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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson på bostadsbolaget samt respondenterna som 

varit tillmötesgående och gjort det möjligt för oss att genomföra uppsatsen. 

 

Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till handledare och opponenter som givit oss stöd, tips 

och idéer under processens gång.  

 

___________________                     ___________________    
         Malin Blom               Sabina Gunnarsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 
 
Titel: Vägen mot nöjdare kunder genom strategier och mål - En fallstudie om 

strategiimplementering inom ett kommunalt fastighetsbolag.   

 

Författare: Malin Blom och Sabina Gunnarsson.   

 

Handledare: Eleonore Huang Vogel   

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola.   

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng.    

 

Bakgrund: Under 2000-talet har intresset ökat för att studera offentliga verksamheter som 

arbetar med implementering av strategier, modern verksamhetsstyrning och styrmekanismer 

med kundfokus. Att arbeta med strategier för att nå verksamhetens mål ses som allt viktigare 

och nödvändigt för att kunna möta marknadens och kundernas krav på ökad effektivitet.

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag arbetar med 

implementering av strategier i den löpande verksamheten för att nå bolagets övergripande 

mål. 

 

Metod: En fallstudie genomfördes inom ett kommunalt bostadsbolag som baseras på tre 

kvalitativa telefonintervjuer med representanter där samtliga innehade chefsbefattning men på 

olika nivåer. Det insamlade empiriska materialet är ställt mot uppsatsens teoretiska 

referensram.  

 

Slutsatser: Strategier är vägledande för att bolaget skall nå målen som sedan bryts ned till 

operativa mål. Implementering av strategier sker genom förändringar i arbetssätt och rutiner. 

Genom kontinuerlig rapportering och fastställda rutiner skapas tydliga effektivitetsmätningar.  

 

Nyckelord: Strategi, strategiimplementering, kommunalt bostadsbolag, balanserade styrkort, 

Service Management, kundnöjdhet, kundorientering, kundrelation, mål. 



  

Abstract 
 

Title:  Working with strategies and goals in the public sector - A case study on strategy 

implementation in a municipal housing company. 

Authors: Malin Blom and Sabina Gunnarsson 
 

Supervisor: Eleonore Huang Vogel 
 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology.  

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 
 

Background: During the 2000s, there has been an increased interest in studying business 

management and strategy implementation with customer focus in public organisations. To 

achieve business goals it is important to continuously work with strategies to meet customer 

demands for increased efficiency and service. 

 

Purpose: The aim of the essay is to examine how to work on strategy implementation in a 

municipal real estate company from a management perspective in order to achieve overall 

goals.  

 

Method: The study’s methodology is a case study based on qualitative telephone interviews 

that were conducted with representatives in managerial positions from various levels of the 

company. The choice of the qualitative data was considered relevant in relation to the chosen 

topic of the thesis. The empirical data was then compared to the theoretical framework of the 

thesis.  

 

Results: Strategies guide the company to achieve the overall goals, which are later on broken 

down into operational targets. The implementation of strategies takes place through changes 

in the work practices and procedures. The use of continuous feedback and established routines 

generates distinct efficiency advantages, business goals. 



  

Keywords: Strategy, strategy implementation, municipal housing company ,balanced 

scorecards, service management, customer satisfaction, customer orientation, customer 

relations. 
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1 Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning i offentliga verksamheter 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund som introducerar läsaren till ämnet. 

Bakgrunden mynnar sedan ut i uppsatsens problemdiskussion, problemformulering samt 

syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar i uppsatsens ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom den offentliga sektorn väntas stora förändringar i omgivningen under de närmaste tio 

åren till följd av Sveriges åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Dessa utmaningar 

ställer nya krav på hur den offentliga sektorn ska organisera sin verksamhet för att öka 

effektiviteten och produktiviteten (Hutzell 2005). För att möta marknaden och kundernas krav 

på ökad effektivitet arbetar allt fler offentliga verksamheter med organisations- och 

styrmodeller som inkluderar strategier och mål (Berglund & Eriksson 2008). 

 

Ekonomisk verksamhetsstyrning innebär att ekonomisk information exempelvis mått och 

krav, används för att försöka uppnå ett önskvärt beteende bland medlemmarna i 

organisationen (Brorström, Haglind & Solli 2005:252). Utgångspunkten i den traditionella 

ekonomistyrningen är att skapa lönsamhet genom rutinisering för att kunna vara så 

förutsägbar och pålitlig som möjligt. Med ett hierarkiskt perspektiv ses ledningen som 

organisationens och styrningens nyckelpersoner och lägger därför en liten vikt till de 

mänskliga aspekterna inom organisationen som exempelvis känslorna hos medarbetarna 

(Hatch 2002:79).  

 

Förändringar i omgivningen påverkar både den teoretiska och praktiska synen på 

verksamhetsstyrning och det har skett en utveckling från en traditionell ekonomistyrning till 

vad man kallar en modern verksamhetsstyrning. Förändringarna föranledes av den tilltagande 

globaliseringen, utveckling av ny informationsteknik, stärkt ägarorientering samt 

kunskapsarbetets ökade betydelse. Den traditionella ekonomistyrning ansågs vara otillräcklig 

vilket föranledde till utvecklingen av en ny typ av verksamhetsstyrning (Lindvall 2011:18f). 
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Den moderna verksamhetsstyrningen syftar till att betona samordning och nya mätetal för 

verksamheten för att skapa konkurrenskraft samt utveckla en vertikalt orienterad 

ekonomistyrning till en mer horisontellt orienterad verksamhetsstyrning. Istället för att enbart 

fokusera på vad och var resurserna används till blir det allt viktigare att även se till hur de 

används (Lindvall 2011:114). Verksamhetsstyrningens uppgift är därmed att knyta samman 

företagets strategi med styrningen för att uppnå företagets övergripande mål (Lindvall 

2011:53).  

 

Strategi är ett omfattande begrepp som kan ha olika innebörd beroende på vad det är som 

eftersträvas (Whittington 2002:7f). I denna uppsats menar författarna att strategier är den 

långsiktiga plan som organisationer har för att planera de insatser som behövs för att uppnå de 

övergripande verksamhetsmålen (Hatch 2002:126). Det är med hjälp av strategier som en 

organisation agerar i omgivningen och därmed präglas organisationens strategiska situation av 

både begränsningar och möjligheter. I en organisation är en av ledningens uppgift att reducera 

rådande begränsningar och utveckla möjligheterna att påverka situationen för att skapa 

framgång och överlevnad (Brorström et al. 2005:42). En tydlig strategi förenklar 

beslutsprocesser och vid bedömningen av individuella och enhetliga prestationer som bidrar 

till att man kan uppnå organisationens mål. Vid implementering av en strategi skapas en 

fördelning av resurser för att uppnå de önskade resultaten och en utveckling av olika 

styrsystem för att kunna mäta och bedöma prestationer (Hatch 2002:136). Mål och strategier 

är därför relaterade begrepp. Skillnaden ligger i vilket fokus man antar; ett målperspektiv som 

inriktas på att utforma organisationens resultat alternativt ett strategiskt perspektiv som ser till 

den process där målen bestäms och förverkligas (Hatch 2002:147). 

 

Ur ett historiskt perspektiv utgjorde offentliga verksamheter typexempel på den hierarkiska 

byråkrati som nationalekonomen Max Weber beskrev; stabila organisationer med en trög 

förändringsprocess. Förändringarna i omgivningen tvingar offentliga verksamheter att radikalt 

förändra det tidigare arbetssättet för att kunna möta de ökande kraven från medborgarna 

(Osborne & Brown 2005:4). Offentliga verksamheter skiljer sig från de privata då 

verksamheten planeras och beslutas i politiska församlingar samtidigt som de ej får bedrivas 

med vinstsyfte. Således lyder de även under offentlighetsprincipen vilket innebär krav på 

öppenhet, insyn och effektivitet i utförandet. Med effektivitet menas att verksamheten ska 
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genomföras så bra som möjligt men samtidigt med en så liten resursinsats som möjligt 

(Brorström et al. 2005:15). 

1.2 Problemdiskussion

Förändringar inom den offentliga sektorn är inget nytt fenomen då det finns många exempel 

på genomförda, mer eller mindre lyckade, omorganiseringar under det senaste decenniet 

(Christensen, Lægrid, G. Roness & Røvik 2007:152). Vad som anses vara den bästa 

styrmodellen inom offentliga verksamheter varierar. Under åttiotalet dominerade målstyrning 

men under nittiotalet började en trend växa med inriktning på kunden och dess behov 

(Offentliga affärer, 2010). Synen på strategier för kundorienterade verksamheter förändrades 

eftersom det ansågs av stor betydelse att allt mer även fokusera på god service och kvalitet 

(Lindvall 2011:79f). En förändring skedde även bland medborgarna som ställde allt högre 

förväntningar på de offentliga tjänster som erbjöds, vilket i sin tur föranledde att den 

offentliga sektorn behövde anpassa sina verksamheter för att tillgodose kunderna (Osborne & 

Brown 2005:4f).  

 

Under 2010 beslutade regeringen om ett nytt regelverk gällande framtidens allmännytta och 

hyressättning inom kommunala bostadsbolag. Förnyandet av regelverket innebar direktiv om 

att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med ett tydligt internt lönsamhetsperspektiv utan 

att man bedriver verksamheten med vinstsyfte. Kommunen ska ställa avkastningskrav och får 

inte ge företaget några fördelar som kan snedvrida konkurrensen. Samtidigt ska verksamheten 

bedrivas i ett allmännyttigt syfte och företaget ska kunna ta ett aktivt samhällsansvar (SABO 

2012). Andra verksamhetsvillkor som har förändrats under de senare åren är de generella 

subventioner som har slopats och som tidigare gav de allmännyttiga företagen särregler inom 

skatte- och finansieringssystemet. De nya regelverken har skapat nya förhållanden gällande 

företagens sätt att arbeta samt i relationen med ägaren då de arbetar efter samma regelverk 

som konkurrenterna på bostadsmarknaden (SCB 2002).  
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Under 2000-talet har intresset ökat alltmer för att studera offentliga verksamheter som arbetar 

med implementering av strategier, modern verksamhetsstyrning och styrmekanismer med 

kundfokus (Catak & Gullström 2010, Berglund & Eriksson 2008, Huzell 2005, Blomé 2006). 

Service Management och balanserade styrkort blir allt vanligare strategiska begrepp även 

inom den offentliga sektorn där fokus riktas mot kund, medarbetares deltagande och behovet 

av ständig utveckling (Osborne & Brown 2005:4f). Utvecklingen är fortfarande pågående 

framförallt inom den offentliga sektorn då den publicerade informationen om 

organisationsteori traditionellt sett främst har fokuserats på privata organisationer 

(Christensen et al. 2007:2). Efter större reformer behövs nästan alltid justeringar och eftervård 

men ställer samtidigt krav på en fortsatt förändringsvilja utan att man förändrar reglerna för 

hastigt och omfattande. Vid beslut inom offentliga verksamheter krävs det att 

beslutsprocessen får ta tid och att den demokratiska beslutsprocessen med dialog och 

förankring fungerar väl (Bergqvist Månsson 2005). Inom kommunala bostadsbolag finns en 

problematik med att finna en lämplig organisationsform och samarbetsform i förhållande till 

kund och andra aktörer samtidigt som verksamheten ska utvecklas (Blomé 2006). Därför finns 

en avsaknad av en samlad bild över vilka kriterier och områden som är viktiga för en 

framgångsrik serviceutveckling.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar ett kommunalt bostadsbolag med mål, strategier och implementering i den 

löpande verksamheten? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag arbetar med 

implementering av strategier i den löpande verksamheten för att nå bolagets övergripande 

mål. 
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1.5 Avgränsningar 

Att studien är genomförd ur ett ledningsperspektiv innebär att det finns en avgränsning då 

undersökningen är baserad på intervjuer med anställda som innehar en chefsbefattning inom 

bolaget. Således kommer studien ej beakta hur övrig personal uppfattat arbetet med strategier, 

implementeringen samt åsikter om bolagets mål. Det finns även en avgränsning gällande de 

politiska intressen som även kan finnas ur ett ledningsperspektiv då studien görs utifrån 

ledande personer inom organisationen som ej styr bolaget på politisk nivå. 

 

Med den löpande verksamheten menar författarna den förvaltande delen av organisationen 

som finns inom varje affärsområde. Det innebär att det även sker en avgränsning inom 

undersökningsobjektet då studien inte tar hänsyn till eventuellt arbete med 

strategiimplementering i övriga avdelningarna: Ekonomi, Marknad, Fastighetsutveckling och 

HR. 

 

1.6 Disposition 

Fortsättningsvis kommer uppsatsen behandlas enligt följande: 

Kapitel 2 består av val av forsknings- och undersökningsmetod samt beskrivning av urval 

samt datainsamling. Slutligen presenteras studiens metodkritik och analysmetod.  

Kapitel 3 omfattar insamlad information som bildar den teoretiska referensram och grunden 

för analysen. Kapitlet är uppdelat i tre delar; vision och mål, strategier samt implementering.  

Kapitel 4 utgörs av uppsatsens empiri som består av tre intervjuer med representanter från det 

valda undersökningsobjektet, bolagets interna dokumentation samt årsredovisning för år 2011. 

Kapitel 5 består av en analys där uppsatsens sammanställda empiri ställs mot den teoretiska 

referensramen som presenterades i kapitel 3. Som i den teoretiska referensramen är analysen 

uppdelad i de tre delarna vision och mål, strategier samt implementering.  

