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SAMMANFATTNING 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som är världsledande producent av 

förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB använder prognos och måltavlor 

som är en variant av det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet är till hjälp för att 

skapa balans mellan de finansiella och de icke finansiella målen och måtten.  

Syftet med denna uppsats var att studera LKABs infrastrukturavdelnings funktioner, 

fastighetsservice och besiktnings styrkort. Detta genom att identifiera de ickefinansiella 

måtten som kan vara drivande för att nå de finansiella målen. Delsyfte med uppsatsen är att 

beskriva de orsak/verkan samband som kan finnas mellan och inom de fyra perspektiven för 

funktionerna. Det pågår ett arbete med att ta fram måltavlor inom infrastrukturavdelningen.  

Uppsatsen har begränsats till verksamhetsservice och funktionerna besiktning och 

fastighetsservice. Funktionerna står för underhålls verksamheten på LKAB i Kiruna, 

Svappavaara och Vitåfors och genererar enbart kostnader och inga intäkter. 

För att besvara syftet gjordes litteraturstudier, intervjuer och studier av sekundärdata. Syftet 

var att identifiera de kritiska faktorerna i dessa komplexa funktioner för att hitta de 

ickefinansiella måtten som är drivande för att nå de finansiella målen. Utifrån den 

informationen som insamlades under informationssökningen så identifierades ett antal mått 

för funktionerna. En strategisk karta arbetades fram med de framtagna måtten och de kausala 

sambanden för varje funktion. Förhoppningsvis kan slutsatserna i den här uppsatsen användas 

som diskussionsunderlag för funktionernas fortsatta arbete med de icke finansiella måtten.  



 

 

ABSTRACT 

LKAB is an international high-tech minerals group, one of the world`s leading producers of 

upgraded iron ore products for the steel industry. LKAB is a prognosis controlled 

organization and using objective boards which is a variant of the balanced scorecard. The 

balanced scorecard helps the company to create a balance between financial and non-financial 

objectives and measures.  

The intention of this paper was to study LKAB´s infrastructure divisions, real estate service 

and survey functions balanced scorecard. This is done by identifying the non-financial 

measures which take the company’s results to the financial objectives. One of the intentions is 

to describe the casual connection which can be identified within and between the four 

perspectives in the two functions. The infrastructure division is working to identify objective 

boards. This paper is limited to the real estate service and survey functions. The functions 

working with support work to LKAB in Kiruna, Svappavaara and Vitåfors and generate costs 

and no incomes.   

To answering our intentions with this paper, literature studies, interviews and studies of 

secondary data were made. The intention was to study where the critical factors in these 

complex functions are, to find what the non-financial measures are. These non-financial 

measures bring the company’s results to the financial objectives. From the information 

collected during the studies a number measures in the five perspectives where identified. A 

strategic map for each function with the causal connection was made. The expectation is that 

the conclusion of this paper can be used as groundwork for a discussion for future work with 

the non-financial measures in the functions.   
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1 INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en bakgrunds beskrivning för att ge en generell bild av ämnet. 

Denna leder fram till en problemdiskussion för att sedan mynna ut i studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

1.1 BAKGRUND 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som är en världsledande producent 

av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB är också en växande leverantör 

av mineralprodukter till andra industribranscher. LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt 

från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter 

och tjänster som skapar mervärden för kunderna.  

År 2003 togs beslutet att måltavlor ska användas för utveckling av verksamheten 

infrastrukturs styrkort tillsammans med prognos. Infrastrukturavdelningen arbetar med att 

revidera och göra en nystart av användningen av sin variant av det balanserade styrkortet på 

avdelningen. Måltavlorna hjälper avdelningen att strukturera och följa upp de satta målen och 

måtten. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

The balanced scorecard, (BSC) är ett koncept för strategisk styrning som ursprungligen togs 

fram av Dr. Robert Kaplan och David Norton (Kaplan R. Norton D. 1999, s 7-10). The 

balanced scorecard eller det balanserade styrkortet utvecklades efter att företag enbart använt 

sig av finansiella mått som inte gett ledningen en riktig helhetsbild av företaget (ibid). Det 

balanserade styrkortet innehåller flera perspektiv vid sidan om de finansiella måtten för att ge 

en mer balanserad bild av hela företaget (ibid). Om företaget använder det balanserade 

styrkortskonceptet, kan de bryta ner vision och strategi till aktiviteter och prestationsmått 

(ibid). Det balanserade styrkortet ger återkoppling om hur det fungerar på alla områden och 

nivåer inom företaget (ibid).  

Här följer en beskrivning av Kaplan & Norton varför det balanserade styrkortet är innovativt:  

 

"Det balanserade styrkortet behåller de traditionella finansiella måtten. Men finansiella mått 

berättar historien om historiska händelser, en passande historia för företag i den industriella 

åldern för vilka långsiktiga investeringar i förmågor och kundrelationer inte var kritiska för 

framgång. Dessa finansiella mått passar dock inte för att vägleda och utvärdera resan som 

företag i informationsåldern måste göra för att skapa framtida värde genom investeringar i 

kunder, leverantörer, anställda, processer, teknik och innovationer." (Kaplan, R. & Norton, 

D. 1999, s 71-79)  

Det man inte kan mäta kan man inte styra, en av svårigheterna med att skapa ett bra balanserat 

styrkort är att hitta de rätta prestationsmått för företagets olika aktiviteter (Kaplan, R. & 

Norton, D., 1999). De traditionella finansiella prestationsmåtten är lättare att hitta än de icke 

finansiella (ibid). Det är svårare att mäta icke finansiella prestationsmått såsom hur nöjda 
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medarbetarna är med sin arbetssituation, leveranssäkerhet och kundlojalitet men dock så 

viktiga (ibid). De icke finansiella prestationsmåtten anses utgöra drivande indikatorer som 

förser information om framtida prestationer som inte visar sig i befintliga redovisningsmått 

(Ittner & Larcker, 1998). Det är även viktigt att måtten ska leda till förbättringar av utförandet 

av den prestation som mäts (Parker C., 2000). 

För att följa upp om de olika målen och måtten i styrkortet stödjer varandra och företagets 

strategi, upprättas en strategisk karta (Olve, Petri, Roy, J., Roy, S., 2003, s 158). Syftet med 

en strategisk karta är att kartan ger användaren möjlighet att se orsaks/verkan-samband mellan 

olika mål, när företagen står inför ett strategiskt beslut och hur de ska handla i olika 

situationer (ibid). Det är viktigt att orsak/verkan sambanden är tydliga och inte baseras på 

antaganden då det är risk att ledare fattar strategiska beslut utan att se till prestationsmåtten 

(O´mara, Hyland, Chapman, 1998). Den strategiska kartan möjliggör för företag att beskriva 

sambandet mellan ickefinansiella tillgångar och värdeskapande (Olve et al, 2003, s 158).  

Ett orsak/verkan samband baserar sig på ett flertal ”om så” samband (Olve et al, s 158).  Varje 

sådant samband är ett antagande om vad marknaden kan komma att uppskatta och värdera på 

lång sikt (ibid). Om företaget har rätt medarbetare (lärandeperspektivet) och de gör rätt saker 

(processperspektivet) så blir kunderna nöjda (kundperspektivet) och därmed kommer 

företaget gör affärer och på så sätt nå de finansiella målen (finansiella perspektivet) (ibid). 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att identifiera de ickefinansiella måtten för LKABs 

infrastrukturavdelnings funktioner fastighetsservice och besiktning. Delsyfte med uppsatsen 

är att beskriva de orsak/verkan samband som kan finnas mellan och inom perspektiven för 

funktionerna. 

 

FORSKNINGSFRÅGOR 

För att uppnå vårt syfte har vi ställt följande forskningsfrågor 

 Vilka är funktionernas finansiella mål och mått? 

 Vilka icke finansiella mått kan vara drivande för att nå de finansiella målen för 

funktionerna?  

 Finns det orsak/verkan samband inom och mellan perspektiven för funktionerna? 

