långsiktiga målen. (Olve, Roy, & Wetter, 1999) 

 

3.4 Utformning av det balanserade styrkortet hos Ericsson Data AB 
Det balanserade styrkortet har utformats och tillämpats av ett stort antal företag. Några av de 

företagen som använder sig av ett balanserat styrkort är ABB, Skandia och KappAhl. Ett av de 

företag i Sverige som var först med att introducera det balanserade styrkortet i sin verksamhet 

var Ericsson Data AB. Anledningen till att Ericsson Data valde att införa det balanserade 
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styrkortet var att företagsledningen ville länka ihop målen för aktieinnehavare, kunder och 

anställda till ett gemensamt mål. Företaget valde att utveckla olika balanserade styrkort för olika 

avdelningar med visionen att dessa i sin tur skulle sammanlänkas till ett stort balanserat styrkort. 

När Ericsson Data utformade de balanserade styrkorte så att det anpassades för företaget följde 

de en utarbetad mall som bestod av elva steg. En kort redogörelse för hur dessa elva steg såg ut 

följer nedan. (Olsson, Karlsson, & Sharma, 2000) 

1. Definiera företagets vision och syfte. 

2. Identifiera verksamhetens affärsidé. 

3. Bryta ner visionen till perspektiv och definiera strategiska mål för varje perspektiv. 

4. Identifiera framgångsfaktorer för varje perspektiv genom en SWOT-analys. 

5. Identifiera var fokus ska läggas inom områdena som behandlar företagets verksamhet, 

personal samt struktur. 

6. Utveckla mål eller riktlinjer samt skapa orsak – verkan samband och balans. 

7. Utarbeta en plan för vilka strategiska handlingar som ska göras inom varje perspektiv. 

8. Identifiera vilka risker som finns. 

9. Utveckla en produktplan för både nya och befintliga produkter. 

10. Bryta ner det balanserade styrkortet till alla nivåer i organisationen. 

11. Försöka följa det balanserade styrkortets mål och riktlinjer. (Olsson, Karlsson, & Sharma, 

2000) 

 

Ericsson Data valde att utveckla fem perspektiv till sitt balanserade styrkort, ett finansiellt 

perspektiv, ett kundperspektiv, ett processperspektiv, ett perspektiv för de anställda och ett 

innovationsperspektiv. För att komma fram till vilka strategiska handlingar varje avdelning borde 

göra konstruerade Ericsson Data ett så kallat nät som tillämpas vid utformningen av ett 

balanserat styrkort. Detta gjordes för att visa på vilken vision som fanns, vilka framgångsfaktorer 

som identifierats, vilka de kritiska måtten var samt vilka handlingar som borde utföras utifrån de 

tre tidigare stegen. Dessa fyra steg gällde för samtliga fem perspektiv och det var av stor vikt att 

få alla i balans med varandra. (Olsson, Karlsson, & Sharma, 2000) 
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 Finansiellt Kund Interna processer Anställda Innovation 
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 Figur 4: Nät över balanserat styrkort (Olsson, Karlsson, & Sharma, 2000, s. 77) 

 

 

3.5 Svårigheter med balanserat styrkort 
Det finns vissa svårigheter med det balanserade styrkortet. Några av dessa svårigheter 

uppkommer när företag ska konstruera ett balanserat styrkort. Det kan handla om att de väljer för 

få mått till respektive perspektiv. Detta leder till att företag misslyckas med att uppnå en balans 

mellan de definierade målen och tillvägagångssättet för att uppnå målen. Motsatsen till detta är 

att vissa företag väljer för många mått och misslyckas således med att identifiera de viktigaste 

för deras organisation. (Kaplan & Norton, 2001) 

En annan svårighet gällande måtten i det balanserade styrkortet är för respektive företag att välja 

just de mått som är centrala och viktiga för deras verksamhet. Detta kräver att företagsledningen 

är noggrann med sitt förarbete. Ett noggrant förarbete krävs också för att lyckas översätta 

företagets övergripande strategi till prestationsmått kopplade till det balanserade styrkortet. 

Misslyckas detta kan medarbetarna vilseledas till att arbeta efter en helt annan strategi och mot 

ett annat mål än de företagsledningarna satt upp. (Kaplan & Norton, 2001) 
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4 Empiri 
 

Vi har valt att presentar empiriavsnittet utifrån de sex utformningssteg som redovisats tidigare i 

studiens referensram. Detta har gjorts för att underlätta för oss och läsare. Vi har själva 

kategoriserat in empirin i de olika stegen.  

 

4.2 Steg 1 
Björkholms El har utformat en egen SWOT-analys. Det är även denna modell vi använt oss av i 

analysen. Nedan följer en redogörelse för hur Björkholms El har utformat sin SWOT-analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figur 5: SWOT-analys. (Björkholms El AB, 2010) 
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4.2.1 Styrkor 
De främsta styrkor företaget har identifierat är bland annat att de har ett välkänt och etablerat 

varumärke i Örebro med omnejd. Detta varumärke har vårdats genom tiden samt hela tiden 

utvecklats. Företaget anser sig ha en flexibel organisation som innefattar service, reparationer 

samt underhåll. De innehar även bred kompetens och förmågan att på ett effektivt sätt erbjuda 

helhetslösningar inom fastighet, industri och service. Företaget anser sig ha en god 

personalkompetens samt att medarbetarna har ett långsiktigt engagemang för kunderna. Det 

innebär att man är kunnig om kundernas behov, det krävs att personalen är lyhörd och drivande 

samt kvalitetsmedvetna. (Liljenroth & Hellquist, 2011) 

 

4.2.2 Svagheter 

Den interna analysen visade på att företaget historiskt sett varit relativt svaga inom försäljning, 

kundvård samt en ovana att systematiskt bearbeta kunder. En annan svaghet är att Björkholms 

har haft svårt att sprida sina nyckelkompetenser till nya kunder. Rent allmänt är rutinerna inte 

tillräckligt effektiva och företaget saknar ett etablerat kvalitetssystem som ska innehålla rutiner 

för att sätta mål, agera, följa upp och lära. (Björkholms El AB, 2010) 