Kapitel 6 innehåller uppsatsens slutsats samt författarnas egna reflektioner och förslag på 

fortsatta studier. 
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2 Metoder, urval, genomförande och metodkritik  

Kapitlet beskriver valet av metod och ansatser för uppsatsen. Kapitlet upplyser också läsaren 

om undersökningens metod och avsikt, hur insamling av data har genomförts, beskrivning av 

urvalet samt metodkritik. 

  

2.1 Forskningsmetod 

Enligt Hartman (2004) finns det två olika metoder för att frambringa kunskap om ett visst 

förhållande: deduktion och induktion. (Hartman 2004:150). Vid ett induktivt angreppssätt är 

empirin utgångspunkten för undersökningen, till skillnad från ett deduktivt angreppssätt som 

utgår från befintliga begrepp och teorier (Eriksson & Wiedersheim- Paul 2006:82). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) kallas en kombination mellan dessa två tillvägagångsätt för 

abduktion, en växelverkan under processens gång mellan teori och empiri (Alvesson & 

Sköldberg 1994:64). I arbetet med uppsatsen valdes det ämne som skulle behandlas och ett 

praktiskt problem som därefter översattes till uppsatsens problemformulering och syfte. Med 

frågeställningen i åtanke samlades data in gällande befintlig forskning och teorier som berör 

strategier, implementering och verksamhetsstyrning inom offentliga verksamheter. 

Tillsammans utgör det uppsatsens teoretiska referensram som ligger till grund för den 

insamlade empirin. Grundläggande för uppsatsen är således den deduktiva metoden. De 

justeringar, omvärderingar och vidareutvecklingar i den teoretiska referensramen som krävdes 

under processens gång innebär att den abduktiva metoden även införlivades i det 

vetenskapliga tillvägagångssättet.  

 

2.2 Undersökningsmetod 

Studiens utgångspunkt var att skapa en förståelse för det valda ämnet och hur författarna på 

bäst sätt skulle kunna besvara uppsatsens ställda problemformulering. En empirisk 

undersökning i form av en fallstudie innebär att en aktuell företeelse studeras hos ett fåtal 

objekt för att sammanlänka händelser och konsekvenser över en längre tid (Yin 2006:22). 

Författarna till uppsatsen valde att göra en empirisk undersökning i form av en fallstudie då 

uppsatsen avser att besvara hur ett kommunalt bostadsbolag arbetar med mål, strategier och 
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implementering. Valet av undersökningsmetod baserades på att författarna djupgående ville 

studera ett specifikt undersökningsområde (Yin 2006:28f). Vid en djupgående studie 

förefaller sig ofta en kvalitativ ansats lämplig för att samla in mer ingående data från ett 

mindre antal objekt (Trost 2005:7f).  

 

 

Figur 1: Studiens händelseförlopp (Blom & Gunnarsson, 2012).  

 

2.3 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar och litteratur söktes från Göteborgs Universitetsbibliotek, The Mitchell 

Library i Glasgow, Blekinge Tekniska Högskola, Google Scholar samt SMEAL Search.   

Det finns ett omfattande utbud av publikationer som rör mål, strategier och implementering, 

men i mindre mån inriktar sig dessa mot den offentliga sektorn och än mindre mot 

bostadsbolag. Sökorden som användes var både på engelska och svenska samt i olika 

kombinationer för att bidra till en bredare sökning. Sökorden var; Mål, strategier, 

implementering, traditionell ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, offentlig sektor, 

allmännyttiga bostadsbolag, verksamhetsstyrning, strategy management, organization theory 

in the public sector, public sector management, organizational change och implementation. 
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Den teoretiska referensramen består främst av litteratur och artiklar enligt följande: T. 

Christensen et. al: Organization Theory and the Public Sector från 2007, M. J Hach: 

Organisationsteori - Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv från 2002, L. 

Bengtsson och P. Skärvad: Företagsstrategiska perspektiv från 2011 samt G. von Krogh, G. 

Roos och J. Roos: Strategi - En introduktion från 2004. 

 

2.4 Urval av undersökningsobjekt 

Valet av undersökningsobjekt genomfördes via ett slumpmässigt urval där författarna listade 

kommunala bostadsbolag som arbetade med strategiimplementering och målformulering. 

Utbudet av bolag söktes upp genom användning av sökmotorer på Internet med en 

kombination av sökorden: kommunala bostadsbolag, strategier, strategiimplementering och 

mål. Författarna fann tre kommunala bostadsbolag som uppfyllde dessa önskemål därav att X, 

fortsättningsvis enbart omnämnt som ”bolaget”, ansågs föreligga som lämpligast objekt att 

studera. Av den insamlade information som kunde utläsas med hjälp av sökmotorer framkom 

att bolaget i något avseende arbetade med strategier och mål inom verksamheten. Av de tre 

funna bolagen som överensstämde med författarnas önskemål var detta bolag förefallande 

större än övriga och ansågs därför föreligga en sannolikhet att undersökningen skulle kunna 

besvara uppsatsens problemformulering. Författarna ansåg även att det föreföll sig mer 

sannolikt att ett större bolag i större omfattning arbetade med strategier och mål än ett bolag 

med få anställda.  

 

Författarna ansåg att en kvalitativ undersökning var lämpligast i förhållande till uppsatsens 

syfte och problemformulering vilket därmed även avgjorde valet av storlek på urvalet. Då 

studien syftar till att undersöka strategiimplementering ur ett ledningsperspektiv föreföll det 

sig därför lämpligt att de djupgående intervjuerna skulle genomföras med representanter i 

bolaget som innehade en chefsposition. Efter en första kontakt med bolagets marknadschef 

bestämdes att en intervju skulle genomföras med bolagets vice VD, då marknadschefen 

bedömde att denne skulle ha mest och relevantast kunskap om bolagets arbete med mål, 

strategi och implementering. Marknadschefen informerade uppsatsens författare att det i 

bolaget finns fyra olika affärsområden med en affärsområdeschef som svarar direkt under vice 

VD som även har det övergripande förvaltningsansvaret. Urvalet av affärsområde samt 
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förvaltare som intervjuobjekt gjordes genom slumpmässigt urval.  

 

2.5 Datainsamling  

Vid fallstudier är intervjuer en viktig informationskälla där de konkreta frågorna är flexibla 

och flytande. Frågorna som färdigställdes på förhand är främst av karaktären hur och varför 

för att i viss mån bibehålla en öppen karaktär (Yin 2006:117). Uppsatsens empiri är baserad 

på det framtagna materialet från intervjuerna med vice VD/fastighetschef, en 

affärsområdeschef samt en förvaltare. Empirin kompletterades med data från bolagets egna 

dokumentation samt årsredovisningen från år 2011. 

 
2.5.1 Intervjuform 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. Metoden är fördelaktig då intervjuerna går fort 

att genomföra till en låg kostnad samt att det skapas en möjlighet att enkelt ställa följdfrågor 

eller vid behov förtydliga något (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006:99). Telefonintervjuer 

hyser även fördelar gentemot exempelvis besöksintervjuer genom att de utvalda 

respondenterna ej påverkas av olika faktorer hos intervjuaren så som kön, klass och etnisk 

bakgrund (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006:99). Valet av telefonintervjuer motiverades 

även av uppsatsens i förhållandevis korta tidsram samt att det inte fanns en geografisk 

möjlighet för författarna att genomföra besöksintervjuer.  

 

En intervjuguide (Bilaga A) användes vid intervjuerna som utformades utifrån uppsatsens 

syfte, problemformulering samt den framtagna teoretiska referensramen, så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Även om frågorna var fastställda i förväg fanns en flexibel 

inställning till frågornas ordningsföljd för att ge uppsatsens författare möjlighet att vid behov 

kunna ställa eventuella följdfrågor (Saunders, Lewis & Thornhill 2007:212). Den 

semistrukturerade intervjuguiden valdes för att intervjuerna skulle kunna generera öppna 

frågor samt underlätta vid arbetet med jämförelser mellan den insamlade  

empirin och den teoretiska referensramen i analysen (Sallnäs 2007). Frågorna i intervjuguiden 

delades in i tre delar - mål, strategier och implementering för att skapa en tydlig överblick och 

sammanhängande logik. 
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2.5.2 Genomförande 

Via e-post kontaktades bolagets marknadschef där en presentation om uppsatsens syfte 

framställdes samt en förfrågan om bolaget kunde tänka sig att fungera som 

undersökningsobjekt. Under maj månad genomfördes tre intervjuer via telefon med en av 

uppsatsens författare med en genomsnittlig tid på en halvtimme per intervju. Samtliga 

intervjuer spelades in för att båda författarna i efterhand skulle kunna ta del av resultatet samt 

att den som intervjuade skulle få möjligheten att fullt koncentrera sig på respondentens svar. 

Respondenterna gav författarna tillåtelse att i efterhand återkomma via antingen telefon eller 

e-post om det skulle uppstå några oklarheter eller om följdfrågor behövde ställas i samband 

med sammanställningen och analysen av empirin.  

 

2.6 Metodkritik 

Det finns ett flertal fördelar med telefonintervjuer, men även nackdelar som bör nämnas i 

jämförelse med exempelvis besöksintervjuer. Telefonintervjuer begränsar möjligheterna att 

ställa komplexa eller känsliga frågor vilket kan ge upphov till missförstånd mellan 

respondenten och den som intervjuar och därmed påverka resultatet negativt. Andra 

begränsningar är avsaknaden av personlig kontakt mellan parterna samt möjligheten att 

registrera ansiktsuttryck och andra icke verbala budskap som kan vara av betydelse för hur 

respondenten dels uppfattar en fråga och hur författarna vid intervjutillfället uppfattade 

svaren. Ett noggrant förarbete med intervjuguiden genomfördes för att motverka eventuella 

intervjuareffekter genom att utesluta sådana frågor som kunde uppfattas som ledande och 

värderande frågor. Efter respektive genomförd intervju ombads även respondenten att 

kommentera hur denne upplevde intervjun i syfte att i efterhand kunna fastställa om en 

intervjuareffekt hade uppstått.  

 

En utökad studie som involverade ett större antal kommunala bostadsbolag hade kunnat ge 

studien en mer omfattande helhetsbild. Att studien enbart behandlar ett bolag försvårar 

möjligheterna att utifrån studien dra några generella slutsatser om hur kommunala 

bostadsbolag arbetar med mål, strategier och implementering. För att öka studiens 

generaliserbarhet används även slutsatser från tidigare gjorda studier inom offentliga 
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verksamheter som rör strategier och mål. 

 

Tillsammans med bolaget och uppsatsens författare valdes att undersökningsobjektet samt 

respondenterna skulle vara anonyma. De intervjuade respondenterna kommer enbart 

benämnas utifrån deras respektive befattning; vice VD, affärsområdeschef samt förvaltare.  

Uppsatsens författare anser däremot inte att anonymiseringen påverkade uppsatsens 

genomförande och resultat. 

 
2.6.1 Validitet och reliabilitet  
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) beskriver validitet och reliabiliteten vid en kvalitativ 

ansats som ett mått på att man mäter det som i sammanhanget är väsentligt och på ett 

tillförlitligt sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006:60f). Ett arbete med hög validitet 

innebär att forskaren undersöker det man avser att undersöka (Olsson & Sörensen 2007:76). 

 

Det finns ett brett utbud av befintliga teorier och studier som rör strategier, mål och 

implementeringssätt. Ett grundligt förarbete genomfördes för att finna relevanta teorier och ta 

del av tidigare genomförda studier som berör mål, strategier och implementering inom såväl 

den privata som den offentliga sektorn. Ändå finns en viss risk att författarna oavsiktligt 

missade eller förbisåg teorier och metoder som skulle vara av relevans för uppsatsen. Under 

förarbetet framkom att inom det valda ämnesområdet finns få publicerade studier som är 

genomförda i offentliga verksamheter och framförallt inom kommunala bostadsbolag. Det 

grundliga förarbetet styrker uppsatsens validitet. Validiteten för studien ökas också genom att 

intervjuerna, så nära som möjligt, är återgivna i talspråk samt att den insamlade teoretiska 

referensramen är vald utifrån uppsatsens ställda problemformulering och syfte. Båda 

författarna tog även del av de svar som intervjuerna gav för att undvika att respondenternas 

svar tolkades olika. Därefter gjordes tillsammans bedömningar av vilken information som var 

relevant för studien. Studiens tillförlitlighet ökar även då författarna använde sig av flera olika 

konfirmerande källor vid datainsamling till empirin.  

 

Insamlad information från litteratur och artiklar ger ofta inte tillräckligt med detaljer på hur 

exempelvis undersökningar eller modeller är utförda. Informationen är ofta vinklad till följd 

av svårigheten att förhålla sig objektiv vid en summering av skrivet material (Hartman 
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2004:214). Författarna höll ett kritiskt förhållningssätt till den information som användes 

genom att granska författarnas trovärdighet, auktoritet, objektivitet samt aktualitet. Den 

kritiska granskningen ökar därmed även uppsatsens reliabilitet (Rienecker & Stray-Jorgensen 

2008:258). För att ytterligare öka trovärdigheten fick respondenterna ej ta del av 

intervjuguiden i förväg utan enbart en kortare information kring uppsatsens ämne för att öka 

chansen att få naturliga och ärliga svar. Dock kan det även vara en nackdel att inte skicka ut 

intervjuguiden i förväg eftersom respondenterna då inte får möjlighet att förbereda sina svar. 

Dock anser författarna att den information som gavs om ämnet innan intervjun i kombination 

med att samtliga respondenter innehar en chefsposition i bolaget och är delaktiga i 

implementeringsarbetet bidrar till en hög reliabilitet.  