 

AVGRÄNSNING  

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till LKABs infrastrukturs avdelnings funktioner för 

fastighetsservice och besiktning. Vi har valt denna avgränsning av utrymmesskäl då vi ansåg 

att vi enbart har möjlighet att undersöka två funktioner inom ramen för sidantal och 

studieveckor.  
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2 METOD 

I detta metodkapitel anges de metodval som använts i uppsatsen. Här finns också förklaringar 

till varför dessa metodval gjorts. Kapitlet behandlar också de eventuella metodproblem som 

kan ha dykt upp under uppsatsskrivandets gång samt vad som gjorts för att undvika dessa 

problem. 

2.1 LITTERATURSÖKNING 

En litteratursökning ska mynna ut i en litteraturöversikt som fastställer den existerande 

kunskapen inom området. Genom detta ska förståelsen öka för ämnet (Dencombe, 2000, s 

187). Genom Luleå Tekniska universitets bibliotek har vi sökt efter lämplig litteratur för att 

hitta teorier för vår uppsats, vi har letat i både vetenskapliga artiklar och tryckta källor. 

Sökmotorer som har använts är Emerald Insight, Ebsco, Lucia och Google för att hitta 

vetenskapliga artiklar och böcker. Sökord vi har använt oss av är, balanserat styrkort, 

finansiella mått, ickefinansiella mått, prestations mått samt orsak/verkan samband i olika 

kombinationer samt på engelska. För att få intressanta uppslag har vi även studerat andra 

författares referenser. 

2.2 VAL AV FALLSTUDIEFÖRETAG 

Valet av företag gjordes tack vare att vi fått en viss insikt i företaget via en tidigare kurs i 

ekonomistyrning där vi hade LKABs koncerncontroller som föreläsare. Vi kontaktade 

Yvonne Björnström som är avdelningschef på infrastruktursavdelningen och hon var 

intresserad av ett samarbete. Vi kom överens om att genomföra fallstudien på LKABs 

infrastruktur avdelning, funktion fastighetsservice och besiktning.  

2.3 METODSYNSÄTT 

I vår uppsats har vi haft influenser av aktörssynsättet (Arbnor, I & Bjerke, B., 1994).  

Aktörssynsättet innebär att man inte kan dra generella slutsatser av verkligheten genom att 

lägga samman delarna utan helheten måste förstås utifrån delarnas egenskaper (ibid). Inom 

aktörssynsättet finns inget förklaringsintresse utan intresset ligger i att förstå de sociala 

helheterna och detta sker utifrån enskilda aktörernas verklighetsbilder så verkligheten blir 

således en social konstruktion (ibid). Sambanden inom aktörssynsättet är av inre och yttre 

karaktär (ibid). Den inre karaktären innebär att aktörerna bättre ska förstå sin egen situation 

och den yttre karaktären innebär att aktören ska få en nyskapande förståelse (ibid). Nyskapa 

och förändra är något eftersträvansvärt i aktörssynsättet eftersom synsättet handlar om en 

mänsklig konstruktion (ibid).  

2.4 VAL AV VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 

Det finns två angreppssätt inom forskningen, induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001, s 220). Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån teorier 

formar hypoteser som testas i praktiken (ibid).  
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Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån fenomen i verkligheten drar generella 

slutsatser som skapar teorier och modeller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 220). I 

denna uppsats användes ett deduktivt angreppssätt där teorier togs fram för att kunna 

identifiera ett problemområde. Det finns en stor tillgång till teorier inom vårt problemområde 

vilket gjorde det möjligt för oss att använda den deduktiva ansatsen. Utifrån teorierna togs de 

forskningsfrågor fram som studierna skulle besvara (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 

220). När den empirisk data var inhämtad analyserades och jämfördes den mot de teorier som 

tagits fram och avslutningsvis drogs slutsatser som resulterade i studiens slutdiskussion (Patel 

& Davidsson, 2003, s 23-25). 

2.5 VAL AV METODANSATS 

En undersökning kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ (Dencombe, 2000, s 205). 

Kvantitativ forskning består av hårddata som går att presentera i siffror (ibid). Kvalitativ 

forskning innebär mätningar som datainsamling och kräver en statisk bearbetning (ibid). 

Kvalitativ data anses vara mjuk data såsom medarbetartillfredsställelse och kvantitativ 

undersökning kan vara intervjuer med tolkande och verbala analyser (ibid).  

I denna uppsats har vi använt kvalitativ ansats eftersom syftet med uppsatsen är att studera två 

funktioners styrkort genom att identifiera de ickefinansiella måtten som kan vara drivande för 

att nå de finansiella målen. Delsyfte med uppsatsen är att beskriva de orsak/verkan samband 

som kan finnas mellan och inom perspektiven för funktionerna. Vi anser det vara lämpligt att 

utföra kvalitativa undersökningar genom intervjuer eftersom våra studieobjekt är få samtidigt 

som vi vill ha mer djupgående information från respondenterna.   

2.6 VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 

Det finns fem olika forskningsstrategier, surveyundersökning, fallstudie, experiment, 

aktionsforskning och etnografi (Dencombe, 2000).  

I denna uppsats passar fallstudie som forskningsstrategi eftersom grundliga intervjuer krävs i 

komplexa enheter som fastighetsfunktionerna och besiktning. I fallstudier undersöks en eller 

ett fåtal enheter (Dencombe, 2000, s 41-42). Eftersom det är få enheter så kan dessa 

undersökas mer grundligt vilket kan vara svårt vid ett stort antal enheter som vid exempelvis 

en surveyundersökning (ibid).  

2.7 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 

Det finns fyra olika datainsamlingsmetoder, nämligen frågeformulär, intervjuer, observationer 

och skriftliga källor (Dencombe, 2000, s 101-104). För att nå det bästa resultatet skulle en 

kombination av de fyra metoderna ha reducerat de brister som var och en av metoderna har 

och på så sätt ökat validiteten av undersökningen (ibid).  

Det finns många olika typer av frågeformulär och utformningen av dem beror av syftet, 

omfattningen och utseendet på undersökningen (Denscombe, s 106). För att vara ett 

forskningsmässigt frågeformulär bör det vara utformade så att data kan samlas in för att sedan 

analyseras och bestå av en serie frågor (ibid).  
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Intervjuer är aldrig slumpmässiga och innefattar att respondenten har antaganden och 

kunskaper om situationen som han/hon vill dela med sig av (Denscombe, s 130-131). 

Diskussionen sker enligt en dagordning från forskaren och utvecklas sällan fritt (ibid). 

Observationen bygger på ögats observation av händelser och grundar sig på ett antagande om 

att det i vissa syften är bäst att observera vad som faktiskt händer (Op cit, s 165). 

Om uppsatsen ska kallas för ”forskning” bör det finnas en litteraturöversikt i arbetet 

(Denscombe, s 187).  Litteraturöversikten ska visa att forskaren är medveten om tidigare 

arbeten inom områden, identifiera vad forskaren bör ta hänsyn till, som de huvudsakliga 

problemområdena och luckorna i den existerande kunskapen inom området samt ger läsaren 

möjlighet att se vilka teorier som haft inflytande på tillvägagångssättet (ibid).  

I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av intervjuer som datasamlingsmetod för att få 

kvalitativ information om vårt ämne vi studerar. Vi har inhämtat teoretisk kunskap inom 

ämnet för att kunna koppla den till vår empiriska studie. 

INTERVJUER SOM DATAINSAMLINGSMETOD 

Det finns tre typer av intervjuer strukturerade-, semistrukturerade- eller ostrukturerade 

intervjuer (Dencombe, 2000, s 134-135). En semistrukturerad intervju består av förberedda 

frågor till respondenten, men forskaren är inställd på att vara flexibel när det gäller att be 

respondenten att utvecklar sina idéer och tala mer utförligt kring ämnena (ibid).  