Företaget har ingen större erfarenhet att driva större entreprenader och här finns det mycket som 

kan förbättras. Det främsta som kan förbättras är snabbheten, effektiviteten och förnya 

produktionsmetoderna. Även administrationen runt omkring entreprenaderna är bristfällig och då 

handlar det främst om planering, styrning och uppföljning. (Liljenroth & Hellquist, 2011) 

 

4.2.3 Möjligheter 

De främsta möjligheterna som Björkholms El kan utläsa ur sin omvärldsanalys är bland annat att 

man ser en möjlighet till att öka marknadsandelen inom industri och fastighet. Detta genom att 

bearbeta utvalda kunder långsiktigt samt att utnyttja nyckelpersonerna vid försäljning och 

pilotjobb. Ytterligare en möjlighet är att det finns samarbetspotential med CBF Elektriska AB 

där man kan sälja på deras fasta kundkrets. (Björkholms El AB, 2010) 
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Att teckna service och underhållsavtal med industri och fastighetsägare är en viktig aspekt. En 

annan möjlighet för Björkholms är att bli lokal partner för produktleverantörers 

serviceåtaganden. Kan man binda till sig fleråriga avtal har man sina inkomster säkrade för en 

längre tid och detta är något som har vuxit sig starkare och visat sig vara lönsamt. (Liljenroth & 

Hellquist, 2011) 

Till sist vill de utveckla kompetens, rådgivning och framförallt lösningar inom energibesparing, 

som i dagsläget är en enormt stor marknad och den lär inte avta på sikt. Där handlar det 

framförallt om drift, värme, och ventilation. (Björkholms El AB, 2010)  

 

4.2.4 Hot 
Björkholms analys visade främst på ett stort hot, nämligen den hårdnande konkurrensen på 

marknaden från rikstäckande aktörer. De små lokala företagen får det allt svårare att konkurrera 

mot de stora företagen, som lockar till sig rikstäckande avtal. Små bolag blir tvungna att pressa 

sina priser oerhört lågt då de stora etablerade bolagen kan utnyttja sina stordriftsfördelar på ett 

annat sätt. (Björkholms El AB, 2010) 

 

4.2.5 Marknaden 
I dagsläget finns det ett antal aktörer på den lokala marknaden som erbjuder liknande tjänster 

som Björkholms El. I och med att konjunkturen under 2010 var stigande så ökade de offentliga 

investeringarna samt nybyggnation av bostäder som i sin tur skapar arbetstillfällen för 

Björkholms El. Även upprustningsbehov och anpassningsbehov av bostäder och lokaler har 

bidragit till ökad efterfrågan på elektriker. Under de senare åren började man märka att kunderna 

alltmer började efterfråga en helhetslösning bestående av stöd inom styrning av elapparater, 

ventilation och värme. Detta såg Björkholms som en stor chans till att vinna marknadsandelar 

och tankeverksamheten satte igång på att bli den enda aktören på den lokala marknaden som kan 

erbjuda detta. I dagsläget är dessa planer fortfarande i planeringsstadiet och det krävs relativt 

stora resurser för att på ett bra sätt kunna utveckla företaget mot att erbjuda helhetslösningar. 

(Liljenroth & Hellquist, 2011) 
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På senare tid, i och med att miljömedvetenheten har växt sig allt starkare, har det inneburit ett 

uppsving för Elmarknaden. Detta på grund utav att behovet av energieffektivisering av bostäder 

har ökat, vilket innebär att fastigheterna i en allt större grad behöver byta ut sina befintliga 

system mot nya och mer energisnåla system. (Björkholms El AB, 2010) 

 

4.3 Steg 2 

Björkholms El har tagit fram följande affärsidé för sin verksamhet: ”Vi skall tillhandahålla 

tjänster och lösningar inom den elrelaterade branschen, så att deras behov av drifttillgänglighet, 

energieffektivitet, elsäkerhet och komfort tillgodoses.” (Björkholms El AB, 2011) 

Björkholms El har även definierat följande vision: ”Att alltid ge kunden eltekniska lösningar som 

är energismarta”(Björkholms El AB, 2010) 

Företaget har även definierat sin kundkrets, marknad och vad just Björkholms kan erbjuda sina 

kunder i sin affärsplan.  

”För vem? – Till producerande industri och professionella fastighetsägare av bostäder och 

lokaler.” (Björkholms El AB, 2010) 

”Var? – I mellansverige med Örebro som hemmamarknad.” (Björkholms El AB, 2010) 

”Varför? – Så att deras behov av drifttillgänglighet, energieffektivitet, elsäkerhet och komfort 

tillgodoses.”(Björkholms El AB, 2010) 

 

4.4 Steg 3 
Företaget har utvecklat strategier inom fyra olika områden. De består av kundstrategier, 

humankapital, strukturkapital (process & kvalité) och finansiellstrategi. Dessa ligger som till 

grund för utvecklandet av balanserade styrkortet och de fyra perspektiven. (Björkholms El AB, 

2010) 
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4.4.1 Finansiella perspektivet 
Företaget har ett antal finansiella strategier definierade, bland annat strävar de efter att skapa 

vinstmedel och på så sätt bygga upp en kapitalbas, en buffert som kan utnyttjas vid sämre tider. 

Kapitalbasen kommer även att användas för att ge avkastning till ägarna i form av utdelning. 

Björkholms har även satt upp mål för att öka soliditeten i företaget från det nuvarande 15 procent 

till 30 procent. De har även mål för sin kassalikviditet som de vill ska öka från den aktuella nivån 

som ligger på 100 procent. Björkholms vill öka denna till runt 115 procent och på så sätt skapa 

en förbättrad betalningsförmåga. De anser att en anledning till den bristfälliga kassalikviditeten 

är att företaget har dåliga faktureringsrutiner som leder till att det går långt tid mellan utfört 

arbete och att kunden faktureras. Detta leder i sin tur till att pengar kommer in sent och att 

kassalikviditeten och betalningsförmågan blir lidande. Till sist har Björkholms tagit fram ett mått 

som berör omsättningen. I och med att företaget har tagit steget mot att expandera sin 

verksamhet, lägger de stor vikt i att öka omsättningen. Den ska nästan fördubblas under en tre års 

period, från 17 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.(Björkholms El AB, 2010) 

 