 

Ytterligare en felkälla i urvalet kan bero på respondenternas tidsbrist vilket kan ha påverkat 

resultatet om de har varit mer eller mindre intresserade av att medverka i studien. Med 

uppsatsens tidsram i åtanke anser författarna ändå att antalet intervjuer samt val av 

undersökningsobjekt gör att studien innehar en hög reliabilitet.  

 

2.7 Analysmetod 

Enligt Yin (2006) handlar en analys om att granska, kategorisera, sammanställa samt pröva 

empirin från undersökningen (Yin 2006:65). Det empiriska materialet används och jämförs 

med den teoretiska referensramen med avsikten att svara på och uppfylla uppsatsens 

problemformulering och syfte. Empirin behandlades av båda författarna där irrelevant 

information reducerades och presenteras under samma underrubriker i kapitlen som avser den 

teoretiska referensramen, empirin samt analysen för att skapa en tydlig och enhetlig struktur. 

Utifrån analysen drogs slutsatser med egna åsikter och tankar för att besvara uppsatsens syfte.  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenterar den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

Kapitlet är indelat i tre olika områden; vision och mål, strategier samt implementering.  

3.1 Vision och mål 

 

  

Figur 2: Vision och mål - hierarkisk struktur i förhållande till strategiprocessen1 (Källa: 

Omarbetad från Roos, von Krogh & Roos 2004:65). 

 

3.1.1 Vision 

Visionen utgörs av den framtid som företaget önskar och utformas oftast på de högre nivåerna 

i ett företag. Därför är det i många fall ledningens syn på framtiden och visionen syftar till att 

motivera och engagera medarbetarna i företaget (Roos et al. 2004:68). Lindvall (2011) 

betonar även att visionen ses som något långsiktigt och syftar till att uppmuntrar en 

handlingsdriven lärprocess (Lindvall 2011:254). Enligt Roos et al. (2004) är de tre viktigaste 

funktionerna för en vision att; legitimera och positivt uttrycka den roll organisationen har i 

förhållande till aktörer i omgivningen, ange vilken ambitionsnivå som finns inom företaget 

samt stimulera och skapa motivation bland medarbetarna (Roos et al. 2004:69). 

                                                
1 Figuren är omarbetad från Roos et al. (2004). Originalet inkluderar även en nivå mellan vision och mål som 

enligt Roos et al omnämns som affärsidé.  
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3.1.2 Mål 

Organisationers verksamhetsmål anger den inriktning som eftersträvas genom att precisera 

och operationalisera den formulerade visionen (Roos et al. 2004:75). Enligt Hatch (2002) 

finns det två olika typer av mål; officiella och operativa. De officiella målen är övergripande 

och vaga medan de operativa är konkreta och mer specifika. Mål uppfyller även en funktion 

genom att vägleda organisationer vid beslutsfattande. Det är viktigt att kunna visa omvärlden 

vilka mål som eftersträvas så kunden enkelt kan få en uppfattning om organisationen (Roos et 

al. 2004:75). Ett vanligt problem som kan uppstå i enlighet med den traditionella 

ekonomistyrningen är att det skapas för många mål vilket leder till svårigheter att 

uppmärksamma dem. Därför krävs en konstruktiv och uppföljnings- och åtgärdsorientering 

från ledningens sida. Information insamlas inte längre enbart för att ligga till grund till olika 

beslut utan är även ett sätt att bekräfta redan fastställda beslut (Lindvall 2011:57ff). Offentliga 

organisationer kännetecknas ofta av vaga och generella mål. Målen beslutas av ledningen som 

sedan försöker påverka organisationsmedlemmarna genom en uppsättning av formella 

styrinstrument (Christensen et al. 2007:124f). Organisationens mål är därför nära knutna till 

strategiska diskussioner då de bildar kontaktpunkter mellan organisationens olika intressenter, 

ledning och personal. 

 

Svårigheten med att definiera målen ligger i att det finns olika intressenter, exempelvis ägare, 

anställda, långivare, aktieägaren och staten, som oftast inte är överens om vad man vill 

eftersträva för organisationens fortlevnad och framgång (Hatch 2002:147ff). Många och 

motstridiga mål kan hanteras på olika sätt; sekventiell uppmärksamhet där man ser till en 

grupp intressen i taget där slutligen alla intressen tillgodoses under viss tid alternativt partiell 

tillfredsställelse där en viss del av de olika gruppernas intressen blir tillfredsställda hela tiden 

(Hatch 2002:150). Dessa motstridiga mål är oftast inte oförändrade särskilt länge och 

införandet av nya mål och förändringar kan skapa motsättningar och konflikter i 

organisationen. 
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3.2 Strategier 

Strategier innehåller en kärna av idéer om vad som är den bästa tekniken för att kunna 

analysera externa miljöer och resurser, generera alternativa val, identifiera strategiska 

möjligheter, utveckla scenarier samt testa olika alternativ (Argyris 1989:9). En framgångsrik 

strategi måste tillföra ett mervärde för kunden. Värdet måste vara äkta och inte slumpmässigt 

antas. Värdet upplevs som mer sannolikt att vara äkta om den drivs från kundens perspektiv 

och inte enbart utifrån hur verksamheten uppfattar det (Aaker 2008:139f). Vid en utformning 

av en strategi görs en genomgång av alternativa tillvägagångssätt med syftet att uppnå en 

anpassning mellan omvärldens behov och organisationens kapacitet. Kriterier upprättas som 

grund för val mellan de olika alternativen för att kunna göra en jämförelse för vilket som 

förefaller sig lämpligast för den specifika organisationen (Hatch 2002:134f). I moderna större 

företag utformas strategier på olika nivåer exempelvis koncernstrategi, affärsområdesstrategi, 

divisionsstrategi, affärsenhetsstrategi och funktionsstrategi (Bengtsson & Skärvad 2011:17). 

Koncernstrategier kännetecknas av omfattande beslut som rör exempelvis uppköp, samarbete 

och omorganisation och är en kombination av affärs- och affärsområdesstrategier. 

Understrategierna samordnas inom utformningen av den övergripande koncernstrategin men 

möjliggör för en del enheter att kunna agera självständigt (Bengtsson & Skärvad 2011:18). 

 

Figur 3: Strategi på olika organisationsnivåer (Källa: Bengtsson & Skärvad 2011:17). 

 
 
3.2.1 Service Management 
Service Management fokuserar på hur ett företag kan uppnå kundorientering inom all 

verksamhet som är relaterad till service (Bengtsson & Skärvad 2011:102). Samtliga 

kundaktiviteter behandlas ur ett helhetsperspektiv där det totala värdet av serviceerbjudandet 
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beror på produktens kvalitet, hur kunden upplever organisationens aktiviteter samt varje 

enskilt kundmöte (Blomé 2006). Framgången är beroende på hur väl de erbjudna tjänsterna 

överensstämmer med kundens förväntningar, att samspelet mellan kund och medarbetare 

fungerar samt att marknadsföringen av företagets service verkligen når ut till kunden 

(Bengtsson & Skärvad 2011:104).  

 

Enligt Grönroos (2002) definieras service management på följande sätt:  

Service management är att förstå det värde som kunder erhåller genom att konsumera eller 

utnyttja en organisations erbjudanden, och att förstå hur tjänster, ensamma eller tillsammans 

med information, varor eller andra materiella ting bidrar till detta värde; också att förstå hur 

upplevelser av totalkvalitet i en kundrelation främjar detta värde och hur det utvecklas med 

tiden (Grönroos 2002:217).  

 

Service både produceras och konsumeras i samma ögonblick vilket leder till en svårighet med 

att kontrollera kvaliteten i förväg. Kundens uppfattning av kvaliteten är därför till stor del 

beroende av hur kunden upplever samspelet med leverantören. De kritiska faktorerna är därför 

medarbetarnas motivation, kunnighet och agerande (Bengtsson & Skärvad 2011:104). Den 

strategiska planeringen bör därför vara utformad utifrån hur kundens upplevelse av tjänsten 

kontrolleras (Bengtsson & Skärvad 2011:105). Genom att kartlägga kunders beteenden skapas 

möjligheter för företagen att genom interna förändringsprocesser anpassa verksamheten efter 

kundernas behov (Blomé 2006).  

 

Det finns fem viktiga faktorer som leder till framgång för serviceföretag: 

“marknadssegmentet, servicekonceptet, serviceleverans-systemet, image samt kultur och 

filosofi” (Bengtsson & Skärvad 2011:109). Dessa nyckelfaktorer måste genomsyra företagets 

ledning och kultur för att skapa effektivitet och därför är det också vanligt att god service 

många gånger kan vara det avgörande konkurrensmedlet (Bengtsson & Skärvad 2011:108). 
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Figur 4: Service Management-systemet (Bengtsson & Skärvad 2011:109) 

 

Service Management-synsättet är dels användbart för servicesektorn men även för de företag 

som i större mån vill kundorientera verksamheten. Inom den offentliga sektorn tillämpas allt 

oftare service management för att förnya statliga och kommunala organisationer (Bengtsson 

& Skärvad 2011:111). Bostadsmarknaden skiljer sig från exempelvis bank- och resebranschen 

där service management är vanligt förekommande då kunderna inte är speciellt rörliga. För att 

utvecklas krävs en dialog med kunderna som blir avgörande vid införskaffandet av kunskap 

om vilka åtgärder som efterfrågas och lämpas i sammanhanget (Blomé 2006). Blomé (2006) 

lyfter fram tre grundläggande argument för nyttan av att använda service management i 

offentliga bostadsbolag:  

 

a) ”Kunder är särskilt beroende av bostadsföretagets tjänster eftersom man är beroende av 

olika sociala band i omgivningen. Det betyder att kunder inte lika lätt som andra 

tjänstemarknader kan byta leverantör från en dag till en annan.  

b) Bostadsföretaget är särskilt beroende av en god relation till hyresgästen eftersom det är 

svårt att avbryta ofördelaktiga relationer 

c) En bofast kund är oftast en lönsam affär för bostadsföretaget med mindre kostnader för 

bland annat uthyrning” (Blomé 2006).  
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3.2.2 Resurs- och kompetensbaserade strategier 
Det resurs- och kompetensbaserade strategisynsättet fick stort genomslag både teoretiskt och 

praktiskt under 1990-talet (Roos et al. 2004:25). Synsättet utgår från att ett företags strategi 

baseras på vad företaget kan åstadkomma, företagets kompetenser och resurser, då en strategi 

byggd på bestämda externa förutsättningar anses som en osäker bas då kundpreferenser, 

teknologier och regleringar förändras snabbt. Genom att utgå från vad företaget är bra på för 

att kunna skapa kundvärde. Goda kundrelationer är en viktig konkurrensfördel eftersom det 

både är svårt för en konkurrent att förvärva eller imitera denna kompetens (Bengtsson & 

Skärvard 2011:168). 

 

Ur ett kortsiktigt perspektiv är ett företags konkurrensförmåga kopplad till det kundvärde som 

företagets produkter eller tjänster kan skapa. En kärnkompetens förser företaget med ett stabilt 

flöde av kunskaper, färdigheter, resurser och kontaktnät. Produkterna eller de utförda tjänster 

och affärsenheterna förser å andra sidan kärnkompetenserna med nytt lärande som underhåller 

och därmed vidmakthåller utvecklandet av kompetensen (Bengtsson & Skärvard 2011:169). 

 

Enligt Bengtsson och Skärvad (2011) menar Hamel och Prahlad i sina publikationer från år 

1994 att det är viktigt att företagsledningen stimulerar ständig utveckling genom att skapa 

strategiska intentioner, det vill säga ambitioner och visioner för företagets framtida 

utveckling. Strategi och dess planering ska därför betona företagets framtida önskade tillstånd 

för att skapa drivkraft och motivation (Bengtsson & Skärvad 2011:172f). Hamel (2000) 

utvecklar senare sina tankar om kopplingen mellan just kärnkompetenser, strategiska resurser 

samt företagets mål. De strategiska resurserna delars in i fyra dimensioner; kärnprocesser, 

kundgränssnitt, kärnstrategi och värdenätverk. Kärnprocesser är vad medarbetarna gör medan 

kundgränssnittet beskriver interaktionen med kunden. Kundvärde skapas genom en 

kombination av kundgränssnitt och företagets kärnstrategi som skapas bland de strategiska 

resurserna (Bengtsson & Skärvad 2011:177).

 

Med resurs- och kompetenssynsättet på strategier anser man att strategierna grundas i 

företagets unika kärnkompetenser och strategiska tillgångar vilket skapar en möjlighet att 

bibehålla en stabilitet trots utvecklingar i omvärlden och internt i företaget (Bengtsson & 

Skärvad 2011:178).  
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3.3 Att styra och implementera strategier 

Enligt Allio (2005) är implementeringsfasen oftast mer komplext än själva utarbetandet av en 

strategi. För att lyckas med ett företags strategier behövs en konsekvent och okomplicerad 

metodik som kan driva strategin samt en aktiv ledning med förmågan att navigera så att 

strategierna inte faller bort redan i implementeringsfasen (Allio 2005). 

 
3.3.1 Implementeringsprocessen  
När en organisation har valt en strategi kommer två faser som i hög grad avgör om 

organisationen på lång sikt ska uppnå de mål som eftersträvas. Strategierna måste dels 

implementeras och därefter följas upp genom löpande utvärdering och kontroll av 

utvecklingen. Implementeringen innebär att man organiserar strategin där man anger vilka 

aktivitet som är nödvändiga för att strategin ska bli verklighet samt leda en 

förändringsprocess. Vilket sätt som är mest lämpat att implementera beror på vilken situation 

företaget befinner sig i (Roos et al. 2004:261). Den viktigaste uppgiften är att skapa en 

överensstämmelse mellan strategin samt organisationens kapacitet och kompetens (Roos et al. 