I litteraturen beskrivs olika typer av intervjuer: personliga intervjuer, gruppintervjuer och 

fokusgrupper (Dencombe, 2000, s 136). En personlig intervju har tre fördelar, det är lätt att 

samordna bara två individer, de uppfattningar och synpunkter härstammar från en källa, den 

intervjuade (ibid). En tredje fördel är att den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera 

(ibid).  

Vi har använt oss av semistrukturerade och personliga intervjuer för att kunna förbereda 

respondenten på våra frågor för att få fördjupade svar och att ändå kunna ha flexibiliteten att 

fråga frågor utanför intervjuguiden. Vi valde denna typ av intervju eftersom varje respondents 

svar var intressant och mer fördjupande svar krävdes för att nå vårt syfte med uppsatsen. Vid 

intervjuerna fördes anteckningar och bandspelare användes med respondenternas medgivande. 

Detta för att vi i efterhand kunde gå tillbaka och höra intervjun igen så att vi förstått 

respondenterna rätt.  

I denna uppsats har vi genomfört fem personliga intervjuer. Respondenterna är 

avdelningschefen för infrastrukturavdelningen Yvonne Björnström, funktionsansvarig för 

fastighetsservice Göran Lindmark, produktionschef för fastighetsservice Stig Abrahamsson, 

funktionsansvarig för besiktning Robert Larsson-Wälimaa och produktionschef för besiktning 

Ronnie Hansson.  Intervjuerna har varat mellan 45 och 90 minuter och de har utförts på 

respondentens arbetsplats. (se bilaga 1-4) 

2.8 METODPROBLEM 

Vi har valt att presentera funktionerna separat så att läsaren har möjlighet att läsa om 

funktionerna oberoende av varandra. Det kan innebära att läsaren upplever upprepningar när 

uppsatsen läses som helhet. 
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VALIDITET 

Validitet innebär att undersöka det som var tänkt att undersökas och ingenting annat (Thuren, 

1991, s 22). Inom forskningen betyder validitet om resultaten visar verkligheten och täcker de 

avgörande frågorna (Dencombe, 2000).  

För att öka validiteten så bör inte för stora förenklingar eller generaliseringar göras av 

resultatet (ibid). För att undvika validitetsproblem i vår uppsats har vi kontinuerligt gått 

tillbaka till vårt syfte och forskningsfrågor för att försöka att fokusera på det som var tänkt att 

studeras. Validiteten i uppsatsen har stärkts genom att intervjuguiden har utvecklats med 

teorin som grund. Vi har i förväg skickat ett försättsblad och intervjuguiden till 

respondenterna och i försättsbladet har vi förklarat begreppen som baserar sig på teorin (se 

bilaga 1). Vid ytterligare oklarheter under intervjuerna har vi förklarat begreppen för att öka 

validiteten i uppsatsen. Risken för feltolkningar av respondenterna har minskat då båda 

uppsatsförfattarna har medverkat vid intervjuerna och lyssnat, fört anteckningar och tolkat 

respondenternas svar.  

RELIABILITET 

Reliabilitet är tillförlitlighet och innebär att det är en hög reliabilitet på arbetet om 

mätningarna är korrekt gjorda (Thuren, 1991, s 22). Det är väldigt viktigt att 

forskningsinstrumenten är neutrala och att de skulle ge samma resultat om samma 

undersökning skulle göras igen (Dencombe, 2000). Ett mätinstrument betraktas som 

tillförlitligt om det är konsekvent och pålitligt (ibid). För att undvika reliabilitetsproblem i vår 

uppsats har vi haft semistrukturerade intervjuer så att respondenten till så stor del som möjligt 

fått tala fritt med utgångspunkt i intervjuguiderna vi förberett För att öka tillförlitligheten i 

intervjuerna har minnesanteckningar förts och bandspelare har använts. Detta för att undvika 

risken för missförstånd och öka reliabiliteten i uppsatsen. 
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3 TEORI 

I teorikapitlet ges en redogörelse för det balanserade styrkortet och de teorier som faller 

inom ramen för det balanserade styrkortet 

3.1 DET BALANSERADE STYRKORTET 

I början av 1990-talet utvecklade Robert S. Kaplan och David P. Norton ”The balanced 

scorecard” eller som vi i fortsättningen kommer kalla det, det balanserade styrkortet (se bilaga 

5). Det balanserade styrkortet är ett koncept och en metod för att beskriva verksamheten i ett 

företag med hjälp av mål och mått inom fyra perspektiv (Kaplan & Norton 1999, s 7-10). Det 

balanserade styrkortet ger företagsledningen ett övergripande verktyg som omvandlar 

företagets vision, affärsidé och strategi till ett sammanhängande uppsättning mål och 

utfallsmått (op cit, s 31). Samtidigt förtydligas de strategiska målsättningarna och de faktorer 

som styr de strategiska målsättningarna identifieras (op cit, s 21).  

Det balanserade styrkortet kan beskrivas med en metafor där en parallell kan dras mellan hur 

ett flygplan flygs och ett företag styrs (Kaplan & Norton 1999, s 11-12). I en cockpit i ett 

modernt flygplan finns en rad olika instrument för att flygplanet ska kunna flygas som till 

exempel hastighetsmätare, höjdmätare och bränslemätare. (ibid) Med bara ett av dessa 

instrument skulle det inte gå att flyga flygplanet på ett säkert sätt utan piloten behöver en hel 

instrumentpanel för att göra det (ibid). Parallell kan dras till dagens företagsledare som också 

behöver en hel instrumentpanel för att kunna navigera företaget mot dess mål, företagsledaren 

måste kunna mäta flera aspekter av sin omgivning för att navigera mot målet (ibid). Det 

balanserade styrkortet förser företagsledaren med de instrument som behövs för att navigera 

mot målen (ibid).   

Det kräver stor kunskap av ledningen att styra efter det balanserade styrkortet (Tan, Platts & 

Nobel, 2003). Ledningen måste kunna utvärdera flera mått samtidigt och veta hur alla måtten 

är sammanlänkade och hur de påverkar styrningen av flygplanet (ibid). Idag konkurrerar 

organisationer i komplicerade omgivningar vilket gör det viktigt att företaget har tydliga mål 

och metoder för att nå dessa (Kaplan & Norton, 1999, s 11-12).  

Efter att det ursprungliga balanserade styrkortet kom till i början av 1990-talet så har en 

fortsatt utveckling skett (Olve, Petri, Roy, J., Roy, S., 2003). Det balanserade styrkortet har 

spritt sig och används runt om i världen och fler perspektiv har börjat ta form som är 

anpassade efter det unika företaget (ibid). Av framförallt skandinaviska företag har perspektiv 

som t.ex. medarbetarperspektiv, ägarperspektiv, miljöperspektiv, leverantörsperspektiv samt 

partnerperspektiv börjat användas (ibid). Det balanserade styrkortets utformning beror på det 

användande företagets strategi och när företaget bryter ned sin strategi och utvecklar ett 

balanserat styrkort så är det högst individuellt vilka perspektiv som passar just det företaget 

(ibid). 
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3.1.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

De finansiella målen och måtten uttrycker organisationens långsiktiga målsättning vilket är att 

ge en hög avkastning på det kapital som är investerat i företaget (Kaplan & Norton, 1999, s 

51-55, 63-64). De finansiella målen måste uppfylla två syften (ibid). 1) de finansiella målen 

ska definiera det ekonomiska resultatet som strategin förväntas leda till och 2) fungerar som 

högsta referens för att nå de ickefinansiella målsättningarna i de andra tre perspektiven, 

lärandeperspektivet, processperspektivet och kundperspektivet (ibid). Alla mått måste ingå i 

en orsakskedja som mynnar ut i ett bättre ekonomiskt resultat vilket är målen i det finansiella 

perspektivet (ibid). De finansiella måtten kan variera stort mellan olika företag för att 

företagen är i olika delar av sin livscykel, växa, mogna och skörda stadierna (ibid).  