4.4.2 Kundperspektivet 
Björkholms El har tagit fram ett antal punkter som skall uppfyllas för att bli framgångsrik hos 

kunden. Företaget ska satsa på att i första hand jobba direkt mot slutkunden. Denna direkta 

kontakt är viktig för långvariga relationer och man sparar tid på att slippa kommunicera genom 

mellanhänder. De satsar på att hela tiden vara tillgängliga gentemot sina kunder samt att hålla en 

hög service standard. Det är viktigt att den avtalade kvaliteten verkligen uppfylls efter avslutat 

projekt. Företaget jobbar kontinuerligt aktivt med att ha en god relation med kundföretagets 

nyckelpersoner samt att ha god kännedom om de berörda anläggningarna och därmed kunna ha 

kompetensen att erbjuda helhetslösningar. Samtidigt har de den inställningen att de ska erbjuda 

och föreslå förbättringar om stärker kundens konkurrenskraft om de ser att det behovet finns. 

(Björkholms El AB, 2010) 
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4.4.3 Processperspektivet 
Måtten och målsättningarna i processperspektivet bygger på de mått som tagits fram från de 

tidigare nämnda perspektiven. När man studerar ett tjänsteföretag blir det väldigt svårt att 

undersöka och konkretisera kring processerna och därmed blir processperspektivet det svåraste 

perspektivet att granska. Företaget strävar efter att bygga upp effektiva rutiner som främjar 

arbetseffektivitet och ständigt lärande. Dessa processer integreras tillsammans med 

kvalitetssystem och arbetsmiljösystem. (Björkholms El AB, 2010)  

4.4.4 Lärandeperspektivet 
Företaget har utvecklat ett antal punkter som måste infrias för att förbättra sin ställning på 

marknaden och behålla den goda kompetens som finns inom företaget. Det gäller att man lägger 

fokus på personalutvecklingen så att den hela tiden förbättras samtidigt som det är viktigt att i ett 

tidigt skede fokusera på personalrekrytering så att man knyter till sig den mest kompetenta 

personalen. (Björkholms El AB, 2010) 

För det första vill de säkerställa att det finns en god stämning samt god arbetsmoral hos alla 

medarbetare i företaget. De pratar om en befintlig prestationskultur, en typ av ”yes we can!” 

mentalitet som VD: n Maths Liljenroth tycker är väldigt viktig för företaget. (Liljenroth & 

Hellquist, 2011) 

Intern kommunikation, teamarbete och personlig utveckling är tre av företagets stöttepelare när 

det gäller att förvalta humankapitalet. Som företaget skriver i affärsplanen anser de det viktigt 

att: ”Systematiskt utveckla vår spetskompetens och stimulera individuell utveckling och lärande 

så att våra åtaganden mot kunderna kan växa enligt vald inriktning”. 

En annan intern viktig faktor är att företaget satsar på att utveckla den redan befintliga 

kompetens och rekrytera nya spetskompetenser till olika individer inom företaget. (Björkholms 

El AB, 2010) 

 

4.5 Steg 4,5,6 
De mått som Björkholms El själva tagit fram och använt sig av är kasslikviditet, soliditet och 

omsättningsförändring (Björkholms El AB, 2010).  Dessa mått kommer vi använda oss av vid 

utformningen av det balanserade styrkortet. 
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5 Analys & Slutsats 

 

5.1 Steg 1 

Det första steget, som vi beskrivit i teorin, syftar till att skapa en uppfattning om branschens 

framtidsutsikter och krav men även att fasställa företagets position på marknaden. När företagets 

roll på marknaden ska fasställas är de lämpligt att använda sig av en SWOT-analys (Olve, Roy, 

& Wetter, 1999). Björkholms El har tagit fram en egen SWOT-analys som ligger till grund till 

detta steg. 

När Björkholms analyserar sina styrkor i företaget anser de sig ha ett välkänt och etablerat 

varumärke i regionen. Det vi reagerar på är huruvida detta påstående är förankrat i en 

marknadsundersökning eller inte. Det viktiga för Björkholms El är att de syns och är välkänt för 

rätt kundsegment. Att de är välkända hos gemene man har ringa betydelse utan det gäller att 

fastighetsägare och industrier känner till varumärket och dess unika kvalitéer. Därför anser vi att 

företaget borde göra en marknadsundersökning som riktar sig mot fastighetsägare och industrier. 

Företaget tycker sig ha en flexibel organisation vilket är fördelaktigt i just elbranschen då den 

ständigt förändras. Det som vi anser vara den viktigaste styrkan som Björkholms El förfogar 

över är potentialen och kunskapen om att kunna erbjuda helhetslösningar inom fastighet, industri 

och service. Enligt Maths Liljenroth är detta något de är ensamma om i regionen (Liljenroth & 

Hellquist, 2011). Denna unika förmåga är något vi anser bör utnyttjas mer och verkligen satsas 

på för att kunna bli unika inom branschen. Att kunna erbjuda något som ingen på marknaden kan 

erbjuda är en oerhörd konkurrensfördel. Trots att företaget redan nu innehar bred kompetens så 

är de viktigt att personalen ständigt utvecklas för att kunna tillgodose kundernas föränderliga 

behov, om de ska specialisera sig mot helhetslösningar krävs det ytterligare kompens till den 

redan befintliga. Det långsiktiga kundengagemanget som Björkholms innehar är viktigt för att 

förstärka kundrelationerna till de stora återkommande kunderna, till exempel fastighetsägare, 

detta är extra viktigt inom tjänsteföretag.  
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Björkholms El har även identifierat ett antal svageter inom företag. Den första är att de anser sig 

vara relativt svaga inom försäljning och kundvård. Detta är som tidigare nämnts på grund av att 

butiksförsäljningen blivit utkonkurrerad av större lågpriskedjor, trots detta har man valt att ha 

kvar butiken och i dagsläget fungerar butikslokalen främst som lager. Att företaget anser sig 

dåliga inom kundvård anser vi vara en väldigt stor nackdel. Det är fundamentalt för alla företag 

att kunna vårda och behålla befintliga kunder, men extra viktigt inom denna bransch där de 

handlar om att knyta tills sig stora kunder. En av de faktorer som ligger till grund för att 

kundvården fallerar är deras oförmåga att systematiskt bearbeta kunder. Samma oförmåga ligger 

även till grund för en annan svaghet, nämligen den att företaget inte utnyttjar nyckelkompetenser 

fullt ut. Med andra ord att de inte skickar ut rätt man till rätt plats. Punkten gällande avsaknad av 

kvalitetssystem har sin grund i bristfällig planering. Vid en eventuell expansion blir planering 

ännu viktigare för att kunna administrera verksamheten. Den bristfälliga planeringen leder till 

problem när de kommer till att driva större entreprenader. 