2004:264).  

  
Figur 6: Implementeringsprocessen (Roos et al. 2004:265).  
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3.3.1.1 Resursfördelning och organisationsstruktur 
I samband med att strategiska val har genomförts måste det även ske en fördelning av 

företagets resurser. Det är resursfördelningen som anger vilken riktning man förväntas gå 

med den operativa strategin, det gäller såväl den interna som den externa resursfördelningen 

(Roos et al. 2004:265). Som tidigare nämnts är det viktigt vid en strategiimplementering att 

man lyckas organisera medarbetarna som är en av de viktigaste resurserna i företaget. Dels 

måste arbetet fördelas bland medarbetarna samt samordna arbetet så att man arbetar effektivt. 

Organisationsstrukturen inom företag innehar en viktig roll då det finns ett samband mellan 

strategi, struktur och effektivitet (Roos et al. 2004:266). Den vertikala arbetsfördelningen rör 

antalet nivåer som finns i organisationen, vilken grad av kontroll som läggs på ledarna samt 

stabens lokalisering och storlek. Roos et al. (2004) föreslår att liknande aktiviteter ska 

rapporteras till en och samma person samt inrätta samordningsgrupper tvärs över alla 

funktioner för att öka och uppmuntra till samarbete (Roos et al. 2004:268).   

 

  3.3.1.2 Ledarskap och motivation  
Ledarstilen som den ledande befattningshavare har kan ha en betydande effekt vid 

strategiimplementering exempelvis vid delegering av befogenheter och beslutsfattande. 

Ledaren som genomför implementeringen skall också i allmänhet ha en drivande kraft i 

organisationen för att lyckas. En ytterligare viktig dimension av implementeringsstilen är 

vilken teknik som används för att anta strategin (Noble 1999:122). Ledarskapet måste vara 

tydligt från företagets ledning under hela processen med strategiarbetet. Enligt Roos et al. 

(2004) måste ledningen och berörda mellanchefer både ha en aktiv och synlig roll för att 

engagera medarbetarna i olika aktiviteter som bidrar till att strategin kan genomföras (Roos et 

al. 2004:268). Metoder för att skapa motivering kan vara belöningssystem, både finansiella 

och icke-monetära belöningar, samt ett effektivt återföringssystem (Roos et al. 2004:268).  

 
3.3.1.3 Ramverket med 7S och kommunikation 
Modellen med sju kulturfaktorer som påverkar förmågan att implementera strategier visar på 

samverkan, vilket innebär att förändringar behövs genomföras inom alla områden på grund av 

det ömsesidiga beroendet (McKinsey & Company 2008).  
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Figur 7: Ramverket med 7S (Källa: Bengtsson & Skärvad 2011:271).  

 

Struktur innefattar, som tidigare nämnts, arbetsfördelningen och samordning. Ramverket 

betonar även att det är enklare att formulera en strategi än att genomföra en framgångsrik 

implementering. System innefattar alla formella och informella procedurer som berör 

organisationens dagliga arbete, vilket har en stor betydelse för hur organisationen fungerar. 

De handlingar som ledningen genomför påverkar hela organisationen som helhet och 

ledarskapets stil förmedlar ledningens prioritering vid handlande. Stab innefattar alla 

medarbetare och en framgångsrik organisation måste ledas aktivt med utbildningar, 

utveckling och en bra socialiseringsprocess. Slutligen tar ramverket även upp företagets 

styrka och färdigheter samt de gemensamma värderingsnormer som är de vägledande 

begrepp, normer och värderingar som leder organisationen som helhet i samma riktning (Roos 

et al. 2004:271f). 

 

Slutligen så innebär en effektiv och tydlig kommunikation inom organisationen en viktig 

faktor vid implementering av strategier. Enligt Roos et al. (2004) kräver en större organisation 

en strukturerad kommunikation för att försäkra att alla medarbetarna tar del av och förstår 

strategin. Kommunikationen är också det viktigaste sättet att förmedla de värderingar som 
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man vill, från ledningens sida, få ut bland organisationens medlemmar och på så vis 

säkerhetsställa en bra samordning. Kommunikationen är även viktig när en strategi väl är 

implementerad för att underrätta medarbetarna om framsteg och förändringar (Roos et al. 

2004:272).  

 

Rydén och Westerling (2004) genomförde en studie om hur strategier implementeras i företag 

samt betydelsen av tillvägagångssättet vid implementeringen. Författarna ville se om det 

fanns eventuella skillnader i synen på strategier och strategiimplementeringen mellan olika 

företag, olika personer och på olika nivåer inom företagen. Studien genomfördes med 

personliga intervjuer med tre olika företag och kom fram till att det är väsentligt att strategival 

och företagets tillvägagångssätt vid strategiimplementeringen följs åt. Om de inte gör det, 

enligt Rydén och Westerling (2004), förefaller det sig svårt för företag att implementera valda 

strategier. Oavsett valet av perspektiv i ett företag är det möjligt att implementera en strategi 

och det skapas goda förutsättningar för implementeringen om hela organisationen medverkar 

och förstår strategin man skall arbeta med. Rydén och Westerling (2004) kom fram till två 

nyckelfaktorer för att lyckas med implementeringen i företag. Den ena faktorn är betydelsen 

av personalens delaktighet och den andra faktorn är att man för en bra dialog inom företaget 

(Rydén & Westerling 2004). 

 

 
3.3.2 Fyra metoder att implementera strategier 
Roos et al. (2004) definierade fyra olika metoder för att implementera strategier med 

utgångspunkten att det finns två olika dimensioner att ta hänsyn till beroende på om det är 

relativt små problem som man avser att lösa eller strategier som medför stora förändringar i 

hela organisationen (Roos et al. 2004:263). 
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Figur 8: Olika sätt att implementera strategier (Roos et al. 2004:263). 

 

När det strategiska problemet är litet och tidshorisonten för implementeringen är lång används 

metoden för framväxande implementering. Vanligtvis betraktas sådana förändringar som 

lokala åtgärder för att skapa en förbättring och medför därför inga större hinder i företagets 

övergripande strategi eller grundläggande arbetsrutiner (Roos et al. 2004:263). Den styrda 

implementeringen innebär då det strategiska problemet är litet att det finns en begränsad 

tidsram gällande implementeringen. Exempelvis när det sker mindre förändringar i 

omgivningen som organisationen är verksam i och ett behov av anpassning skapas (Roos et al. 

2004:263). Den tredje metoden är den så kallade steg-för-steg-implanteringen som uppstår 

när det strategiska problemet är stort men det finns en god tidsram för att arbeta med 

implementeringen. Det kräver att ledningen fokuserar på flera områden och 

beroendeförhållanden mellan dessa, men då tidsramen är lång har man eventuella möjligheter 

att analysera problemet innan man inför åtgärder (Roos et al. 2004:263). Slutligen presenteras 

metoden vid en omfattande implementering där problemet är stort samtidigt som det finns ett 

akut behov av åtgärder. Situationen tvingar ledningen att snabbt fatta beslut och vidta åtgärder 

utan att det genomförs en formell planeringsprocess. Förutsättningarna för att kunna 

åstadkomma samordningen krävs en helhetssyn och direkt kommunikation inom 

organisationen för att man ändå snabbt ska kunna ta ett väl förankrat beslut (Roos et al. 

2004:264). 
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Berglund och Eriksson (2008) genomförde en fallstudie av Luleås Kommun med personliga 

intervjuer på förvaltningsnivå och telefonintervjuer på verksamhetsnivå. Studien undersöker 

hur förvaltningar inom de svenska kommunerna styr verksamheterna genom strategisk 

ekonomistyrning. I studien identifierade Berglund och Eriksson (2008) samband mellan 

framgångsfaktorer för implementeringsfasen av strategier. Resultatet av studien visade att de 

svenska kommunerna i den strategiska styrningen bör använda en styrmodell som innehåller 

en beteendestandard för de anställda. I denna beteendestandard skall man ta hänsyn till sociala 

aspekter och beteendeaspekter. För att få ut så bra effekter som möjligt ur styrmodellen och 

för att stärka organisationskulturen krävs att man kan sprida värderingar genom hela 

organisationen. För att säkerställa att rätt aktiviteter på rätt sätt genomförs är det viktigt med 

feedback i alla led i organisationen och med regelbundna kvalitets- och 

effektivitetsmätningar. De framgångsfaktorer för strategiimplementering Berglund och 

Eriksson (2008) fick fram var; delaktighet, kommunikations- och informationsspridning, 

enhetliga underchefer, lyhördhet för medborgarnas behov, övervinna motstånd och 

projektgrupper. Faktorerna är ordnade efter deras betydelse och mellan dem finns ett samband 

(Berglund & Eriksson 2008). 

 
 
3.3.3 Balanserade styrkort  
För att förstå den komplexa miljö som en kundrelation kan innebära krävs ett integrerat 

lednings- och kvalitetssystem som omfattar hela verksamheten. Balanserade styrkort är en 

vanlig metod inom modern verksamhetsstyrning som fokuserar på mätning och formulering 

av mål (Lindvall 2011:115). Balanserade styrkort infördes av Robert S. Kaplan och David P. 

Norton i början 1990-talet med syftet att komplettera mätningar av finansiella mått. Genom 

att skapa mål, styra och följa upp förhållanden inom den dagliga verksamheten fås tidigare 

signaler på faktorer och omständigheter som påverkar det ekonomiska resultatet. Därmed är 

balanserade styrkort en metod för att åstadkomma denna koppling samt ett verktyg för att 

översätta den formulerade strategin till konkreta och mätbara mål (Bengtsson & Skärvad 

2011:220). 
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Vid balanserade styrkort mäter man utifrån fyra olika perspektiv kundperspektivet, 

affärsprocessperspektivet, innovations- och inlärningsperspektivet samt det finansiella 

perspektivet. Med ett kundperspektiv mäts det som anses betyda något för kunderna; 

marknadsandel, kundackvisition, kundstabilitet, kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. Det 

interna processperspektivet utgår i hur mått och mätningar utvecklas och genomförs för att 

företaget ska kunna motsvara kundernas förväntningar (Bengtsson & Skärvad 2011:221). 

Inlärnings- och tillväxtperspektivet koncentreras på organisationens förmåga att få utväxling 

på infrastrukturen – människor, system och procedurer – och perspektivet indelas i tre 

underkategorier; medarbetarförmåga, informationssystemsförmåga och motivation, 

delaktighet och integration. Slutligen utgår det finansiella perspektivet från de utläsningsbara 

effekterna av strategin och dess genomförande på de uppsatta finansiella målen (Bengtsson & 

Skärvad 2011:222). Dessa fyra perspektiv driver i bästa fall tillsammans organisationen mot 

ett effektivt genomförande av strategin. Balanserade styrkort skapar därmed dels en möjlighet 

att enkelt sammanfatta mål och utfall samtidigt som att risken för suboptimering minskas 

exempelvis när lönsamheten ökar och kunder blir missnöjda eller att kvaliteten sjunker men 

att medarbetarna blir missnöjda (Bengtsson & Skärvad 2011:223).  

 

En strategifokuserad organisation skapas genom att strategin först översätts i operationella 

termer (Bengtsson & Skärvad 2011:225). Genom en strategikarta som grundas i de fyra 

perspektiven inom de balanserade styrkorten kan man implementera strategin med hjälp av 

aktiviteter och åtgärder inom respektive perspektiv. Slutligen måste strategin vara alla 

medarbetares angelägenhet eftersom den betydande delen av arbete i dagens organisationer är 

kunskapsarbete. Delaktigheten bland medarbetarna stimuleras och måste stimuleras, enligt 

Bengtsson och Skärvad (2011), genom kommunikation och utbildning samt införandet av 

personliga och teamkopplade mål. Slutligen är det genom att utveckla nya styrsystem som den 

blir levande i den dagliga verksamheten, därför krävs god ledningsförmåga för att kunna 

hantera uppgiften att integrera och mobilisera organisationen (Bengtsson & Skärvad 

2011:225f). 
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Figur 9: Den strategifokuserade organisationens principer (Bengtsson & Skärvad 2011:226). 

 

I en studie av Catak och Gullström (2010) bekräftas användningen av balanserade styrkort 

inom de sex kommunala bostadsbolagen som studerades samt att styrkorten dagligen används 

vid beslut och aktiviteter inom verksamheten (Catak & Gullström 2010). Studien visade dock 

även att det fanns skillnader i hur respektive bolag valde att arbeta med styrkorten eftersom de 

anpassades efter det specifika bolagets nyckeltal (Catak & Gullström 2010). Studien visade att 

majoriteten av dem undersöka bostadsbolagen försökte dagligen härleda beslut och aktiviteter 

till användningen av balanserade styrkort. Medan vissa bolag använde styrkorten som verktyg 

vid uppföljningar, ekonomi, medarbetarindex samt sjukfrånvaro, använde sig en del ej av 

styrkorten i den dagliga verksamheten även om verktyget fanns implementerat i 

organisationen (Catak & Gullström 2010).        

 
 
3.3.4 Plan-Do-Check-Act-cykeln 
En stor del av den styrlitteratur som finns publicerad idag har ett cybernetiskt synsätt. Den 

moderna verksamhetsstyrningen är till stor del uppbyggd kring dessa tankar om 

informationshantering. Med ett sådant perspektiv ses information som något som skapas 

genom att ett utfall mäts och jämförs med det planerade utfallet (Lindvall 2011:56). Plan-Do-

Check-Act (PDCA) cykeln är en modell som är välkänd för kontinuerlig process förbättring. 