Oavsett i vilket stadie företaget befinner sig i finns det tre finansiella strategier som har 

påverkan på affärsstrategin (se bilaga 6): Omsättningen tillväxt och mix (tillväxt uppstår av 

nya produkter/tillämpningar, mixen består av utbudet av varor och tjänster), 

kostnadssänkning/produktivitetsökning och resursutnyttjande/investeringsstrategier (Kaplan 

& Norton, 1999, s 54) 

 3.1.2 LÄRANDE PERSPEKTIVET 

Lärandeperspektivet handlar om företagets lärande och tillväxt och innehåller mål och mått 

som främjar detta (Kaplan & Norton, 1999, s 51-55, 63-64). Det balanserade styrkortet lyfter 

fram att det är viktigt att investera för framtiden och då inte bara på de traditionella områdena 

som ny utrustning och produktutveckling utan också i infrastruktur, medarbetare, system och 

rutiner (ibid). Ytterst beror möjligheterna till att nå målen i de övriga tre perspektiven 

förmågan till lärande och tillväxt (ibid). Lärandet och tillväxten kan stimuleras genom insatser 

riktade mot i första hand medarbetarna, systemen och den organisatoriska samordningen 

(ibid).  

Tre egenskapskategorier har urskiljts där det är viktigt att ta fram bra mål och mått i och de är: 

Medarbetarnas kompetens, informationssystemens prestanda och motivation och samsyn 

(Kaplan & Norton, 1999, s 119) 

”Medarbetarnas kompetens” kan ha prestationsmått såsom personaltillfredsställelse, 

personalens produktivitet och personallojalitet (ibid). ”Informationssystemens prestanda” 

definierar om det finns system som genast kan ge feedback åt medarbetarna angående 

kvalitet, ledtider, kostnader, kunder osv.(op cit, s 128). Slutligen kan prestationsmått för 

”motivation och samsyn” vara att offentliggöra lyckade förslag. Detta för att öka synligheten 

och trovärdigheten för processen och införa belöning för genomförda förslag (ibid). 

3.1.3 PROCESSPERSPEKTIVET  

I processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som har störst betydelse för 

att företaget ska nå de finansiella målen och kundmålen (Kaplan & Norton, 1999, s 91-94, 

111). Oftast så utvecklar företaget mål och mått för processperspektivet efter utvecklingen av 

finansiella perspektivet och kundperspektivet för att koncentrera sig på de processer som är 

viktigast för att nå de finansiella- och kundmålen (ibid).  
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Företagsledarna bör rita upp en intern förädlingskedja som består av tre steg: 

Innovationsprocessen som identifierar nuvarande och framtida kunders behov och utvecklar 

lösningar, supply-processen som genererar de befintliga varorna och tjänsterna till befintliga 

kunder och eftermarknadsprocessen, de tjänster som erbjuds efter själva köpet som ökar 

kundens värde för varan eller tjänsten (Kaplan & Norton, 1999, s 94-103). 

Innovationsprocessens prestationsmått kan vara antalet nyutvecklade varor/tjänster, förmågan 

att utveckla specifika produkter/tjänster för en målgrupp (ibid). Supply-processens 

prestationsmått kan vara ledtider, spill, omarbetningar, ineffektiv kommunikation (op cit, s 

115). Eftermarknadsprocessen kan mätas med prestationsmått såsom tiden från felanmälan till 

lösning, kostnaden för utnyttjade resurser, säker hantering av avfall och biprodukter från 

produktionsprocessen (op cit, s 103). 

3.1.4 KUNDPERSPEKTIVET 

Kundperspektivet handlar om att identifiera de kunder och marknadssegment som företaget 

väljer att konkurrera om (Kaplan & Norton, 1999, s 65). Det är dessa segment som ska 

förverkliga företagets finansiella mål (ibid). Under detta perspektiv omvandlas alltså 

organisationens vision, affärsidé och strategi till konkreta mål för kunder och 

marknadssegment, mål som sedan förs ut i hela organisationen (ibid). De mål och mått som 

utvecklas under kundperspektivet måste utgå från de värdeskapande aktiviteterna som man 

tänker rikta till de valda segmenten (ibid).  

Målen och måtten väljs utifrån tre egenskapskategorier som är: Egenskaper för varan/tjänsten: 

funktionalitet, kvalitet, tid och pris, kundrelationer: köpupplevelsens kvalitet, kvaliteten på de 

personliga relationerna och image och rykte (Kaplan & Norton, 1999, s 75, 84-85) 

Utfallsmått för ”egenskaper för vara/tjänst” kan vara väntetider, hur snabbt fel åtgärdas, antal 

kundreklamationer, prisjämförelse med konkurrent (Kaplan & Norton, 1999, s 86). 

Kundrelationer kan innehålla utfallsmått som leveranstider, kundnöjdhet, elektroniskt 

informationsbyte (ibid). ”Image och rykte” kan ha utfallsmått som kundlojalitet (op cit, s 76). 

3.2 PRESTATIONSMÅTT 

Ledningen måste identifiera och definiera olika mått som mäter organisationens olika 

aktiviteter. (Simons, 2005, s 78). Prestationsmåtten används till att nå de strategiska planerna, 

att utvärdera prestationerna som utförs i organisationen och att utveckla belöningssystem 

(Ittner & Larcker, 1998). Att utveckla prestationsmått är det mest kritiska ett företag står inför 

vid styrkortsarbete (ibid). Ur strategin tas de kritiska prestationsmått fram.  

 

Om de mäts och belöningssystem byggs upp runt omkring prestationsmåtten kommer 

människor vara motiverade att uppnå dem (Anthony & Govindarajan, 2007, s 460). Ett annat 

sätt att säga det är ”att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt 

beteende bland organisationens medlemmar” (Lindvall, 2001, s 46). Många avdelningar i en 

organisation fungerar som cost centers och har enbart hand om sina operativa kostnader 

(Simons, 2005, s 80-81). Ledningen för cost centers har ansvar över att minimera sina 

kostnader för en given nivå utgående tjänster/produkter, eller maximera sina utgående 

tjänster/produkter för ett visst kostnadstak (ibid).  
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I figur 1 nedan visas hur viktigt det är att ha relevanta mått som mäts. Det som mäts blir 

utfört, det som utförs blir belönat, det som belönas betyder något och det som betyder något 

mäts (Anthony & Govindarajan, 2007, s 461). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. CRAIG SCHNEIR’S MODELL FÖR FRAMTAGANDE AV 

PRESTATIONSMÅTT(ANTHONY & GOVINDARAJAN, 2007, S 461) 

 

I alla organisationer finns det två olika typer av prestationsmått. Det är det finansiella måttet 

som är ett resultatmått och de icke finansiella måtten som även kallas drivande mått (Simons, 

2005). Måttet måste leda till förbättring av utförandet av den prestation som mäts och tydligt 

visa på ett ökat ekonomiskt värde (Parker, 2001; Simons, 2005). Prestationsmåtten bör kunna 

gå genom tre olika tester, oavsett om de är finansiella eller icke finansiella mått (ibid).  

Ett bra mått ska vara enligt Simons (2005, s 79):  

 Objektivt: vem som helst ska kunna förstå och acceptera vilka intentioner måttet har 

för och kunna påverka det som mäts. 

 Komplett: måttet fångar alla relevanta variabler för att nå ett gott resultat. Exempelvis 

kan den dagliga vinsten för en försäljare vara viktigare än antalet uppringda 

försäljningssamtal. 

 Lättpåverkat: de individuella prestationerna ska lätt kunna fångas in och påverkar 

mätningen.  

Många organisationer bildar balanserade styrkort med 30 eller fler mått (Simons, 2005, s 

104). Om man jämför med ett elektriskt system så krävs det mer energi ju mer kablar som 

kopplas in, detsamma gäller en organisation eller en individs möjlighet att lägga fokus och 

energi på flera tiotals mått (ibid). Det kan skapa förvirring om hur man egentligen ska nå 

målet med för många mått (ibid).  