Björkholms ser följande möjligheter på den framtida marknaden. De vill öka marknadsandelen 

inom industri och fastighet, detta ska ske genom att bearbeta speciellt utvalda kunder under en 

längre tid och på så sätt skapa sig ett bättre rykte och få fler kunder. Företaget ser också 

samarbeten med konkurrerande företag som en möjlig framgångsfaktor. Detta samarbete skulle 

innebära att företagen kompletterar varandras kompetensluckor, och detta tjänar båda företagen 

på. Företaget ser också en möjlighet att kunna överta produktleverantörers serviceåtaganden. Ett 

rent hypotetiskt exempel på hur en sådan process skulle kunna se ut är att, ett företag säljer en 

värmepanna till kund och Björkholms då tar hand om installation, service och underhåll. Ett helt 

nytt koncept som Björkholms ser lönsamhetspotential inom är energibesparing, detta är något vi 

tror kommer bli nödvändigt i framtiden då miljömedvetenheten kommer spela en allt större roll i 

kundernas efterfrågan. Vi tror att ju tidigare man anpassas sin verksamhet mot detta, desto större 

chans till framgång. 

Det enda hotet som Björkholms har identifierat i sin SWOT-analys är en allt hårdare konkurrens 

som kommer från rikstäckande företag. Ett steg som reducerar detta hot en aning är Björkholms 

satsning på expansion.   
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Vi har nu som första steg i utformningsprocessen av det balanserade styrkortet analyserat 

Björkholms SWOT-analys. Detta är något som Olve med flera rekommenderar och Ericsson 

Data AB använde sig av vid sin utformning. 

5.2 Steg 2 
Företaget har definierat en övergripande vision som påminner relativt mycket om affärsidén. (Se 

avsnitt 4.3) Eftersom de är så lika är de uppenbart vad företaget strävar efter, dock kan det tyckas 

att visionen är lite luddig och kan tolkas på en mängd olika sätt. Det kan även vara svårt att 

utläsa vart Björkholms vill befinna sig i framtiden. Det är viktigt att visionen kommuniceras ut 

till alla nivåer i organisationen detta för att det är enklare och mer motiverande att jobba mot ett 

konkret gemensamt mål. Vid intervjun fick vi den känslan av att visionen kommuniceras ut 

ganska väl men vid en eventuell implementering av det balanserade styrkortet krävs det att 

Björkholms lägger stor vikt på att alla anställda verkligen är införstådda med vad visionen 

innebär. Olve med flera skriver att det är viktigt att visionen kommuniceras ut till alla nivåer 

inom företaget (Se 3.3.2).  Därför har vi valt att bryta ner Björkholms vision till mindre visioner 

för varje valt perspektiv och därmed gjort det enklare att förstå och bli medvetna om företagets 

övergripande vision. Detta är något som även Ericsson Data AB gjort (Se 3.4). 

 

5.3 Steg 3 
I detta steg ska vi ta fram och fastställa de perspektiv som det balanserade styrkortet ska bestå av, 

perspektiven ska anpassas utifrån företagets unika situation och branschen de verkar i (Kaplan & 

Norton, 1992). De perspektiv vi har tagit fram för Björkholms El är det finansiella 

perspektivet, processperspektivet, det lärande perspektivet, kundperspektivet och 

medarbetarperspektivet. Nedan följer en motivering till varför vi har valt dessa fem perspektiv 

till Björkholms El.  

Det finansiella perspektivet är ett av de fyra grundperspektiven, som Kaplan och Norton 

definierade, och som de båda upphovsmännen nämner ska dessa mått ligga till grund för övriga 

perspektiv. Detta är en av anledningarna till att vi har valt att använda det finansiella 

perspektivet. En annan anledning är att företaget har tagit fram långsiktiga finansiella mål som 

de vill uppfylla. Det är utifrån dessa målsättningar som vi utvecklar våra mått som kommer 

användas i styrkortet.  
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Trots svårigheterna med att identifiera processerna i ett tjänsteföretag valde vi att ta med detta 

perspektiv då vi anser att processerna är av stor vikt för ett tjänsteföretag, detta resonemang är 

något som Grönroos styrker. En ytterligare faktor som motiverar användande av 

processperspektivet är att processer är en viktig komponent vid utformandet av strategin för ett 

tjänsteföretag. (För vidare läsning se avsnitt 3.3.4). Även detta perspektiv är ett av 

grundperspektiven som Kaplan och Norton presenterade. Björkholms El har historiskt sett haft 

svaga interna processer inom detta perspektiv så vi ser därför stora möjligheter till förbättring.  

Grönroos skriver om att personalen är en viktig komponent att ta hänsyn till vid 

strategiformulering för ett tjänsteföretag. Personalen måste hela tiden utvecklas och bredda sin 

kunskap för att kunna tillmötesgå kundernas föränderliga behov, därför valde vi att ta med det 

lärande perspektivet, som även det är ett av de fyra grundperspektiven från Kaplan och Norton. 

Björkholms El har som vi tidigare nämnt ambitionen att ändra sitt utbud av tjänster, det vill säga 

att börja erbjuda helhetslösningar. Detta skulle ställa ökade krav på kunskapen hos de anställda 

och kompetensutveckling blir därför ett måste. Björkholms ser det som en viktig faktor att lägga 

stort fokus på personalens utveckling.  

Kundperspektiv, som är det sista grundperspektivet Kaplan och Norton introducerade, är 

fundamentalt för ett tjänsteföretag och är därför självklart i denna utformning av det balanserade 

styrkortet. Enligt Grönroos anses relationen till kunderna anses vara en av de drivande faktorerna 

för ett tjänsteföretag. Björkholms El har traditionellt sett problem med att vårda sina kunder och 

på så sätt bygga långsiktiga relationer med kunden. Företaget har långsiktigt engagemang för 

kunderna men på grund av den bristfälliga förmågan att vårda kunder kan inte detta engagemang 

utnyttjas fullt ut. Vi tror att om kundvården förbättras kan det leda ökad framgång.  