Den lär organisationer att planera en åtgärd, genomföra den, kontrollera för att se hur den 

överensstämmer med planen och dra lärdom av erfarenheten. 
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Figur 10: PDCA-cykeln (Arvesson 1998). 

 

PDCA-cykeln är också känd av två andra namn; Shewhart-cykeln och Deming-cykel. Walter 

A. Shewhart började diskutera begreppet PDCA år 1939 i boken om statistisk metod “Ur 

Quality Control”. Shewhart menade att cykeln får sin struktur genom konstant utvärdering av 

ledningens metoder samt ledningens vilja att anta och bortse från idéer. Tillsammans är det 

nyckeln till framgång för företag. W. Edwards Deming var student till Shewart och 

vidareutvecklade PDCA-cykeln till PDSA-cykeln där “S” stod för study. Demings studier 

blev stora i Japan under 1950-talet som fokuserade både på PDCA och andra begrepp om 

kvalitet i sin dagliga verksamhet (American Society for Quality 2002). 

  

PDCA-cykeln består av fyra steg för förbättring och förändring;  

1. Plan: Identifiera en möjlighet och planera för förändringen.  

2. Genomför: Testa förändringen.  

3. Kontroll: Granska testet, analysera resultaten och identifiera lärdomar.  

4. Agera: Agera utifrån vad man lärt sig i kontrollsteget. Om förändringen lyckades, utnyttja 

då de nya lärdomarna från testet till större förändringar.  Om man inte lyckas, gå då igenom 

cykeln åter igen med en ny plan (Tauge 2004:390ff).  
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av bolaget samt deras mål, vision och affärsidé. 

Därefter följer resultatet med den information som insamlades med hjälp av intervjuerna. 

 

4.1 Utdrag från bolagets egen dokumentation och årsredovisning för år 

2011 

År 2008 hade bolaget på många sätt nått botten eftersom hyresgästerna hade tröttnat på dåligt 

underhållna hus och brutna löften från bolagets sida. Bolaget insåg att en förändring var 

tvunget att ske för att bygga upp hyresgästernas förtroende samt skapa ett ledningssystem som 

ledde till ständiga förbättringar för att skapa de nöjda kunderna. 

 

Som första åtgärd tillsattes en chef med övergripande ansvar för förvaltningen, 

fastighetschefen. Vice VD hade en vision om hur kvalitetsresan skulle genomföras för att man 

på bästa sätt skulle kunna nå bolagets övergripande mål. Bolaget skulle gå från att vara en 

händelsestyrd organisation till en kvalitetsstyrd organisation, där man strävade efter att 

kontinuerligt mäta, analysera och agera när indikationer uppkom att man var på väg mot fel 

håll. 

 

Figur 11: Vägen till nöjda kunder år 2009 till 2012 (Bolaget, 2012) 

 

Bolagets ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen fastställde åtta hållpunkter som 

man ansåg var centrala delar för att nå målet med nöjdare kunder; fotografering, nollställning, 

förvaltningsrondering, bovärdsportalen, veckoplanering, kundvisaren och åtgärdslogg, 

kundcenter samt klagomålshantering. En ytterligare viktig punkt var att få tillbaka 
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hyresgästernas förtroende då man ansåg att utan något förtroende skulle ingen av de andra 

faktorerna spela någon roll. För att återvinna förtroendet bland hyresgästerna lade man stor 

vikt på att vara tålmodiga, förutsägbara och beslutsamma i sitt handlande. Vidare lyssnade 

man på dem, talade med dem och använde deras synpunkter till det fortsatta arbetet. 

 

Det första steget, fotograferingen, gjordes av stora delar av bostadsområdena med syftet att 

skapa en gemensam bild om hur man ville att det skulle se ut. Tidigare hade man haft olika 

uppfattning om vad som var bra, dåligt, rätt och fel vilket i sin tur gjorde det svårt att arbeta 

mot ett gemensamt mål. En nollställning sågs som en förutsättning för att man överhuvudet 

skulle klara av att genomföra en förändring, då många bostadsområden var undermåligt skött 

och medarbetarna var både frustrerade och uppgivna. Resultatet efter reparationer, målning, 

snickrande och städning skapade ett ansiktslyft i bostadsområdena som uppskattades av 

hyresgästerna och som även ökade motivationen hos medarbetarna att fortsätta hålla efter. 

 

Enligt bolaget svarade hyresgästerna positivt på de genomförda åtgärderna och man byggde 

säkert upp det förtroende som man tidigare hade försummat. Inom bolaget genomfördes även 

förändringar i det interna arbetssättet. För att få struktur på ronderingarna infördes en 

checklista på kontrollpunkter med motivet att skapa ordning och reda, förvaltningsrondering, 

som ersatte alla de tidigare ronderingstyperna. Man införde även en “bovärdsportal” som 

möjliggjorde att bovärdarna samarbetade och arbetade likadant vart fastigheten än befann sig. 

Bovärdsportalen bidrog till det önskade kvalitetsfokus man eftersträvade genom att 

bovärdarna och förvaltarnas vanligaste arbetsuppgifter sammanställdes, vilket ledde till att 

man också förtydligade de förväntningar man hade på medarbetarna. Med rutiner på plats var 

man medveten om hur man ville att det skulle se ut i bostadsområdena och man visste vilka 

rutiner som skulle användas för att förverkliga målbilden. Genom att införa noggrann 

veckoplanering för det dagliga arbetet avhjälptes tidigare prioriteringsproblem med att få 

tiden att räcka till och det blev även lättare att ersätta kollegor vid semester och sjukdom. 

 

Med införandet av ett ledningssystem, kundvisaren, avsåg man att underlätta för medarbetarna 

och ge dem information såväl som varningar i tidigt skede när man var på väg i fel riktning. 

Under år 2009 hade bolaget endast 25 % måluppfyllnad och därför ansågs det finnas behov av 

ett ledningssystem som kunde bryta ned det man ansåg som viktigt och göra det mätbart och 
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regelbundet analysera och presentera dessa mätetal i en rapport veckovis. Det skapade även 

en tydlighet för var och när man behövde genomföra korrigeringar och åtgärden om värdena 

var påväg i fel riktning. År 2011 var bolagets måluppfyllnad hela 80 % och man har nu 

betydligt bättre koll på det dagliga arbetet och vad man anser är viktigast. 

 

 

Figur 12: Vägen till nöjda kunder (Bolaget, 2012) 

 

Införandet av kundcenter möjliggjorde att man kunde genomföra förbättringar gentemot 

kunden och ingen glömdes bort. Tidigare hade alla hyresgästers telefonsamtal gått direkt till 

bovärdarna som knappt haft tid att svara och ännu mindre att dokumentera ärendet. Slutligen 

ville man ta klagomålen på allvar så att hyresgästen snabbt kunde få återkoppling vilket både 

gynnade bolaget självt och ökade kundnöjdheten. Enligt rutinerna i kundvisaren följer man 

numera upp de ärenden som har varit öppna över en veckas tid och bolaget kan se att i och 

med den strukturen har klagomålen minskat avsevärt.  

 

Ur bolagets årsredovisning år 2011 presenteras bland annat resultat ifrån årets genomförda 

kundundersökning. Undersökningen visar en mycket positiv utveckling, hyresgästerna 

uppskattar deras satsning och bolaget är på god väg att uppfylla ett av bolagets viktigaste och 

övergripande mål; att ha de nöjdaste hyresgästerna. 
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För att kunna mäta granden av nöjdhet hos hyresgästerna skickas kundundersökningar ut till 

en tredjedel av hyresgästerna varje år. Resultatet sammanställs för att man skall få en 

övergripande bild av den årliga utvecklingen, verksamhetens styrkor och svagheter. Det 

möjliggör även att man kan jämföra resultatet från tidigare år. Resultatet från undersökningen 

redovisas och analyseras på förvaltnings- och bovärdsnivå som sedan utgör en viktig grund 

när ledningen planerar inför nästkommande år. Bovärdarna informerar även resultatet för 

hyresgästerna och föreslår åtgärder för förbättring eftersom man lägger stor vikt vid att sträva 

efter att vidta de åtgärder som man gett förslag på. 

 

4.1.1 Vision och övergripande strategiska mål 
Bolaget tillämpar målstyrning där man årligen utgår från vision och övergripande mål för att 

formulera operativa mål, strategier och aktuella aktiviteter. Bolagets interna styrdokument 

“Vår inriktning” är vägledande för bolagets verksamhetsstyrning både på övergripande-, 

lokal-, och medarbetarnivå. Visionen innebär att man vill skapa nöjda kunder och 

konkretiseras i de övergripande strategiska målen; de nöjdaste kunderna, trygga hem, fina 

boendemiljöer och miljömedvetna val. För att kunna uppnå de övergripande målen måste 

bolaget erbjuda god service och förvalta fastigheterna väl. Att vara en kundorienterad 

organisation innebär fokus på ett enhetligt arbetssätt som man mäter via nyckeltal, service, 

produkt och trygghetsindex. Dessa undersöks i den årliga kundundersökningen, det operativa 

resultatet och de årliga medarbetartundersökningarna. Medarbetarnas åsikter, känslor och 

engagemang ses som en förutsättning för att bolaget ska kunna nå de övergripande målen.

 

4.2 Intervjuer 

 
4.2.1 Intervju med vice VD 

Vice VD för bostadsbolaget och fungerar som ett komplement till bolagets VD. Rollen som 

vice VD innebär även det yttersta ansvaret för bostadsförvaltningen, IT, lokalförvaltning, 

fastigheterna samt kontakterna med hyresgästerna.  
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4.2.1.1 Vision och mål 
Bolagets vision har funnits med i bolaget under en lång tid och handlar om att man vill skapa 

värden för kunden. Vice VD är kritisk mot hur visionen är formulerad eftersom den upplevs 

som något oprecist, vilket har resulterat i ett pågående arbete för att skapa en tydligare vision.  

Det övergripande målet är strävan om att få de nöjdaste hyresgästerna. De operativa målen 

handlar om vad man vill uppnå i den årliga kundenkäten; att skapa attraktiva boenden och 

nöjda hyresgäster. De operativa målen fyller även funktionen som nyckeltal som man löpande 

arbetar med där man mäter exempelvis utfall av ekonomi, miljön och energi. 

 

4.2.1.2 Strategier 
Vice VD anser att det är strategier som vägleder bolaget till vilka områden man bör satsa mer 

på och de strategiska åtgärder som krävs för att bli framgångsrika. Strategier pekar även ut 

syftet med och det som är viktigast för bolaget. 

 

Varje år vid budgetprocesserna jobbar man hårt för att sätta de övergripande målen i bolaget. 

Det är utifrån dessa mål man sedan kan peka ut de strategiska områdena. Det är vid dessa 

budgetprocesser man ser över bolaget och överlägger om de nuvarande strategierna är bra, om 

de håller och om man vill fortsätta arbeta vidare med dem. De nuvarande strategierna är 

relativt statiska eftersom man under de senaste fyra åren har strävat efter och fokuserat på att 

verkligen fullfölja strategier och nå de uppsatta målen. För att man skall lyckas nå bolagets 

strategier och mål är det viktigt att man fortsätter arbeta enligt det nya systematiska arbetssätt 

som man gör i dagsläget och att man rustar upp fastigheterna. Bolagets strategiska resurser är 

all projektledarkunskap och fastighetskunskap. 

 

Bolaget har levt under en stor ombyggnadsprocess de senaste åren, ombildningen har varit 

enorm och intresset i det har varit stort. Marknaden har förändrats mycket genom att bland 

annat konkurrensen har ökat. Bolaget minskade sitt utbud med tjugofem procent, vilket 

innebar att man till följd av det minskade personalstyrkan med samma procentsats för att få 

ekonomin att gå ihop. När man minskat dessa resurser var man tvungen att skapa 

konkurrensfördelar på annat håll för att få en bra konkurrensposition.  
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Bolagets strategi för verksamheten är att vara en kundorienterad förvaltning som arbetar med 

fokus på ökad trygghet, nyproduktion, miljöfrågor, utveckling av affärsområden och trivsel 

bland medarbetarna. De kortsiktiga strategierna fungerar som komplement till den långsiktiga 

strategin. Under de senaste åren har bolaget inte justerat tidigare valda strategier utan arbetar 

för att införliva dessa under de närmaste tio åren. Enligt vice VD finns det inget behov av att 

ha olika strateginivåer inom bolaget utan alla arbetar tillsammans i hela verksamhet, oavsett 

nivå, för att uppnå bolagets övergripande mål.  

 

För att säkerställa att hela organisationen känner till och förstår bolagets strategi jobbar man 

med uppföljning och återkoppling i förhållande till målen som kommuniceras månadsvis. 

Vice VD försöker själv vara ute och diskutera med affärsområdena minst en gång per halvår. 

Det finns även en tydlig koppling mellan mål och strategi i de kontinuerliga veckosamtal som 

genomförs med samtliga medarbetare. Eftersom det finns tydliga rutiner som gäller för hela 

bolaget finns en tydlig transparens mellan affärsområdena, vilket gör att man tydligt kan se 

om det uppstår några avvikelser på affärsområdes- eller teamnivå.  

 

”God service innebär att man levererar det man har lovat och då måste man även veta vad 

det är man har lovat. Kunden ska också veta vad han/hon kan förvänta sig av oss.” (Vice VD, 

2012).   