STRATEGY 

What counts, get 

measured 

What gets measured, 

gets done 

What gets done, 

gets rewarded 

What gets rewarded, 

really counts 
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FINANSIELLA MÅTT 

Finansiella mål och mått mäts i monetära termer, som vinst, kostnader, resultat osv. (Simons, 

2005; Anthony & Govindarajan, 2007). Exempel på vad som mäts med finansiella 

prestationsmått är: Räntabilitet (avkastning på kapital), förädlingsvärde som råmaterial och 

löner och arbetet och kapitalets effektivitet (Anthony & Govindarajan, 2007, s 195-197) 

De finansiella målen och måtten återfinns i det balanserade styrkortets finansiella perspektiv. 

Här finns de mål som lärandeperspektivet, processperspektivet och kundperspektivet står till 

grund för så att företaget når dessa mål (Kaplan & Norton, 1999). På koncernnivå brukar en 

mer traditionell styrning, det vill säga fokus på finansiella mått, fortfarande vara den 

huvudsakliga styrningen (ibid). De finansiella måtten brukar även kallas för resultat mått 

(ibid). De är mått som visar resultatet av den strategi som ska genomsyra hela organisationen 

mätt i monetära termer (Anthony & Govindarajan, 2007, s 463). På divisions- eller 

affärsenhetsnivå är finansiella mått värdefulla för att kommunicera ut strategi och visioner 

(Olve, Petri, Roy J. & Roy S., 2003). Med det utesluter inte en användning av de finansiella 

måtten även på den operativa nivån (ibid).  

ICKE FINANSIELLA MÅTT 

Icke finansiella mått skiljer sig från de finansiella måtten genom att de inte mäter prestationer 

i monetära termer (Simons, 2005). Måtten mäter i kvantitet, marknads andelar, 

kasseringsgrader och så vidare (ibid). Exempel på vad man mäter med icke finansiella 

prestationsmått är: Medarbetartillfredsställelse, tidseffektivisering och kundtillfredsställelse 

(Simons, 2005) 

De icke finansiella målen och måtten återfinns i det balanserade styrkortets lärandeperspektiv, 

processperspektiv samt kundperspektiv, dessa mål och mått står till grund för att nå de 

finansiella målen i det finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 1999). Tidigare studier 

visar på tre skäl till att företag börjar använda sig av icke finansiella mått, upplevda 

begränsningar i de traditionella prestationsmåtten, konkurrens och tillkommande av andra 

alternativ (Ittner & Larcker, 2001). De icke finansiella måtten är drivande mått och är de som 

ger information om vilka framsteg organisationen gör i sin verksamhet (Ittner & Larcker, 

1998; Anthony & Govindarajan, 2007, s 463).  

3.3 ORSAK/VERKAN SAMBAND 

Strategiska kartor är en del av det balanserade styrkortet som beskriver bron mellan 

strategiformuleringen och utförandet av strategin (Olve, Petri, Roy, J., Roy, S., 2003, s 158, se 

bilaga 7). Syftet med en strategisk karta är att kartan ger användaren möjlighet att se 

orsaks/verkan-samband mellan olika mål, när företagen står inför beslut av skilda karaktärer 

(ibid). Den strategiska kartan möjliggör för företag att beskriva det kausala sambandet mellan 

icke finansiella tillgångar och värdeskapande. 

För att skapa samsyn kring en strategi och för att dokumentera strategin används 

strategikartor (Olve & Petri, 2004). Den strategiska kartan driver en prestationsökning av 

organisationens interna processer som har en hävstångseffekt för att leverera värde till kunder, 

aktieägare och samhället (Kaplan & Norton, 2004, s 14). 
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Orsak/verkan samband baserar sig på ett flertal ”om så” samband (Olve, Petri, Roy, J., Roy, 

S., 2003, s 158). Varje sådant samband är ett antagande vad marknaden kommer att uppskatta 

och värdera på lång sikt (ibid). Om företaget har rätt medarbetare, lärandeperspektivet, och de 

gör rätt saker, processperspektivet, så blir kunderna nöjda, kundperspektivet och därmed 

kommer företaget att kunna göra affärer och på så sätt nå de finansiella målen, det finansiella 

perspektivet (ibid). Dessa kritiska processer är värdeskapande för att nå kundmålen och 

främja organisationens finansiella resultat (Kaplan, Norton, 2004, s 55). Genom att visualisera 

orsak/verkan samband identifierar den strategiska kartan kapaciteten för de specifika icke 

finansiella tillgångar i en organisation (ibid). Trots att den strategiska kartan har en ”uppifrån 

och ned” logik genom att starta med det finansiella och kund perspektiven så är det ändå de 

värdeskapande processerna, process och lärande perspektiven, som är drivande för att en 

förändring ska ske (Kaplan, Norton, 2001, s 76-77).  

I bilaga 7 definieras orsak/verkan sambanden hur de icke finansiella målen förvandlas till 

finansiellt värde, det finansiella perspektivet (Kaplan, Norton, 2004, s 31). I kundperspektivet 

beskrivs vilka faktorer som skapar värde för kunden (ibid). I processperspektivet definieras 

vilka kritiska interna processer som ska förvandla de icke finansiella tillgångar till 

värdeskapare för kund- och det finansiella perspektivet (ibid). Till sist kommer det lärande 

perspektivet som definierar de icke finansiella tillgångarna som måste finnas och vara 

integrerade i företaget för att kunna generera värde (ibid). De talar om vilka människor, vilka 

system och vilken kultur som behövs för att driva processerna i processperspektivet (op cit, s 

32). 

3.4 KRITIK MOT DET BALANSERADE STYRKORTET 

För att få en acceptans av det balanserade styrkortet är det viktigt att en majoritet av de 

anställda har tagit del av styrkortet och förstått innebörden med det (Nörreklit, 2004). Det är 

en kritisk punkt vid utvecklingen av ett balanserat styrkort att hitta mått som är relaterade till 

strategin och hur de anställda tolkar prestationsmåtten (ibid). Det råder annars stor risk att 

mätningen och uppföljningen av måtten kommer att kännas meningslöst, rent av ett hot, och 

det balanserade styrkortet kommer inte att få något genomslag på alla nivåer i organisationen 

Konsekvensen kan bli ett gap mellan hur strategin uttrycker sig i olika aktiviteter och 

handlingar och den planerade strategin. (Olve, Petri, Roy J., Roy S., 2003; Nörreklit, 2004. 

Genom att det balanserade styrkortet innehåller både finansiella och icke finansiella mål och 

mått breddas kommunikationen av organisationens strategi (Nörreklit, 2004). Det balanserade 

styrkortet ska även ha ett tydligt samband mellan de olika måtten som ska leda mot de 

önskvärda strategimålen (ibid). Det är här det finns kritik om att det balanserade styrkortet har 

problem med orsak/verkan sambanden inom och mellan perspektiven (ibid).  

 

 Sambandet är mer logiskt än att man kan se en orsak/verkan samband. Exempelvis 

genom att kundnöjdheten ökar behöver det inte nödvändigtvis leda till ett bättre 

resultat. Om en rad åtgärder har tagits för att öka kundnöjdheten och har utförts till en 

låg kostnad leder det helt logiskt till ett bättre finansiellt resultat. Det logiska 

tankesättet kan leda till att fel antagande görs i det balanserade styrkortet och 

prestationsmåtten tolkas fel vilket kan suboptimera prestationerna (Nörreklit, 2004) 
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 Sambandet inom och mellan perspektiven kräver tid mellan orsak och verkan, dvs. det 

är svårt att se orsak/verkan sambandet eftersom orsaken och verkan inte sker vid 

samma tidpunkt (Nörreklit, 2004)  

3.5 ANALYSMODELL 

Det här är den analysmodell vi följt vidare i vårt arbete för att få svar på vårt syfte och 

forskningsfrågor. Syftet och forskningsfrågor arbetades fram efter kommunikation med 

Yvonne Björnström, Per Holma och Göran Heikkilä på LKAB, Kiruna. Till att börja med har 

vi arbetat med att ta fram lämplig teori för området och därefter har vi studerat verkligheten 

genom intervjuer och sekundärdata. Sen har vi analyserat resultatet och identifierat 

problemområdena för att komma fram till svar på vårt syfte och forskningsfrågor. Slutligen 

har vi sammanställt vårt resultat i en strategisk karta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2. EGEN ILLUSTRATION AV ANALYSMODELL FÖR DET FORTSATTA ARBETET 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att presentera en övergripande sammanfattning av LKABs 

infrastrukturavdelning och dess funktioner fastighetservice och besiktning. Vi presenterar 

också en sammanställning av de intervjuer som genomförts med respondenterna inom 

funktionerna 

4.1 BAKGRUND 

I infrastrukturavdelningen ingår deponier/efterbehandling/avfallsavdelningen, 

mediaförsörjningsavdelning i både Kiruna/Svappavaara och Malmberget, 

materialförsörjninsavdelningen och verksamhetsservice. Under verksamhetsservice finns 

funktionerna fastighetsservice och besiktning. Förutom dessa funktioner finns också 

brandskydd, trafiksäkerhet/bevakning, fordon, transporter och risk/försäkringar (se bilaga 8) . 