Till sist har vi valt att lägga till ett perspektiv som inte ingår i de fyra grundperspektiven som vi 

har valt att kalla medarbetarperspektivet. Vi har inspirerats av både Ericsson och den utökade 

marknadsmixen vid valet av detta perspektiv. (Se avsnitt 3.3.4 och 3.4). Grönroos menar att 

medarbetarna och hur de uppfattas vid interaktion med kund är av stor vikt för ett tjänsteföretag, 

detta kan utmynnas i vilken attityd medarbetarna har och hur professionella de uppfattas av 

kunden. Björkholms strävar efter att det ska finnas en god stämning och moral i organisationen, 

för att detta ska främjas bör företaget vårda sina medarbetare väl och lägga vikt vid deras trivsel 

och välbefinnande.  
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5.4 Steg 4-6 
Vi har nu kommit fram till slutskedet i utformningsprocessen av det balanserade styrkortet. Vi 

har valt att slå ihop steg fyra, fem och sex och sammanfatta dessa steg med en övergripande bild 

som visar hur utformningen kommer se ut. För att undvika upprepning i de kommande 

perspektiven vill vi redan här visa på vilka teorier vi tar stöd från vid utformningsprocessen. Som 

vi tidigare nämnt är det viktigt att företagets vision förmedlas till samtliga medarbetare på ett 

förstårligt sätt, detta är något som Kaplan och Norton nämner. Vi har därför brutit ner företagets 

övergripande vision till mindre, tydliga visioner för varje perspektiv. Gällande de kritiska 

framgångsfaktorerna skriver Olve med flera att det är viktigt att hitta de faktorer som möjliggör 

att visionen för respektive perspektiv uppnås. Detta är något vi tagit i beaktning vid vårt val av 

kritiska framgångsfaktorer. Olve med flera säger att måtten för varje enskilt perspektiv ska 

kopplas mot framgångsfaktorerna samt skapa jämvikt. Även detta har vi tagit fasta på vid 

utformningen av det balanserade styrkortet bland annat genom att välja lika många mått för varje 

perspektiv.      

Denna bild kommer att gå ut på att ta fram en vision, kritiska framgångsfaktorer samt olika mått. 

Nedan följer den mall vi kommer använda oss av till detta ändamål.  

 Finansiellt Kund Interna processer Anställda Innovation 

Vision      

Kritiska 

Framgångs- 

Faktorer 

     

Mått      

 Figur 5: Nät över balanserat styrkort (Olsson, Karlsson, & Sharma, 2000, s. 77) 
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5.4.1 Det finansiella perspektivet 
Den finansiella ställningen i Björkholms El kan i dagsläget anses som ostabil. Detta kan 

framförallt ses på kassalikviditeten som för närvarande ligger på knappt 100 procent, och på den 

låga soliditeten som ligger på 15 procent. Detta är något som både vi och Björkholms anser ska 

förbättras. Utifrån detta har vi valt att definiera en vision anpassat för detta perspektiv. Visionen 

lyder som följer:  

- Att kunna redovisa en stabil finansiell ställning.  

Denna vision är tänkt att vara uppnådd under en treårsperiod då de tidigare nämnda måtten ska 

ha stabiliserats. Efter denna treårsperiod bör en ny vision utvecklas samt nya mål för måtten. De 

kritiska framgångsfaktorerna som vi identifierat för detta perspektiv är: 

- Hög omsättning. 

- Goda balanserade vinster. 

- Goda faktureringsrutiner. 

 

Den ökade omsättningen hänför vi ur företagets behov av att de vill expandera sin verksamhet. 

Denna expansion ska ske på kort sikt men Björkholms har även långsiktiga utvecklingsplaner. 

Gällande de facto att öka de balanserade vinsterna leder till att det egna kapitalet byggs på och på 

så sätt förbättras soliditeten som vi tidigare nämnde var svag. Även Björkholms önskan att öka 

sin kapitalbas motiverar att denna framgångsfaktor är viktig. Till sist bör företaget se över sina 

faktureringsrutiner. Den svaga kassalikviditeten beror främst på att företaget ligger ute länge 

med sina materialkostnader samtidigt som betalning för uppdraget kommer in lång tid efter att 

jobbet är slutfört. En förbättring av dessa rutiner leder således till en ökad betalningsförmåga på 

kort sikt. 

Nästa steg i utformningsprocessen blir att utifrån visionen och de kritiska framgångsfaktorerna ta 

fram mått. Det är viktigt att måtten ligger i linje med visionen och framgångsfaktorerna så det 

skapas en bra balans inom perspektivet. Måtten ser ut som följer: 

- Soliditet  

- Kassalikviditet  
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- Omsättningsförändring  

- Vinstmarginal  

Anledningen till att soliditeten är medtagen är att Björkholms sen tidigare har använt sig av detta 

mått och satt upp framtida mål för måttet, därför blir soliditeten en självklar komponent i 

styrkortet. Samma förutsättningar gäller för kassalikviditeten. Omsättningsförändringen kopplas 

ihop med målet att öka omsättningen i Björkholms, måttet jämför den procentuella förändringen 

av den totala omsättningen med föregående år. 

Därför blir omsättningsförändringen som mått viktig för styrkortet, detta eftersom det kan 

härledas till en av de kritiska framgångsfaktorerna. Måttet vinstmarginal har tagits fram för att 

det sammanlänkas med ökningen av balanserade vinster som också är en av de kritiska 

framgångsfaktorerna.  

 

5.4.2 Kundperspektivet 
För ett tjänsteföretag är kundperspektivet av väldigt stor vikt, detta eftersom relationerna till 

kunderna anses vara en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid strategiformulering vid 

utformningen av ett balanserat styrkort. Björkholms anser att en av deras styrkor är att skapa 

långsiktigt engagemang för kunden men att de samtidigt är svaga inom kundvård. Vi tror att om 

Björkholms fokuserar på ett fåtal stora kunder kommer det att bli enklare att upprätthålla en god 

relation och kunna erbjuda bättre kundvård till dessa. Utifrån detta har vi formulerat följande 

vision för kundperspektivet. 