God service och goda kundrelationer är av yttersta vikt för ett bostadsbolag. Vice VD 

beskriver att det är just det som bolaget måste vara bra på för att vara framgångsrika. Bolaget 

arbetar ständigt med att utveckla och förbättra sina serviceerbjudanden. Kundens upplevelse 

av tjänsterna kontrolleras och följs upp genom en årlig kundenkät. Att ta reda på kundernas 

åsikter och upplevelser om bolagets service och verksamhet är, enligt vice VD, viktigt för att 

annars kan bolaget inte uppnå sitt mål: att få de nöjdaste kunderna.  
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4.2.1.3 Implementering 
Bolaget lyckas implementera strategier i verksamheten genom att formulera kärnvärden, 

ledord, tydliga mål, en fungerande struktur, bra uppföljning, dialog och nöjda medarbetare. 

 

”Om man bestämmer sig för att nå ett mål och sedan ger sig tusan på det, då blir de 

drivkraften i arbetet vi gör[…]”. (Vice VD, 2012) 

 

Vice VD anser att det är viljan och drivkraften i organisationen som avgör om man skall 

lyckas med att implementera en strategi. Kvalitetshjulet är bolagets viktigaste styrmekanism 

för att säkerhetsställa att strategierna implementeras på önskvärt sätt, tydliga mål, en god 

dialog bland medarbetarna, underlag för beslut och regelbundna analyser. Modellen 

balanserade styrkort finns med i kvalitetshjulet och benämns därför inte separat inom bolaget.  

 

Den stora fördelen med kvalitetshjulet är att medarbetarna enkelt kan förstå dess innebörd. De 

problem som vice VD anser kan uppstå om man inte förstår systemet är byråkrati och 

administrativ belastning. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet, dialog, 

kommunikation och delaktighet hos medarbetarna. Processen att arbeta fram ett fungerande 

styrsystem har varit stort och omfattande.  

 

”Om alla förstår, då får man hjulet att snurra”. (Vice VD, 2012) 

 

Det man i huvudsak mäter i bolaget är ekonomin, fjärrvärmeförbrukning, nöjda medarbetare, 

nöjda kunder och miljöindex. Det finns även underliggande mått som bolaget arbetar med 

veckovis och som rapporteras från bovärd till ledningen via förvaltare och affärsområdeschef.  

 

Vice VD arbetar dagligen med att följa upp strategiimplementeringen. 

”Detta är min huvuduppgift, det är detta jag jobbar med hela tiden, mina dagliga 

arbetsuppgifter. Så som strategier, mål, uppfyllande av dessa, nyckeltal och hur vi kan justera 

dessa”. (Vice VD, 2012) 

 

Tidigare år har man inte skött detta lika väl, nu är det hårdare styrt och mer punktformat, 
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denna gång har man stort fokus på att nå bolagets mål. Verksamhetens effektivitet och kvalité 

mäts genom operativa nyckeltal. Man mäter exempelvis antalet öppna ärenden, procentuell 

rondering och skadedjursärenden. Man har åtta parametrar som man följer och mäter mot 

varandra regelbundet. Man vill minska antalet ärenden. 

 

4.2.2 Intervju med Affärsområdeschef 
Inom bolaget finns fyra olika affärsområden. Affärsområdeschefen har ansvar för 

affärsområdet som även inbegriper budgetansvar, personalansvar över ett 40-tal anställda och 

övergripande resultatansvar för området. Affärsområdeschefen rapporterar direkt till vice VD 

och är en av de 13 personer i bolagets ledningsgrupp.   

 

4.2.2.1 Vision och mål 

Bolagets operativa mål är att mäta kundnöjdhet, service och trygghet. De operativa målen 

bryts ner i kärnvärden i form av produkt- och serviceindex. Affärsområdeschefen 

konkretiserar målen med att man strävar efter att uppnå attraktiva boendemiljöer, nöjdaste 

hyresgäster och internt är lönsamheten även ett viktigt mål.  

 

4.2.2.2 Strategier 
Strategierna är verktyg för att uppnå målen och genomsyrar alla nivåer i bolaget - per 

affärsområde och individnivå. De övergripande strategierna handlar om att man vill vara en 

kundorienterad förvaltning och ha de nöjdaste kunderna. De kortsiktiga strategierna blir olika 

vägledningar om hur man skall ta sig dit. Man satsar på underhåll av byggnader, 

ombyggnader av fastigheter och miljön. Strategier tas fram i samband med strategi-, affärs- 

och budgetplaner. 

 

”Vi har gått från att tro att vi är störst, bäst och vackrast till att verkligen sträva efter att vara 

det […]”. (Affärsområdeschef, 2012) 

 

För att försäkra sig om att alla i organisationen känner till strategierna har man ofta 

utvecklingssamtal. Under dessa samtal sätter man upp mål för medarbetaren och ser till att 

man ser den röda tråden genom hela verksamheten. Affärsområdeschefen ser också till att 
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man som medarbetare vet hur man påverkar målen eftersom man anser att det är viktigt att 

medarbetarna får vara med och bestämma aktiviteter och strategier för att känna sig delaktiga. 

Affärsområdeschefen menar att de viktigaste faktorerna för att lyckas med strategier och 

uppnå bolagets mål är att man följer upp det man har bestämt kontinuerligt och korrigerar om 

det inte blev som man trodde. 

 

4.2.2.3 Implementering 
För att lyckas implementera strategin arbetar bolaget med fokus på att involvera alla berörda, 

delaktighet är en viktig del i processen och det är också viktigt att bovärdarna får vara med 

och tycka till, detta skapar möjligheter för implementeringen. Verklighetsförankring, 

konkretisering och att alla förstår innebörden är andra viktiga faktorer för att lyckas med 

strategiimplementeringen. Enligt affärsområdeschefen måste man bryta ned strategin i olika 

nivåer i verksamheten för att alla skall veta vad som krävs för att lyckas på bästa sätt. 

  

 

För att säkerställa att strategin implementeras på önskat sätt använder bolaget styrmekanismen 

Plan-Do-Check-Act. Denna styrmodell är viktig för att strategin skall nå framåt och är en del 

av bolagets interna modell; Kvalitetshjulet. Styrmodellen bidrar till att bolaget arbetar bättre 

och effektivare med uppföljning vilket i sin tur ger goda resultat både hos kunder och 

medarbetare. Affärsområdeschefen anser att modellen är lättförståelig och lätt att 

implementera i den dagliga verksamheten vilket generar att medarbetarna förstår dess 

innebörd. Men för att denna modell alltid ska fungera lika bra är det viktigt att man arbetar 

med den kontinuerligt, ihärdigt och att man säkerställer att man gör alla fyra stegen i 

modellen. Nästintill hela organisationen använder denna modell, men främst inom 

affärsområdena som utgör störst del av företaget, då det är dem som har närmst kontakt med 

hyresgästerna. Alla var delaktiga på olika sätt i affärsområdena vid framtagning av 

styrsystemet. Bovärdar, förvaltare och affärsområdeschefer går igenom hela 

styrsystemprocessen och ser hur man skall agera och rapporterar i sin tur detta vidare till sina 

chefer. För att ett styrsystem skall vara lyckat krävs att man ger folk en möjlighet att få vara 

delaktiga, att man är ihärdig och att man mäter kontinuerligt för att ha kontroll. 

Affärsområdeschefen anser också att det är viktigt att viljan finns och att man inte är rädd för 

förändringar eftersom styrsystemet inte får vara för sterilt och ”akademiskt” vilket skapar en 
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rädsla i organisationen. Affärsområdeschefen avslutar med att konstatera att 

styrmekanismerna skall kännas naturligt och stimulerande för att nå framgång i en 

organisation.  

  

“Veckovis följer vi upp olika ”kundmått” för att kontrollera antalet nöjda kunder. Vi mäter 

också antal ärenden som kommit in, så som störningsärenden och skadedjursärenden. Jag 

tillsammans med bovärdar och förvaltare går sedan igenom hela processen tillsammans 

[…]”. (Affärsområdeschef, 2012) 

 

4.3.3 Intervju med Förvaltare 
Inom varje affärsområde finns ett antal förvaltare som är ansvariga för den löpande 

verksamhet som genomförs av deras medarbetare bovärdarna. Förvaltaren är chef över nio 

bovärdar, som sköter reparationer, ronderingar och översyn över hyresgäster och 

fastigheternas skick. Förvaltaren svarar i sin tur under affärsområdeschefen. 

 
4.3.3.1 Vision och mål 

Bolagets vision har funnits sedan länge; att få nöjda kunder. De övergripande målen är att få 

nöjda kunder och erbjuda attraktiva miljöer på ett affärsmannamässigt sätt. För att uppnå 

dessa mål måste medarbetarna vara motiverade och därför bryter man ner kärnvärdena till mål 

på respektive nivå.   

 

4.3.3.2 Strategier 
Förvaltaren upplever att det finns en och samma strategi för hela bolaget som är såväl bra 

planerad från början och implementerad i organisationen. Det finns olika delmål som kan 

skilja sig mellan respektive affärsområde och teamområde beroende på fastighetsbeståndet, 

men den övergripande strategin är lika för hela bolaget. Från ledningsgruppens sida är det 

uttalat att kärnvärdena ska brytas ned i organisationen för att man ska kunna känna igen dem 

på sin egen nivå och hur alla ska kunna bidra till att de uppfylls. För att alla medarbetarna ska 

känna till och förstå bolagets strategier och mål arbetar man aktivt med uppföljning och hur 

man tycker att man efterlever bolagets värderingar - inom hela bolaget, affärsområdesnivå, 

förvaltningsnivå och även på individnivå. För de individuella målen sker det oftast under 
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medarbetarsamtalen som inträffar en gång om året, men det finns även de anställda som 

föredrar att arbeta med månatliga, veckovis och även dagliga mål. 

 

“Det är klart att det finns olika nivåer i organisationen men man ser sin egen roll och hur 

man kan jobba inför och gentemot kärnvärdena”. (Förvaltare, 2012) 

 

Det är därför viktigt att man bygger upp en målbild som är möjlig att uppnå. Överambition är 

tyvärr något som omedvetet lätt förekommer och som skapar att “luften går ur” när man inte 

uppnår dessa mål. Förvaltaren menar att de mål man har inom bolaget är både realistiska, 

funktionella och skrivna så det är lätta att förstå för både medarbetare och kunder. 

 

Förvaltaren menar att de fastställda rutiner för hur bovärdarna ska arbeta är själva ryggraden i 

strategierna. Även det nyare uppföljningsinstrumentet kundvisaren följer upp både förvaltarna 

och bovärdarnas jobb ut mot hyresgästerna. Uppföljningen sker mellan affärsområdeschef och 

förvaltare för att sedan även ske i teamnivå mellan förvaltare och bovärdar. 

 

Förvaltaren beskriver god service som en viktig kritisk faktor och något som är ytterst viktigt 

för att bolaget ska uppnå sina mål. God service innebär att man arbetar proaktivt med 

exempelvis ronderingar för att kunderna ska uppleva att det är värt att betala hyran och bo 

inom bolagets fastighetsbestånd. Utan att leverera god service kommer bolaget inte att vara 

framgångsrikt. 

 

4.3.3.3 Implementering 
Förvaltaren upplever inte att det finns uttalade styrmekanismer som exempelvis balanserade 

styrkort eftersom bolaget arbetar med en egen intern modell som heter Kvalitetshjulet. 

Genomgående inom bolaget arbetar man med och efter en åtgärdslogg som man följer upp 

varannan vecka både på teamnivå och affärsnivå. Tillsammans med bovärdarna har 

förvaltaren uppföljningsmöten där man går igenom ekonomiskt utfall, vad som händer ute i 

fastigheterna och intern och extern information. Åtgärdsloggarna är styrverktyg för att se till 

att man följer upp och åtgärdar det man har åtagit sig. 
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Förvaltaren lyfter fram att det kan finnas svårigheter med att ändra på exempelvis 

arbetsrutiner och att det även skiljer sig hur man arbetar mellan de olika affärsområdena. 

Ändå anser inte förvaltaren att det har funnits någon problematik eller svårighet med att 

implementera strategierna och målen i bolaget även om det skiljer sig något mellan de olika 

affärsområdena och teamen inom ett affärsområde. Kundvisaren har varit en bra vägledning 

för att se till att man med hjälp av strategier arbetar mot samma mål. 

 

 “Det kommer alltid finnas dem som tänker att man ska göra som man alltid ha gjort [...] 

därför måste man skapa förståelse innan man gör olika saker för att det inte ska uppfattas 

som något görs i syftet att bara ändra om. ”.  (Förvaltare, 2012) 
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5 Analys 

Empirin tolkas och ges betydelse utifrån den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i 

tre områden; vision och mål, strategier och implementering.  

 

5.1 Vision och mål 

Enligt Roos et al. (2004) handlar ett företags vision om den framtid som man önskar och 

fastställs av ledningen och ska: 1) legitimera och positivt uttrycka den roll som organisationen 

har i omgivningen, 2) ange vilken ambitionsnivå som finns inom företaget samt stimulera 

motivation bland medarbetarna (Roos et al. 2004:69). Bolagets vision handlar om att man vill 

skapa värde för kunden och har funnits länge inom bolaget. Vice VD ser visionen som oprecis 

och det pågår arbete med att skapa en tydligare vision. Som beskrivet av Hatch (2002) finns 

det i bolaget både övergripande och operativa mål (Hatch 2002:147ff). Det övergripande 

målet är att sträva efter att få de nöjdaste hyresgästerna samt att internt arbeta på ett 

affärsmannamässigt sätt, medan de operativa målen handlar om att man vill uppnå goda 

resultat i kundenkäten (service- produkt- och trygghetsindex), skapa attraktiva boenden, goda 

operativa resultat och medarbetarundersökningar. De operativa målen är även bolagets 

löpande nyckeltal som mäts kontinuerligt genom kund- och medarbetarundersökningar.  