Fastighetsservice ansvarar för underhåll, reparationer, renhållning, energi och vatten för 

anläggningarna i Kiruna och Svappavaara. Fastighetsservice egen personal sköter mindre 

arbeten och entreprenörer tas in för större arbeten inom dessa områden.  

Besiktningen arbetar med objekt som olika tryck- och lyftredskap, portar, hissar, 

vattenberedare med mera, för hela LKAB. Besiktningen ser till att myndighetskraven för de 

olika objekten följs och besiktigas med de rätta intervallerna. De utför tillsyn av objekten och 

ansvarar för att fel och brister åtgärdas. Besiktningens egen personal sköter det administrativa 

med tillsyner samtidigt som entreprenörer tas in för besiktning och reparationer av objekten.   

Avdelningschef, AC: Yvonne Björnström är avdelningschef för infrastrukturavdelningen. 

Funktionsansvarig, FA: Göran Lindmark är funktionsansvarig för fastighetsservice på 

LKAB i Kiruna. 

Produktionschef, PC: Stig Abrahamsson är produktionschef för fastighetsservice på LKAB i 

Kiruna.  

Funktionsansvarig, FA: Robert Larsson – Wälimaa är funktionsansvarig för besiktning på 

LKAB i Vitåfors. 

Produktionschef, PC: Ronnie Hansson är produktionschef vid funktion brand och besiktning 

på LKAB i Vitåfors.  

DET BALANSERADE STYRKORTET 

Avdelningen använder sig av måltavlor i utvecklingen av verksamhetens styrkort. Måltavlan 

består av fyra fält (se figur 3). Fältet överst till höger kallas målkoppling och består av ett 

”fiskbensdiagram”. Ett ”fiskbensdiagram” hjälper till att åskådliggöra hur målet är uppdelat i 

olika delmål och mått. Det visar hur utvecklingen av valt prestationsmått bidrar till att nå 

LKABs övergripande mål. Fältet längst ner till höger visar handlingsplanen för det utvalda 

prestationsmåttet. Fältet längst ner till vänster innehåller en sammanfattad nulägesanalys om 

prestationsmåttets utveckling.  
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Fältet överst till vänster innehåller en graf över prestationsmåttets utveckling för rullande tolv 

månader. Måltavlorna bryts ned från övergripande divisionsnivå till arbetsplatsnivå. På 

arbetsplatsnivå skapas endast aktivitetslistor över de aktiviteter som bidrar till att uppfylla de 

övergripande målen. Måltavlornas övergripande mål finns inom produktion-

produktionsvolym, kvalitet - kvalitetsvärde på leveranserna, energi och miljö - sänka 

energiförbrukningen och arbetsmiljö - olycksfrekvensen ska minska. 

 

FIGUR 3. LKABS EGEN MODELL AV MÅLTAVLA 

4.2 INTERVJU FUNKTION FASTIGHETSERVICE 

LKABs övergripande och strategi är nedbrutna till mål för hela infrastrukturavdelningen och 

verksamhetsplaner är framtagna med mål och aktiviteter på avdelningsnivå och funktionsnivå. 

Funktionerna utvecklar sina egna nedbrutna mål och mått och kommer att sammanfatta dem i 

måltavlor för sin verksamhet och dessa måltavlor kommer att följas upp varje månad.   

4.2.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

AC säger att funktionen arbetar med en prognos och ett kostnadstak som inte får överstigas. 

Prognosen kan revideras om det råder speciella förhållanden på funktionen. En prognos görs 

också för rullande tolv där verksamheten jämförs med samma månad året innan. AC och PC 

anser att prognos med kostnadstak är ett relevant mått medan FA inte håller med eftersom det 

bara fokuserar på pengar.  



16 

 

Han tycker att mer hänsyn bör tas till analyseringen av behovet innan prognosen fastställs och 

både AC och FA tycker att mått som underhållskostnader/byggnad och 

energikostnad/byggnad är bra och relevanta mått att mäta med.  AC tycker också att ett 

användbart mått inom det finansiella perspektivet skulle vara underhållskostnad/kvadratmeter.  

4.2.2 LÄRANDEPERSPEKTIVET 

Avdelningen satsar på utbildning och tydliga verksamhetsplaner för cheferna så att de kan 

känna sig trygga och veta vad som krävs av dem. Avdelningen har även målet att alla ska ha 

gått utbildningen ”säkerheten först” och att målet för antal olycksfall är nolltolerans och de 

har månatlig uppföljning av skyddsronder. Arbetsmiljön följs månatligen upp av 

skyddsrondsrapporter och det är viktigt att företaget kontinuerligt gör 

arbetsmiljöuppföljningar.   

PC berättar att det uppfattas bland de anställda att de inte har något utbildningsbehov eftersom 

det finns lång erfarenhet inom funktionen men alla anställda ska ha gått obligatoriska 

utbildningar för speciell utrustning de använder som exempelvis en travers. Respondenterna 

vill arbeta med information och utbildning om framförallt vad olika objekt kostar och anser 

att antal informationsträffar och antal utbildningsdagar är relevanta mått inom 

lärandeperspektivet.  

4.2.3 PROCESSPERSPEKTIVET 

Funktion fastighetsservice ser att det finns problem med felinköp och felinvesteringar som 

andra avdelningar eller projektgrupper gör samtidigt som det finns stora problem med 

handhavandefel och slarv. Dessa problem ger extra kostnader för underhåll och reparationer 

som påverkar fastighetsservices kostnader. Därför skulle ett relevant mått vara på hur stor del 

handhavandefel och slarv står för. PC vill att fastighetsservice arbetar med att så fort som 

möjligt åtgärda de felanmälningar som kommit in samtidigt som funktionen bör ha sluttider 

på olika uppdrag. Uppföljningsmöjligheten finns då alla arbetar mot arbetsorder, där det kan 

noteras om det är slitage eller slarv för att sen lägga in den i systemet Movex. FA vill se en 

standardisering av byggnaderna så att fastighetsservice kan kvalitetssäkra och upprätta någon 

form av en lägsta standard på byggnaderna för att undvika störningar i produktionen. Ett bra 

sätt att arbeta på är göra konsekvensanalyser på fel som behöver åtgärdas. AC vill ha mått 

såsom vilka kostnader som tillfaller vilka fastigheter så att rätt hyror av hyresgästerna tas ut.  

4.2.4 KUNDPERSPEKTIVET 

Funktionen har bara interna kunder och utför kundträffar var tredje månad där de informerar 

och rapporterar vilka kostnader som varit för kunderna den aktuella perioden. Ibland görs 

enkätundersökningar där de får veta om kunderna är nöjda och vilka brister som finns samt 

hur avdelningen kan göra ett bättre jobb. Som mått på kunduppföljningarna kan funktionen ha 

antal kunduppföljningar eller kundträffar per år. Samtidigt så poängteras att de viktigaste 

målen inom kundperspektivet är att inga produktionsstopp i anläggningar får ske. 
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4.2.5 ORSAK/VERKAN SAMBAND  

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att se orsak/verkan samband inom perspektiven.  