- Att ha en god och stabil relation med nyckelkunder. 

Denna vision anser vi vara något som företaget ska sträva efter under hela sin livscykel men den 

kan även förändras och utvecklas.  

För att möjliggöra att visionen uppfylls krävs det att Björkholms tar hänsyn till ett antal kritiska 

framgångsfaktorer. De kritiska framgångsfaktorerna vi har identifierat för Björkholms är 

följande.  

- Bra kundvård 
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- Långsiktigt engagemang. 

- Tillgodosedda kundbehov. 

Företaget anser sig vara svaga inom kundvård. Vid uppbyggandet av långsiktiga relationer är 

kundvården en central faktor att ta hänsyn till, om Björkholms riktar sig mot ett fåtal stora 

kunder tror vi att det blir enklare att förbättra kundvården för dessa. Det gäller både att göra rätt 

saker och att göra saker rätt (se avsnitt 3.3.2) för tjänsteföretag, för att kunderna ska vårdas rätt.   

Detta kan komma att resultera i ökade kostnader på kort sikt men i ett längre perspektiv anser vi 

att det kommer vara lönsamt för företaget, alltså anser vi att det är en god kostnad. ( Se avsnitt 

3.3.2) En av de faktorer som Björkholms anser vara en av deras största styrkor är det långsiktiga 

engagemanget för kund, företaget och dess anställda anser sig bra på att engagera sig för 

kundernas långsiktiga behov. Trots detta tycker vi att Björkholms fortfarande kan förbättra det 

långisktiga engagemanget. Detta för att skapa en god och lönsam relation med kunderna. Den 

sista kritiska framgångsfaktorn anser vi vara självklar eftersom kundernas behov måste uppfyllas 

för att de ska återkomma och ha efterfrågan på företagets tjänster. 

Vi har utformat fyra mått utifrån de tidigare stegen inom kundperspektivet, dessa är. 

- Kundnöjdhet.  

- Kundlojalitet. 

- Återköpsbenägenhet.  

- Omsättning per kund.  

Måttet kundnöjdhet ansåg vi betydelsefullt eftersom de finns ett samband mellan kundnöjdhet 

samt de kritiska framgångsfaktorerna förbättrad kundvård och att tillgodose kundernas behov. 

Att mäta kundnöjdhet gör man främst genom enkätundersökningar och det kan även ta form i 

indexserier för kundnöjdhet. Detta blir väsentligt för Björkholms eftersom de på detta sätt kan få 

reda på hur arbetet med ökad kundnöjdhet och att tillgodose kundernas behov fungerar. 

Kundlojalitet och återköpsbenägenhet syftar till att undersöka hur väl företaget tar hand om de 

befintliga kunderna. Dessa mått visar på hur väl företaget lyckas med sitt långsiktiga 

engagemang för kunderna, som är en av de kritiska framgångsfaktorerna för Björkholms. I och 

med att vi anser att Björkholms ska satsa på ett fåtal större kunder är det intressant att se till 

omsättning per kund. Detta mått mäter fakturering per kund eller kundgrupp och på så sätt kan 
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det utläsas hur stor del av den totala omsättningen som hänförs till nyckelkunderna Björkholms 

har. Det finns även en möjlighet till att rangordna kunderna efter deras betydelse och vikt för 

Björkholms lönsamhet. 

  

5.4.3 Processperspektivet  
När en vision ska definieras för processperspektivet är det viktigt att de viktigaste processerna 

pekas ut och hur dessa kan utvecklas.  

Björkholms har historiskt sett haft svaga interna processer, speciellt rutinerna kring att 

systematiskt bearbeta kunderna. Detta är något som i framtiden måste förbättras för att kunna 

förbättra sin kundvård och slippa onödiga kostnader och på så sätt effektivisera verksamheten. Vi 

har definierat en vision som kan hjälpa Björkholms i arbetet att effektivsera sina processer, den 

ser ut som följer.  

- Att ha fungerande och effektiva processer för hela verksamheten. 

Detta anser vi vara det första steget för företaget i sin strävan mot en effektivare organisation.  

Utifrån denna vision har vi identifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer som är avgörande för 

om visionen kan uppfyllas. Dessa faktorer är följande. 

- God systematisk bearbetning av kunder 

- Fungerande kvalitetssystem 

- Hög kompetens inom drivandet av stora entreprenader 

Alla dessa tre faktorer anser sig Björkholms ha svagheter inom. För att uppnå den definierade 

vision måste dessa förbättras väsentligt. Företaget måste förbättra sin ovana att systematiskt 

bearbeta sina kunder, detta för att minska de dåliga kostnaderna, veta hur de ska hantera 

inkommande kundorders och hantera det bristfälliga faktureringsarbetet på ett bättre sätt. Det 

sparar både tid och pengar om Björkholms åtgärdar dessa problem. Utformningen av processerna 

kan dock i inledningsfasen vara både tidskrävande och ekonomiskt krävande men på lång sikt får 

de anses som goda kostnader och kommer vara lönsamma i längden. Företag saknar i dagsläget 

helt kvalitetssystem, detta är något som vi anser måste införas i Björkholms. Systemen hänger 

ihop med ovanstående framgångsfaktor då införandet dessa processer gör det enklare att bearbeta 
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kunderna. Eftersom dessa system innefattar både uppföljning av arbete och även lärande kan 

andra perspektiv kopplas till denna framgångsfaktor. Genom att följa upp tidigare arbeten får 

man dessutom reda på hur kunden uppfattade det utförda arbetet och Björkholms kan på så sätt 

få reda på kundnöjdheten och huruvida kundens behov är uppfyllt. Företaget kan genom denna 

uppföljning lära sig av tidigare misstag men även att deras nuvarande arbetssätt fungerande på ett 

tillfredställande sätt. Om företaget väljer att inrikta sig mot ett fåtal nyckelkunder kan det leda 

större entreprenaduppdrag. Vid ett sådant tillfälle krävs de att Björkholms har förbättrat sitt sätt 

att hantera de stora uppdragen. Säkerställs de två första framgångsfaktorerna i detta perspektiv 

underlättas arbetet med att driva stora entreprenader. 