 
Att arbeta på ett affärsmannamässigt sätt, enligt förvaltaren, innebär att man fokuserar på att 

hålla nere kostnaden och arbeta på ett finansiellt lönsamt sätt i den dagliga verksamheten. 

Affärsområdeschefen och förvaltaren beskriver även att man bryter ner de operativa målen till 

kärnvärden som man sedan arbetar efter för att målen ska bli tydliga och motiverande för 

medarbetarna att arbeta mot. Inom den traditionella ekonomistyrningen är ett vanligt problem 

att det skapas för många mål vilket leder till svårigheter att både uppmärksamma och leva upp 

till dem (Lindvall 2011:57:65). Förvaltaren betonar att det är viktigt att man bygger upp en 

målbild som är möjlig och realistisk att uppnå. Överambition förhindrar förändrings- och 

strategiarbetet om målen upplevs som orealistiska. Inom bolaget är målen både realistiska, 

funktionella och skrivna så det är lätta att förstå för både medarbetare och kunder. I bolagets 

årsredovisning för år 2011 beskrivs det interna styrdokumentet “Vår inriktning” som en 

vägledning för bolagets verksamhetsstyrning på övergripande-, lokal- och medarbetarnivå.  
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5.2 Strategier 

Bolagets syn på strategier är väl överensstämmande med Argyris (1989) då strategierna 

vägleder bolaget samt visar vilka åtgärder som krävs för att bolaget ska bli framgångsrikt. 

Ledningsgruppen, under ledning av vice VD, utformar de strategier och mål som ska 

implementeras och genomsyra organisationen. De långsiktiga strategierna utformas i samband 

med strategi- affärs- och budgetplaner med målet att skapa en kundorienterad förvaltning. Det 

finns även åtta kortsiktiga strategier som är enligt följande; fotografering, nollställning, 

förvaltningsrondering, bovärdsportalen, veckoplanering, kundvisaren och åtgärdslogg, 

kundcenter samt klagomålshantering (Hatch 2002:126). I intervjuerna framkom att det finns 

strategier för olika nivåer i bolaget, beroende på affärsområde, team, tjänst och individ, för att 

bolagets kärnvärden ska brytas ned till individuella nivåer. Det finns därmed likheter med de 

strateginivåer som Bengtsson och Skärvad (2011) beskriver för större moderna företag även 

om strategierna inte omnämns med titlarna affärsområdesstrategi, divisionsstrategi, 

affärsenhetsstrategi och funktionsstrategi (Bengtsson och Skärvad 2011:18). 

Understrategierna samordnas under den långsiktiga strategin men möjliggör för respektive 

affärsområde att kunna agera relativt självständigt. Att inte titulera respektive strategi som i 

Bengtsson och Skärvad (2011) anser bolaget bidrar till att man kan vara mer transparenta 

tillsammans samtidigt som man ändå arbetar med kortsiktiga strategier som vägledningar.  

 

Vid utformningen av strategier görs genomgångar av alternativa tillvägagångsätt i syfte att 

uppnå en anpassning mellan omvärldens behov och organisationen kapacitet (Hatch 

2002:134f). Bolaget arbetar varje år med budgetprocesser för att kunna formulera de 

övergripande målen och utvärdera de nuvarande strategierna och vid behov alternativa 

tillvägagångsätt. Däremot anser bolaget att den långsiktiga strategin och de övergripande 

målen förblivit relativt statiska då fokus har legat på att införliva strategierna för att uppnå 

målen. Att strategier och mål förblir statiska under en tid efter stora förändringar framgår inte 

ur den litteratur författarna tog del av i den teoretiska referensramen (jmf. Hatch 2002, 

Bengtsson & Skärvad 2010). Stora delar av den teoretiska referensramen är utformad utifrån 

bolag som är verksamma inom den privata sektorn, därför är det troligt att det också finns 

skillnader mellan privata- och offentliga sektorn när det gäller implementeringsprocessen och 

i vilken takt den genomförs.  
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Under år 2008 började bolaget aktivt arbeta med att skapa en vision om nya arbetssätt för att 

kunna nå bolagets övergripande mål – det skapades ett gemensamt fokus på mål och strategi. 

Detta syn- och tillvägagångssätt är överensstämmande med hur service management tillämpas 

in det privata näringslivet vilket kan ses som ett resultat av att de kommunala bolagen allt mer 

styr verksamheten på ett affärsmannamässigt sätt (SABO 2012). Enligt Bengtsson och 

Skärvad (2011) innebär service management att företag fokuserar på service mot kund inom 

hela verksamheten vilket i sin tur innebär en strategisk planering som inriktas på kundens 

upplevelse av tjänsten (Bengtsson & Skärvad 2011:105). Avsaknaden av tidigare studier om 

just tillämpandet av service management inom offentlig sektor styrker att utvecklingen är 

pågående där alltmer fokus inriktas mot kunden och god kvalitet (jmf. Blomé 2006).  

 

Eftersom ett bostadsbolag är beroende av en god relation till hyresgästen är det viktigt att 

forma verksamheten efter kundens krav och förväntningar (Blomé 2006). Det blev tydligt 

under år 2008 att bolagets kunder inte längre hade något förtroende för bolaget och att en 

förändring var tvungen att ske. Vad som i teorin är viktigt är kundens möjlighet till inflytande, 

vilket även i praktiken är hur bolaget återvann delar av kundernas förtroende. Bolaget betonar 

även vikten av att vara tålmodiga, förutsägbara och beslutsamma i sitt handlande samtidigt 

som att utlovade handlingar genomförs (jmf Grönroos 2002, Blomé 2006, Bengtsson och 

Skärvad 2011). Kundens upplevelse av bolagets tjänster kontrolleras genom årliga 

kundenkäter. I bolagets årsredovisning presenteras bland annat resultat från årets genomförda 

kundundersökning och visar under år 2011 en positiv utveckling mot att uppfylla bolagets 

mål. Den externa och interna marknadsföring som enligt Bengtsson och Skärvad (2011) är 

nödvändig för att information om företagets service ska nå ut till kund genomförs genom att 

resultatet av enkäten förmedlas ut till hyresgästerna och ger dem möjlighet att föreslå åtgärder 

för förbättring (Bengtsson & Skärvad 2011:104). Även införandet av ett kundcenter 

möjliggjorde att servicen gentemot kund ökade då bolaget blev mer tillgängligt och 

möjliggjorde en effektivare struktur vid klagomålshantering. I samtliga intervjuer framhävdes 

att bolaget inte kan vara framgångsrikt utan att det levereras bra service till kunderna. 

Grundläggande för att frontpersonalen ute på områdena ska klara av att axla ansvaret i 

respektive kundmöte måste de förstå bolagets serviceerbjudande samt få uppbackning från 

ledning och övrig personal (Blomé 2006). I flera av de åtgärder som infördes efter år 2008 i 

form av ronderingar, bovärdsportal, veckoplanering och kundvisaren kan de ses som initiativ 
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för att öka förståelsen hos medarbetarna och i slutändan förbättra kvaliteten på servicen. Utan 

en förståelse om själva kundaktiviteterna och hur de hänger samman finns inget incitament för 

att medarbetarna att göra ett bra arbete.  

 

I bolaget finns även inslag av det synsätt som kallas resurs- och kompetensbaserade strategier 

som baseras på företagets resurser och kompetenser. Genom att utgå från vad bolaget är bra 

på skapar man kundvärde och goda kundrelationer (Bengtsson och Skärvad 2011:168). Precis 

som inom service management är kunden en viktig part som inte förbises. Bolagets kunder är 

inte speciellt rörliga på bostadsmarknaden, till skillnad från andra marknader som exempelvis 

banker och restauranger. Kunderna är beroende av tak över huvudet och i många fall även 

sociala band till omgivningen. Bolag, privata- som offentliga, vinner på en nära och 

ömsesidig relation till kunden. Resurserna i bolaget är den projektledar- och 

fastighetskunskap som är baserat på lång erfarenhet. Detta är bolagets stora konkurrensfördel 

samt många upplever kommunala bolag som trygga verksamheter till skillnad från exempelvis 

ett mindre privat bostadsbolag. Bolaget ser även bovärdens tillgänglighet till kunderna som en 

unik kärnkompetens och strategisk resurs då dem arbetar nära kund och bidrar till möjligheten 

att skapa goda relationer (Bengtsson & Skärvad 2011:169). De utförda tjänsterna förser 

kärnkompetensen med nytt lärande som underhåller och vidmakthåller utvecklandet av 

kompetensen. Därför måste ledningen ständigt stimulera utveckling genom strategiska 

intentioner för företagets framtida utveckling (Bengtsson & Skärvad 2011:169). Inom bolaget 

sker ett ständigt arbete med hjälp av bland annat budgetprocesser för att överlägga om de 

nuvarande strategierna är bra och om man vill fortsätta att arbeta med dem.  

5.3 Att styra och implementera strategier 

Enligt den modell över fyra metoder att implementera strategier som presenteras av Roos et al 

(2004) beskrivs steg-för-steg-implementering där det strategiska problemet är stort men det 

finns en god tidsram att arbeta med implementeringen (Roos et al. 2004:263). Den 

strategiimplementering som man började arbeta med under år 2008 är fortfarande pågående 

och även om det finns akuta behov av åtgärder finns det nästan alltid möjligheter att analysera 

problemet innan man inför åtgärder. Denna studie finner inga likheter med bolaget och de 

övriga tre presenterade metoderna för att implementera strategier: framväxande-, styrda- och 
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omfattande implementering.   

 

Bolaget fastställde åtta hållpunkter utifrån de övergripande målen som man ansåg var 

nödvändiga för att strategin i verklighet skulle leda till en förändringsprocess (Roos et al. 

2004:261). Hållpunkterna var: fotografering, nollställning, förvaltningsrondering, 

bovärdsportalen, veckoplanering, kundvisaren och åtgärdslogg, kundcenter samt 

klagomålshantering. Implementeringsarbete med strategier kan te sig olika i olika 

verksamheter (Roos et al. 2004:261). I bolaget ses det som en förutsättning att man arbetar 

enligt det valda nya systematiska arbetssätt som för tillfället fortfarande implementeras och 

utvecklas. Det krävs också en vilja och drivkraft i organisationen för att man ska kunna lyckas 

med att implementera strategier. Ledningssystemet bygger på att man kan bryta ned det som 

man anser är viktigt och göra det mätbart, för att sedan kunna regelbundet analysera och 

presentera dessa mätetal veckovis. I enlighet med service management fokuserar bolaget på 

att involvera berörda medarbetare för att skapa en delaktighet i beslutsprocessen. 

Delaktigheten anses skapa möjligheter för att implementeringen ska bli framgångsrik och att 

medarbetarna förstår innebörden av målen och strategierna. Även om de långsiktiga 

strategierna och målen fastställs av ledningen anser bolaget att idéerna är välförankrade i 

organisationen då under hela processen försöker involvera medarbetarna. Bolagets syn på 

framgångsfaktorer för implementeringsfasen av strategier är väl överensstämmande med den 

studie som genomförds i Luleås kommun (Bengtsson & Eriksson 2008). Styrmodellen som 

används i bolaget tar hänsyn till sociala- och beteendeaspekter genom kommunikations- och 

informationsspridning, enhetliga underchefer samt en lyhördhet för medborgarnas behov. 

Finns det ingen förståelse och medverkan från medarbetarna i organisationen är det svårt att 

implementera strategier, oberoende val av strategiperspektiv (Rydén och Westerling 2004). 

Det ställer även krav på en tydlig och effektiv kommunikation inom organisationen (Roos et 

al. 2004:272). Bolaget arbetar aktivt med att säkerhetsställa att alla medarbetarna i 

organisationen känner till och förstår bolagets strategi genom månatliga uppföljningar och 

återkopplingarna i förhållande till de uppsatta målen (Rydén och Westerling 2004). Den 

tydliga och regelbundna rapporteringen gör att det lätt noteras om avvikelser sker såväl på 

affärs- som teamnivå. I den dagliga verksamheten infördes en noggrann veckoplanering för att 

avhjälpa tidigare prioriteringsproblem. Bolaget har även infört ett uppföljningsinstrument, 

kundvisaren, som är ett verktyg för både förvaltarna och bovärdarnas arbete mot 
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hyresgästerna. Det sker även kontinuerliga uppföljningar mellan affärsområdeschef och 

förvaltare samt på teamnivå mellan förvaltare och bovärdar. Kundvisaren har blivit ett bra 

verktyg som vägledning så att hela bolaget arbetar med strategierna och mot samma mål. 

Strukturförändringarna inom arbetsfördelning samt formella och informella procedurer som 

rör bolagets dagliga arbete är överensstämmande med de sju kulturfaktorer som påverkar 

förmågan att implementera strategier (Bengtsson och Skärvad 2011:271).   

 

Strategiimplementering ställer även krav på ledningen där befattningshavarens drivkraft är av 

betydande effekt och kräver ett tydligt ledarskap under hela processen (Noble 1999:122). 

Bolaget införde en fastighetschef under år 2008 som hade en tydlig vision över hur bolaget 

skulle gå från en händelsestyrd organisation till en kvalitetsstyrd organisation. 

Fastighetschefen har det övergripande ansvaret och tydliggör ledarskapet genom kontinuerliga 

besök på de olika affärsområdena. För bolaget är även ett gott ledarskap viktigt för att 

bibehålla den rätta kompetensen hos medarbetarna och vara en attraktiv arbetsgivare. Utöver 

ledarskapet finns även interna styrdokument i bolaget som är vägledande för 

verksamhetsstyrningen på övergripande-, lokal- och medarbetarnivå. Strategierna bryts ned 

till olika nivåer i verksamheten för att alla ska veta vad som krävs för att bolaget som helhet 

ska lyckas på bästa sätt.  