AC tyckte det var svårt att se orsak/verkan samband mellan perspektiven också då det i 

verkligheten är så många faktorer som spelar in att det är svårt att säga om ett resultat beror på 

specifika aktiviteter. FC och PC tyckte det var lite lättare att se sambanden mellan 

perspektiven. 

FA kunde se följande samband (se bilaga 9) 

FA menar att fukt, mögelskador och dålig arbetsmiljö kan ge sjukdomar och sjukskrivningar 

som leder till högre kostnader. Utbildning och information om fastigheter/utrustning kan leda 

till mindre underhåll och senare till lägre kostnader. I Vitåfors gjordes en omfattande 

informationskampanj om takluckor och hur man handskas med dem, vilket resulterade i lägre 

underhållskostnader.  

PC kunde se följande samband (se bilaga 9) 

PC menar att läckage på taken ger inre skador på byggnaderna som i sin tur ger högre 

kostnader. Gör man däremot en noggrann renovering så undviker man onödiga 

underhållskostnader och således minskar de totala kostnaderna. Information bör ge mindre 

slarv och handhavandefel som i sin tur resulterar i lägre kostnader. 



18 

 

4.3 INTERVJU FUNKTION BESIKTNING 

LKABs övergripande mål och strategi är nedbrutna till mål för hela infrastrukturavdelningen 

och verksamhetsplaner är framtagna med mål och mått på avdelningsnivå och funktionsnivå. 

Funktionerna utvecklar sina egna nedbrutna mått och kommer att sammanfatta dem i 

måltavlor för sin verksamhet och dessa måltavlor kommer att följas upp varje månad.   

4.3.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

AC säger att funktionen arbetar med en prognos och ett kostnadstak som inte får överstigas. 

Prognosen kan revideras om det råder speciella förhållanden på funktionen. En prognos görs 

också för rullande tolv där verksamheten jämförs med samma månad året innan. Prognosen 

anses vara ett bra verktyg som är ”levande” men FA tycker att avdelningen går tillbaka som 

att arbeta med en budget och anser att fokus ska vara på kostnaderna för behovet för 

innevarande året och inte jämföras med föregående år kostnader. 

Funktion besiktning ser att det finns problem med slarv och handhavandefel. Därför är 

kostnaden för handhavandefel ett relevant mått. Andra relevanta mått kan vara 

underhållskostnad per objektgrupp, kostnad per besiktning och brytgränsen där 

underhållskostnaden för ett objekt överstiger ett nyinköp.  

4.3.2 LÄRANDEPERSPEKTIVET  

Avdelningen satsar på utbildning och tydliga verksamhetsplaner för cheferna så att de kan 

känna sig trygga och veta vad som krävs av dem.  

Avdelningen har även målet att alla ska ha gått utbildningen ”säkerheten först” och att målet 

för antal olycksfall är nolltolerans och de har månatlig uppföljning av skyddsronder.  

Arbetsmiljön följs månatligen upp av skyddsrondsrapporter och det är viktigt att företaget 

kontinuerligt gör arbetsmiljöuppföljningar.   

Respondenterna understryker att det är viktigt att det inte får ske några olycksfall som sker på 

grund av fel på utrustningen eller att användaren inte fått utbildning.  

Respondenterna anser att kunskapen för utrustningen är viktig för att exempelvis kunna göra 

rätt inköp, handskas korrekt med utrustningen och kunna se när det är något fel på den.  

Det finns redan idag mål att alla som använder de olika objekten ska ha gått utbildning innan 

objekten används. De vill också informera att ett objekt inte får tas i drift förrän allt är 

kontrollerat och åtgärdat för att undvika att anmärkningar eller noteringar följer med objektets 

livstid. Respondenterna säger att tillbudsrapporteringen bör bli bättre för att en korrekt 

uppföljning ska kunna ske. FA arbetar med att ta fram en utbildning för alla skyddsombud så 

att de ska kunna förutse faror på de olika objekten samtidigt som han vill informera om vilken 

felanvändning som sker av utrustningen för att visa på vilken kostnad det utgör och diskutera 

varför det sker.  
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4.3.3 PROCESSPERSPEKTIVET 

För att veta hur bra processerna fungerar är relevanta mått antalet anmärkningar på objekten, 

avvikelser och orsaken till varför besiktningarna inte har utförts, antalet gjorda tillsyner och 

hur stor del som beror på handhavandefel.  

För att få ner väntetiden från felanmälan till åtgärd tycker PC att ett reservlager bör byggas 

upp för de känsligaste områdena, verken och gruvan. Alla respondenter understryker att det är 

viktigt att inte produktionen får störas. Han tycker att anläggningarna bör använda egna 

tillsynsmän som gör tillsyner på objekten löpande och samtidigt höja standarden och statusen 

på anläggningarna. FA vill anlita en konsult för att gå igenom alla objekten för att se vilka 

objekt som de är besiktningsskyldiga på och se om företaget följer lagar och regler. FA och 

PC tycker att själva inköpsprocessen är viktig för att det underlättar underhållet och minskar 

kostnaden för objekten på lång sikt.  

4.3.4 KUNDPERSPEKTIVET 

Funktion besiktning har till största del interna kunder men en extern kund kan vara 

myndigheter eftersom funktionen till stor del styrs av myndighetskrav. Det är viktigt att 

kundens anläggningar fungerar som de ska och funktionen ska finnas till hands för kunden via 

beredskap och möjlighet till felanmälan dygnet runt. Relevanta mått inom perspektivet kan 

vara antal avvikelser på besiktningarna, antal anmärkningar på objekten och längd på 

väntetiden.  

4.3.5 ORSAK/VERKAN SAMBAND  

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att se orsak/verkan samband inom perspektiven. 

AC tyckte det var svårt att se orsak/verkan samband mellan perspektiven också då det i 

verkligheten är så många faktorer som spelar in att det är svårt att säga om ett resultat beror på 

specifika aktiviteter. FC och PC tyckte det var lite lättare att se sambanden mellan 

perspektiven. 

FA och PC kunde se följande samband (se bilaga 9) 

FA tyckte att inom det finansiella perspektivet fanns det sambandet mellan lägre kostnader för 

objektgrupperna, lägre totala kostnaderna och att fler åtgärden kan utföras inom ramen för 

kostnadstaket och ett effektivare resursutnyttjande. Både FA och PC ser 

förbättringsmöjligheter om man utbildar användarna i hur man handskas med objekten och 

hur objekten ska vara utrustade för att kunna bedöma om den ska renoveras samt vilken typ 

av objekt som behövs på olika anläggningar. Inköpsprocessen går snabbare, blir rätt, 

handhavandefelen bör minska och därefter även lägre underhållskostnader och lägre totala 

kostnader. Med utbildning och kunskap bör även handhavandefelen och olycksrisken minska. 

PC säger att genom att hålla sig ajour med myndighetsbestämmelser och ha kunskap om 

objekten undviker man anmärkningar vid besiktningen, vilket inte leder till körförbud och 

kostar inte extra pengar. Genom kunskap bygger man även upp ett förtroende med 

myndigheter, entreprenörer och kunder understryker PC.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATS 

I detta kapitel analyserar vi empirin. Genom att jämförelser görs mot teorierna i 

teoriavsnittet dras slutsatser utifrån detta 

5.1 DET BALANSERADE STYRKORTET 

Det balanserade styrkortet är ett koncept och en metod att beskriva verksamheten i ett företag 

med hjälp av mål och mått inom fyra perspektiv. På LKAB och infrastrukturavdelningen 

arbetar man med en variant av det balanserade styrkortet som kallas måltavlor. Med hjälp av 

infrastrukturavdelningens måltavlor arbetar funktionerna fastighetsservice och besiktning med 

att ta fram nedbrutna mål och mått på funktionsnivå där de får utveckla sina egna mål och 

mått för dessa. De nedbrutna målen och måtten kommer senare att sammanfattas i egna 

måltavlor. Nedan kommer analys och slutsatser av relevanta mått presenteras för de olika 

perspektiven inom funktionerna.  