De måtten vi har tagit fram hjälper företag att dra nytta av sina erfarenheter från tidigare uppdrag 

samt att dra slutsatser som underlättar planerandet av framtida uppdrag. Dessa fyra mått är. 

- Behandlingstid per kundorder 

- Anställda per uppdrag 

- Omsättningen per uppdrag 

- Nedlagd tid per uppdrag 

Samtliga dessa mått kan kopplas ihop med samtliga framgångsfaktorer. 

Björkholm har tidigare haft svårt att behandla kundorders och de har ofta varit ute i sista stund 

när de gäller att skicka ut folk till uppdragen. Därför tycker vi att det är lämpligt att titta på hur 

lång tid det tar från att ordern kommer in tills att orden behandlas och planeras. Detta mått tror vi 

kan påskynda framtida behandling av kundorders. Måttet anställda per uppdrag syftar till att 

skapa en erfarenhet inför framtida uppdrag om hur många man det behövs till respektive 

uppdrag. Just denna planering har Björkholms haft stora problem med då de har blivit tvungna 

att hyra in extern personal för att kunna färdigställa vissa projekt i tid. Nästa mått som är 

omsättning per uppdrag hänger till stor del ihop med föregående mått och fungerar som ett 

komplement till dessa. Med det menar vi att företaget även i detta mått ska skaffa sig en 

uppfattning om hur mycket som omsätts per uppdrag och på så sätt skaffa sig en kännedom inför 

kommande uppdrag. Även det sista måttet som är nedlagd tid per uppdrag fungerar på samma 

sätt. Som vi har nämnt så tjänar dessa mått till samma syfte, att möjliggöra framtida 

utformningar av fungerande och effektiva processer, men även utveckla de befintliga processer 
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som finns i Björkholms.    

 

5.4.4 Medarbetarperspektivet 
För ett tjänsteföretag är medarbetarna prestationer utgångspunkten för framgång. En engagerad 

och kompetent personal gör det möjligt för företaget att uppnå sin vision.  

Således blir vår vision för detta perspektiv följande. 

- Att ha en engagerad och kompetent personal. 

Även denna vision är något Björkholms bör sträva efter under hela sin livscykel. 

Nedan följer de kritiska framgångsfaktorer vi har tagit fram för att uppnå denna vision. 

- Väl utnyttjad nyckelkompetens 

- Hög medvetenhet om företagets vision bland medarbetarna 

- God trivsel bland medarbetarna 

Den första framgångsfaktorn handlar om att sätta rätt personal på rätt arbete, detta skapar ett 

större engagemang för arbetsuppgiften eftersom medarbetaren känner att den då får göra något 

han är bra på. Detta i sin tur ledar till att arbetet blir väl utfört och att Björkholms image 

förstärks. För att öka medarbetarnas engagemang i företag bör Björkholms öka medarbetarnas 

medvetenhet om vad som ska uppnås, hur det ska uppnås och hur varje person i organisationen 

kan bidra till detta. Det är viktigt att medarbetarna känner att de är en del av företaget och på så 

vis kan en sorts prestationskultur skapas. För att skapa engagemang och viljan att bredda sin 

kompetens krävs det att företagsledningen ger något tillbaka, de måste skapa trivsel för 

medarbetarna då detta leder till ökad arbetslust och engagemang. Måtten för detta perspektiv blir 

således. 

- Personalomsättning 

- Personaltillfredsställelse 

- Personallojalitet 

- Omsättning per anställd 
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Personalomsättningen visar hur stor andel av personalen som byts ut varje år. En låg 

personalomsättning anser vi visar på att företagets medarbetare trivs och de är tillräckligt 

kompetenta för att få stanna kvar. Detta mått kopplas ihop med framgångsfaktorn angående 

trivsel eftersom en låg personalomsättning skapar en bättre sammanhållning och trivsel hos de 

anställda. Gällande måttet om personaltillfredsställelse anser vi att det kan det kopplas ihop med 

trivseln genom att undersöka hur väl personalen trivs på sin arbetsplats får företaget en inblick i 

om de anställda är tillfredställda. Måttet om personallojalitet hänger ihop med det två 

ovanstående måtten. Är personalomsättningen låg och personaltillfredsställelsen hög så kommer 

det innebära att lojaliteten hos medarbetarna är hög. Vi anser att en lojal personalstyrka leder till 

en vilja att prestera bra och därmed göra sig insatta i vad företaget vill uppnå, och på det sättet 

kan detta mått kopplas ihop med framgångsfaktorn att öka medarbetarnas medvetenhet. Det sista 

måttet i detta perspektiv mäter omsättning per anställd, detta mått kan kopplas ihop med 

framgångsfaktorn utnyttjandet av nyckelkompetens. Detta eftersom de kan jämföras hur mycket 

tid och pengar en anställd använder sig av i utförandet av olika uppdrag. Genom att jämföra detta 

kan det utläsas vilka anställda som är effektivast men ändå har utfört arbetet på ett bra sätt. Efter 

att detta har skett kan man enklare placera rätt person på rätt uppdrag och därmed utnyttjas 

företagets nyckelkompetenser. 

 

5.4.5 Det lärande perspektivet 
Under det här perspektivet läggs fokus på personalens kompetens utveckling, som vi tidigare 

nämnt kommer detta spela en central roll för Björkholms fortlevnad. För att kunna uppnå de 

tidigare satta visionerna behöver företaget som vi tidigare sagt förbättra sin kompetens och 

kunskap, därför blir visionen följande. 

- Att ha en ständig vilja att utvecklas. 

Denna vision avser både de anställda och företaget i stort. De anställda ska känna en strävan efter 

att vilja bygga på sitt kunskapsförråd och bli mer kompetenta i sitt arbete. Gällande Björkholms 

handlar det om att hitta nya lukrativa marknadssegment, och att skapa sig tillräcklig kunskap för 

att kunna verka inom dessa. Ett möjligt marknadssegment som Björkholms identifierat är inom 

området energibesparing. Detta område har Björkholms som avsikt att lägga fokus på i 

framtiden. Dessutom tror vi att företaget kan lära sig hur det kan bli ännu effektivare inom 
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pågående verksamhetsområden.  