 

Plan-Do-Check-Act cykeln (PDCA) och balanserade styrkort är vanliga kvalitetssystem som 

ses som lösningar på styrproblem. Det gemensamma är att målarbetet och kunden sätts i 

centrum. Genom att forma relevanta, mätbara mål och kontinuerligt följer upp dem skapas 

möjligheter för att förbättra serviceerbjudandet (Lindvall 2011:56). Inom bolaget använder 

man sig både av PDCA och balanserade styrkort även om det är anpassat efter bolaget och 

kallas för ”Kvalitetshjulet”. PDCA ses som en lättförståelig modell vilket har resulterat i att 

bolaget är bättre på att arbeta med uppföljning än tidigare. Det ses även som viktigt att de 

ständigt arbetar kontinuerligt med modellen och säkerställer att de faktiskt arbetar efter de 

fyra stegen som finns i modellen (Tauge 2004:390ff). Bolaget lyfter även fram att det finns 

risk för att styrsystemet blir för byråkratiskt och en administrativ belastning om medarbetarna 

inte förstår systemet. För att undvika byråkrati och administrationsproblemen som kan uppstå 

krävs tydlighet, dialog, kommunikation och delaktighet. För att undvika 

administrationsproblem la man stor viktigt på det som benämnas av Tauge som steg 1; 
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planering (Tauge 2004:390ff). I planeringsprocessen utgick man från medarbetarna och deras 

behov och plockade ut nyckeltal av de som arbetade i processerna för att skaffa en bred 

informationsbas. Bolaget medger att det är en stor och omfattande process som blev 

framgångsrik på grund av medarbetarnas delaktighet och att implementeringen uppfattades 

som något naturligt och stimulerande.  

 

Balanserade Styrkort är en metod för att åstadkomma en koppling mellan förhållandet i den 

dagliga verksamheten och det ekonomiska resultatet samt översätta företagets strategi till 

konkreta och mätbara mål (Bengtsson & Skärvad 2011:220). Balanserade styrkort mäter 

utifrån fyra olika perspektiv; kundperspektivet, affärsprocessperspektivet, innovations- och 

inlärningsperspektivet och det finansiella perspektivet (Bengtsson & Skärvad 2011:221). 

Bolaget använder sig även av balanserade styrkort i ”Kvalitetshjulet” genom att de olika 

perspektiven finns involverade i styrarbetet. För bolaget handlar balanserade styrkort om en 

process där alla steg är viktiga. För att skapa en god ekonomi vilket kräver kunder, för att få 

kunder krävs en bra process och en bra process leder till nöjda kunder. Dessa processer finns 

redan i metoden “Kvaliteteshjulet”. I Catak och Gullströms studie (2010) undersöktes 

användningen av balanserade styrkort som styrmekanism. Studien visade att användningen av 

balanserade styrkort skiljde sig i de sex kommunala fastighetsbolagen man undersökte (Catak 

& Gullström 2010). Förvaltaren nämner i intervjun att det kan skilja sig hur man arbetar med 

planeringsverktygen inom bolagets affärsområden och team, men att allting man gör strävar 

efter att uppnå bolagets övergripande mål, vilket överensstämmer med Catak och Gullströms 

studie. 
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6 Slutsats 

En sammanställning av analysens resultat presenteras och diskuteras samt besvaras 

uppsatsens frågeställning. Kapitlet ger även författarnas egna reflektioner och 

rekommendationer för fortsatta studier.   

 

6.1 Slutsats 

Bolagets vision är att skapa kundvärde och de övergripande målen är att sträva efter att ha de 

nöjdaste hyresgästerna. Internt finns även mål om att skapa lönsamhet genom att arbeta på ett 

affärsmannamässigt sätt.  

 

 

Figur 13: Vision och mål - hierarkisk struktur i förhållande till strategiprocessen inom bolaget 
2 (Källa: Blom & Gunnarsson 2012, omarbetad från Roos, von Krogh & Roos 2004:65). 

Inom bolaget finns ett tydligt samband mellan mål och strategier. Strategierna fungerar som 

riktvärden samt vägleder bolaget för att nå de övergripande målen genom att visa vad syftet är 

med verksamheten och visa vad som är viktigast för bolaget. Bolagets syn på mål och 
                                                
2 Omarbetad från angivna Figur 3 efter insamlad empiri. Bolaget delar in målen i övergripande- och operativa 

mål som sedan bryts ned till kärnvärden som medarbetarna arbetar utifrån i den dagliga verksamheten. 
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strategier är därmed överensstämmande med den befintliga litteratur, metoder och studier som 

redan finns publicerat. Strategierna formuleras utifrån bolagets övergripande mål vid de årliga 

budgetprocesserna och är under ständig utvärdering och uppföljning för att skapa aktualitet 

och revidering om något inte fungerar eller om man vill förändra någon strategi. Bolaget bröt 

ner åtta hållpunkter från bolagets övergripande mål till konkreta strategier och åtgärder; 

fotografering, nollställning, förvaltningsrondering, bovärdsportalen, veckoplanering, 

kundvisaren och åtgärdslogg, kundcenter samt klagomålshantering. Varje hållpunkt är steg för 

att komma närmare bolagets övergripande mål.  

 

I de intervjuer som genomfördes med representanter ur bolaget framkom stora likheter med 

dels studier av Bengtsson och Eriksson (2008) samt Rydén och Westerling (2004) som båda 

handlar om hur kommuner och företag arbetar med strategiimplementering. Liksom tidigare 

studier visar denna studie att framgångsfaktorerna för strategiimplentering grundas i 

delaktighet bland medarbetarna, tydliga och enhetliga mål och strategier samt återkoppling i 

form av regelbundna kvalitets- och effektivitetsmätningar. Målen och strategierna bryts ner i 

olika nivåer inom bolaget för att medarbetarna ska kunna känna igenom dem i den dagliga 

verksamheten samt hur respektive medarbetare ska kunna bidra till att de uppfylls. 

Återkoppling sker på flera olika sätt och nivåer genom månatliga och veckovisa uppföljningar 

i förhållande till bolagets övergripande och operativ mål. I och med en kontinuerlig 

rapportering och fastställda rutiner skapas tydliga effektivitetsmätningar där man snabbt kan 

utläsa om det sker avvikelse från nyckeltalen inom ett visst affärsområde eller team.  

 

Bolaget har gått ifrån att vara en händelsestyrd organisation till en kvalitetsstyrd organisation. 

Då bolagets övergripande mål är att skapa nöjda kunder blir den service som man levererar en 

kritisk framgångsfaktor. De införda åtgärderna i de åtta hållpunkterna är delar för att kunna 

erbjuda god service gentemot kund och man följer upp kundernas syn på bolaget genom årliga 

kundundersökningar. Kundundersökningarna ligger till grund för både praktiska förbättringar 

och förändringar i arbetsrutinerna för att öka servicen. God service är att bolaget levererar vad 

man har lovat samt att kunderna vet vad de kan förvänta sig få levererat.  

 

Gällande balanserade styrkort som styrmekanism är det införlivat i bolaget även om det enbart 

är en del av den metod som bolaget arbetar med; Kvalitetshjulet. Tillsammans med Catak och 
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Gullströms (2010), studie om användningen av balanserade styrkort i sex kommunala 

bostadsbolag kan denna studie bidra med ytterligare ett bolag som arbetar med balanserade 

styrkort som implementeringsmetod. Författarnas studie visar även skillnader på hur man 

arbetar med balanserade styrkort som även är den slutsats som Catak och Gullström (2010) 

fann bland studiens sex undersökningsobjekt. Författarnas studie styrker därmed Catak och 

Gullströms (2010) resultat om att respektive kommunalt bostadsbolag skapar sina egna 

individuella styrkort baserat på de nyckeltal som är intresse i det specifika bolaget. Plan-Do-

Check-Act cykeln för en kontinuerlig processförbättring finns även involverat i bolagets 

interna modell kvalitetshjulet. Kvalitetshjulet som styrmekanism bidrar till att man skapar 

tydliga mål, en god dialog med medarbetarna och kunder, genomtänkta beslut om 

genomförandet samt underlag till fortsatta regelbundna analyser av mål, strategier och 

implementering.  

 

För att bolaget ska uppnå de formulerade strategierna fortsätter man att arbetar med och 

utveckla det systematiska arbetssättet i syfte att uppnå bolagets övergripande mål; att få de 

nöjdaste kunderna.  

 

6.2 Egna reflektioner och förslag på vidare studier  

Det är viktigt att noterat att man utifrån denna uppsats ej kan dra några generella slutsatser av 

hur strategiimplementeringen fungerar inom alla kommunala bostadsbolag. Uppsatsen har 

inriktat sig på den del av organisationen som rör förvaltningen, det finns även andra 

funktioner i organisationen som Ekonomi, HR, Marknad etc. som ej är berörda i studien. I 

intervjuerna framkom att de övergripande målen gäller för hela bolaget men att arbetet med 

implementering främst är har haft fokus på förvaltningsdelen. Den främsta kritiken som 

författarna själva riktar mot studien är omfånget. Undersökningen kunde dels ha varit utökad 

där man ser till ett fler antal kommunala bostadsbolag som uppfyller samma urvalskriterier 

samt fler intervjuer med medarbetare. Intervjuerna med affärsområdeschefen samt förvaltaren 

är gjorda med personer från samma affärsområde. En utökad studie med genomförda 

intervjuer med lämpliga personer från olika affärsområden hade kunnat ge ett bredare resultat 

och även påvisat eventuella skillnader mellan de olika affärsområdena. En ytterligare aspekt 

som författarna finner intressant är hur man ser på implementeringen ur ett 
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medarbetarperspektiv. En undersökning med fler undersökningsobjekt ger uppsatsen en större 

omfattning och en bredare och mer trovärdig grund för att några generella slutsatser ska 

kunna dras hur alla kommunala bostadsbolag i Sverige arbetar med implementering av 

strategier för att nå bolagets övergripande mål.  

 

Det hade även varit intressant att genomföra fler intervjuer med både fler personer som 

innehar chefstjänster, men även med övriga medarbetare i bolaget för att få fler perspektiv på 

hur arbetet med implementeringen har uppfattas i hela bolaget. Författarna hade gärna 

studerat företaget under en längre tid för att verkligen kunna följa upp hela processen genom 

observationer och personliga intervjuer.  

 

Författarna ser därför denna studie som en början på en forskning som än så länge inte är 

utbredd och dokumenterad inom den offentliga sektorn. Liknande studier inom andra 

verksamheter i den offentliga sektorn skulle vara av intresse för att kunna göra en jämförelse 

om det finns likheter och skillnader med hur man arbetar med mål och strategier. Författarna 

är av uppfattningen att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt och att det enorma 

informationsutbud som finns i samhället idag gör att man kan dra lärdomar av studier både 

inom befintliga studier inom såväl privata som offentliga verksamheter för att förbättra arbetet 

med mål och strategier inom kommunala bostadsbolag.  
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Bilaga A. Intervjuguide till det kommunala bostadsbolaget  

 

● Vad har du för ansvarsvarsområden samt arbetsuppgifter? 

 

Vision och mål 
● Vilket/a är bolagets vision? 

● Vilket/a är bolagets officiella mål respektive operativa mål? 

 

Strategier 

● Vad innebär strategier?  

● Hur arbetar man inom bolaget med strategiutformning?  

● Vilka förändringar på marknaden har varit relevanta vid arbetet med 

strategiutformning? 

● Vilka är idag företagets långsiktiga respektive kortsiktiga strategi för att kunna uppnå 

verksamhetens mål?  

● Finns det olika strateginivåer inom företaget? Vilka är i så fall dessa? 

● Hur arbetar ni med att säkerställa att hela organisation känner till och förstår företagets 

strategi? 

● Vad är service för dig?  

● Hur kontrolleras kundens upplevelse av tjänsterna? 

● Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att kunna lyckas med strategierna och 

uppnå bolagets mål?  

● Vilka är bolagets unika kärnkompetenser och strategiska resurser?  

● Hur viktigt är goda kundrelationer? 

● Vad betyder kundvärde för er?  

 

Implementering 

● Hur arbetar ni för att implementera er strategi i verksamheten? 

● Vilka faktorer anser du vara viktigast för att lyckas med strategiimplementeringen? 

Motivera. 
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● Vilka styrmekanismer (strategimodeller/metoder) använder ni för att säkerställa att 

strategin implementeras på önskat sätt? ( Används Service Management, Plan-Do-

Check-Act, BSC). 

● Vad var syftet med att införa styrmekansimer och anser du att det har uppfyllt det 

syftet?  

● Kan du se några brister/problem samt fördelar med valda styrsystem?  

● Har några problem uppstått med arbetet med valda styrsystem? 

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

Motivera! 

● Hur valde ledningen att informera medarbetarna om de valda styrsystemen?  

● Vilka var involverade i framtagningen och implementeringen av de valda 

styrsystemen? 

● Hur används de valda styrsystemen i det vardagliga arbetet?  

● Har de valda styrsystemen påverkat/uppfyllt företagets egen målvision? 

● Har ni någon uppföljning av strategiimplementeringen och hur ni skall förbättra 

implementeringsprocessen? 

● Mäts verksamheternas effektivitet/kvalité i så fall hur mäter man det? 

● Vilka framgångsfaktorer tror du krävs för att de valda styrsystemen ska vara lyckade?  

 

 

 

 