Med utgångspunkt från visionen har vi formulerat följande kritiska framgångsfaktorer som är 

avgörande för om Björkholms kan uppfylla sin vision. 

- God kompetens inom energibesparing 

- Bred kompetens inom organisationen 

- Effektiv användning av varumärket 

Björkholms El ser stor lönsamhetspotential inom området energibesparing. I dagsläget är 

kompetensen inom detta område bristfälligt, och för att kunna bli ett framstående företag på den 

lokala marknaden inom detta område krävs det att de anställda innehar rätt kompetens. Företaget 

har också som ambition att kunna erbjuda helhetslösningar inom fastighet, service och 

installation till sina kunder. För att kunna erbjuda detta till kunden krävs det att Björkholms 

breddar sin kompetens samt att de fokuserar på att göra rätt saker vid dessa typer av tjänster. Att 

kunna erbjuda sådana helhetslösningar är både ekonomiskt krävande men även tidskrävande. 

Därför är det viktigt att Björkholms lär sig hur de på bästa sätt kan effektivisera dessa tjänster. 

Björkholms El anser sig ha ett välkänt och etablerat varumärke i regionen, därför anser vi att de 

är viktigt att företaget lär sig hur det kan dra nytta av detta. Det gäller för företaget att utnyttja 

det välkända varumärket gentemot rätt marknadssegment och att synas och höras inom rätt 

kretsar.    

För att Björkholms ska kunna uppfylla visionen har vi taget fram 4 mått.  

- Nedlagda utbildningstimmar per anställd 

- Kännedom om företaget 

- Kundnöjdhet per område 

- Utvecklingskostnader för nya marknadssegment 

Detta mått kan kopplas samman med den kritiska framgångsfaktorn som handlar om att bredda 

kompetensen inom företaget. Det syftar på att visa hur mycket företaget satsar på de anställdas 

utveckling. Det är framför allt dessa kundgrupper som Björkholms i framtiden kan komma att 

erbjuda helhetslösningar, och därför anser vi det intressant att se hur väl de känner till företaget. 

Måttet kundnöjdhet per område kan sammanlänkas med framgångsfaktorn som handlar om att 
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bredda organisationens kompetens. Vid en undersökning av hur många uppdrag som riktar sig 

mot områdena service, installation och industri får företaget kännedom om vart störst 

kundnöjdhet finns och inom vilket område arbetet utförs på bästa sätt. Anledningen till att vi har 

valt detta mått är att företaget då kan se inom vilket av de tre områdena de anställda behöver 

utvecklas. Det sista måttet inom detta perspektiv kopplas samman med framgångsfaktorn 

utveckla kompetens inom energibesparing. Måttet visar hur stora kostnader som har lagts ned för 

etablerandet på det nya marknadssegmentet. Vi tror att detta etablissemang kommer innebära 

stora kostnader men i längden kommer de att resultera i hög lönsamhet för företaget, alltså anses 

dessa kostnader som goda kostnader. 

 

5.5 Slutsats 
På nästkommande sida redovisas resultatet av undersökningen, vår utformning av det 

balanserade styrkortet ämnat för Björkholms El. Det är med denna bild vi besvarar vårt syfte och 

vår problemformulering utifrån den insamlade empirin och den teoretiska referensram vi använt 

oss av. Dessa perspektiv, visioner och mål är satta för en relativt kort tidsperiod och kan 

dessutom förändras med tiden. När dessa visioner och mål är uppnådda är det upp till 

Björkholms El att ändra och utveckla dessa. Eftersom detta endast är en praktisk 

rekommendation är det företagets beslut om de vill använda sig av styrkortet och i så fall i vilken 

form.  
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Figur 6: Det balanserade styrkortet 
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6 Slutdiskussion 

 

6.1 Diskussion 
Vid vår första kontakt med företaget Björkholms El hade de själva identifierat ett antal problem 

inom organisationen. Utifrån samtal och den insamlade empirin har vi därefter försökt att 

anpassa det balanserade styrkortet mot Björkholms El med en speciell anpassning för att 

företaget är ett tjänsteföretag. 

När vi har arbetat med framtagandet av det balanserade styrkortet har vi utgått och tagit stöd 

ifrån teorin för att sedan analysera empirin och till sist resulterar detta i en övergripande bild över 

ett förslag på hur ett balanserat styrkort kan se ut. 

Framtagandet av de olika visionerna, de kritiska framgångsfaktorerna samt måtten har vi tagit 

fram på egen hand, med inspiration från både teori och tidigare lyckade utformningar av 

balanserade styrkort. 

Det balanserade styrkortet vi utformat är ett verktyg som hela tiden behöver uppdateras i och 

med att målen, visionerna och måtten i detta styrkort är utformade för den situation som företaget 

befinner sig i nu. Vid uppfyllande eller ändrade villkor gäller det att omformulera och uppdatera 

de redan satta målsättningarna. Som vi tidigare nämnt gäller det att kontinuerligt arbeta och 

utveckla styrkortet för att hela tiden anpassa det mot företagets verklighet. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns en mängd olika intressanta forskningsområden kring detta som man kan bygga vidare 

på. Nu när utformningen av det balanserade styrkortet är klar, skulle det vara intressant att 

studera om Björkholms El väljer att använda sig av detta styrkort och i vilken utsträckning de 

använder sig av just det styrkortet vi har utformat. Detta vore intressant att undersöka efter ett 

antal år då man även kan se vilka effekter implementeringen av det balanserade styrkortet har 

haft för organisationen och dess lönsamhet. 

En annan aspekt som vore intressant att undersöka är hur andra tjänsteföretag har gjort vid sin 

utformning av det balanserade styrkortet. Det finns en typ av kunskapslucka vad gäller forskning 
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kring balanserade styrkort och tjänsteföretag. Den traditionella forskningen har hittills mest 

fokuserat på förhållandet mellan balanserade styrkort och varutillverkande företag. Därför vore 

det i framtiden intressant att studera andra tjänsteföretag vid deras utformning av styrkort och se 

om de kanske kan ta fram någon typ av modell som är mer anpassad för just tjänsteföretag. 
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