5.2 FUNKTION FASTIGHETSSERVICE 

5.2.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

Fastighetsservice använder sig av prognos med kostnadstak som mål och mått inom det 

finansiella perspektivet. Det innebär att funktionen framgångsrikt måste arbeta med 

effektivisering i de andra perspektiven, lärandeperspektivet, processperspektivet och 

kundperspektivet för att nå det finansiella målet med ett effektivt resursutnyttjande. 

Prognosen och kostnadstaket fungerar således som högsta referens för de icke finansiella 

målsättningarna i de tre andra perspektiven.  

Kostnadstak är ett relativt bra mått för funktionen eftersom de inte genererar några intäkter 

utan bara kostnader, samtidigt som det är viktigt att man vid prognosarbetet tar hänsyn till 

behovet inom funktionen. Eftersom byggnader kräver kontinuerligt underhåll så är 

konsekvensanalyser och strategisk planering av arbetet viktigt. Funktionen kan använda sig av 

flerårsprognoser som ger en översikt på vilka kostnader som tillfaller olika byggnader på både 

lång och kort sikt.  Användbara mått är:  

 Underhållskostnad/byggnad: Identifiera vilka underhållskostnader som tillfaller olika 

byggnader.  

 

 Energikostnad/byggnad: Identifiera vilka energikostnader som varje byggnad står för.  

 

 Andel underhållskostnader pga. slarv och handhavandefel (kvalitetsbristkostnader) 

 /totalt underhållskostnader: Identifiera vilka underhållskostnader som sker pga. slarv 

och handhavandefel. 

Ett bra mått utmärker sig med tre egenskaper, det ska vara objektivt, det ska vara komplett, 

det ska alltså fånga alla relevanta variabler för att nå ett gott resultat och det ska slutligen vara 

lättpåverkat.  
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Dessa tre egenskaper har mått såsom underhållskostnader/byggnad eftersom måttet är både 

objektivt och komplett eftersom de fångar in alla variabler som faller inom ramen för 

underhållskostnader. Måttet är också lättpåverkat eftersom en ökning eller minskning i 

underhållskostnaderna slår direkt mot den aktuella byggnaden. Om måttet jämförs med 

prognos så är prognosen ett generellt och inte lika lättpåverkat mått som 

underhållskostnader/byggnad. Samma bakgrund ses till måttet energikostnad/byggnad. 

Genom att identifiera och mäta vilka underhållsarbeten som kan relateras till slarv och 

handhavandefel kan funktionen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika dessa 

problem. För att underlätta uppföljningen kan en kod på arbetsordern användas som står för 

att slarv eller handhavandefel har föranlett kostnaderna. LKAB har system för arbetsorder 

hantering, Movex vilket kan ge funktionen de uppföljningsmöjligheter som behövs för att 

identifiera dessa problem. 

5.2.2 MEDARBETARPERSPEKTIVET 

För att uppfylla de finansiella målen så är det viktigt att funktionen arbetar med medarbetarna 

och ge dem de bästa förutsättningarna. Därför har vi lagt in ytterligare ett perspektiv, 

medarbetarperspektivet. Förslag på mått inom medarbetarperspektivet är: 

 Medarbetartillfredsställelse: Utvärdera medarbetarnas tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. 

 

 Mäta antalet tillbud och olycksfall: Nolltolerans tillbud och olycksfall.  

Funktion fastighetsservices medarbetare har samtliga lång erfarenhet. Funktionen kan 

undersöka vad medarbetarna tycker och tänker om sin arbetssituation samt ställa frågor om 

säkerhet, arbetsmiljö, lojalitet osv. samt identifiera problemområdena på arbetsplatsen och 

arbeta med dessa. Detta kan funktionen mäta genom enkätundersökningar om 

medarbetartillfredsställelse.  

LKAB har som övergripande mål att ha noll tolerans vad gäller olycksfall. Därför tycker vi att 

det är viktigt att mäta hur många tillbud och olycksfall som rapporteras.  

5.2.3 LÄRANDEPERSPEKTIVET 

På infrastrukturavdelningen finns det verksamhetsplaner där ett av målet är att chefer ska vara 

trygga och veta vad som krävs av dem. Det är helt i linje med vad teorin säger om vad 

lärandeperspektivet handlar om, nämligen företagets lärande och tillväxt som innehåller mål 

och mått som främjar detta och kan stimuleras genom insatser riktade mot i första hand 

medarbetarna, systemen och den organisatoriska samordningen. LKAB gör kontinuerligt 

arbetsmiljöuppföljningar och alla anställda genomgår säkerhetsutbildning.  

För att kunna arbeta med de processer som är centrala för fastighetsservice är det viktigt att ha 

funktionens anställda och även kundens anställda i fokus för att tillgodose deras behov. 

Därför är följande mått inom lärandeperspektivet lämpliga:  

 Utbildningstimmar/anställd: Arbeta med information och utbildning inom funktionen. 
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 Utbildningstimmar/arbetslag för kund utanför funktionen: Arbeta med information och 

utbildning utanför funktionen. 

 

Syftet med lärandeperspektivet är att öka medarbetarnas kompetens, tillgodose att det finns 

system som stödjer medarbetarna med nödvändig information och mäta de anställdas 

motivation. Genom att utbilda de anställda inom fastighetsservice anser vi att de anställda får 

en större möjlighet att utföra sitt arbete rätt, effektivt och i rätt tid vilket ger ett bättre 

resursutnyttjande. Fastighetsservice kan arbeta med information och utbildning av de 

anställda inom och utanför funktionen för att tillgodose behoven inom området för 

funktionen. Mått kan vara antal utbildningstimmar på varje anställd och varje arbetslag. 

Informationen och utbildningen kan innehålla handhavande med olika objekt, kostnader på 

grund av handhavandefel och slarv, säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, moral osv.  

5.2.4 PROCESSPERSPEKTIVET 

Innovationsprocessen beskriver hur ett företag arbetar för att identifiera nuvarande och 

framtida kunders behov och utveckla lösningar för dessa. Inom fastighetsservice finns det 

problem med felinköp och felinvesteringar som utförs av andra avdelningar eller 

projektgrupper. Detta påverkar fastighetsservices kostnader genom att det är funktionen som 

underhåller och åtgärdar de felinköpta objekten. Genom att låta fastighetsservice delta vid 

inköpen av objekten kan dessa felinköp undvikas.  Det är ett led i att effektivisera och finna 

andra vägar samt en del i lösningen till att tillfredsställa kundens behov idag och i framtiden 

men vi ser ingen anledning att mäta detta utan en aktivitet funktion bör beakta.  

Andra problemområden som ger stora kostnader är underhåll och reparationer av slarv och 

handhavandefel. Supply-processen består av att generera befintliga varor och tjänster till 

befintliga kunder och typiska prestationsmått för supply-processen är att mäta spill, 

omarbetningar och ineffektiv kommunikation. Inom fastighetsservice byts exempelvis många 

dörrar ut och det är ofta på grund av slarv och handhavandefel, än slitage. Det är viktigt att 

denna typ av underhåll som genereras av slarv och handhavandefel följs upp och elimineras 

för att de finansiella målen ska uppnås.  

Lämpliga mått inom processperspektivet är:  

 Kvalitetsnivå/byggnad: Kvalitetssäkring av byggnader genom att lägga upp 

kvalitetsnivåer. 

 

 Energiförbrukning/byggnad: Identifiera vilken energiförbrukning som tillfaller olika 

byggnader.  

Under intervjuerna med respondenterna har det framkommit att det råder olika 

ambitionsnivåer i vilken omfattning funktionen ska underhålla byggnaderna och vilken 

standard som är godtagbar. För undvika detta problem så kan en standardisering av 

byggnaderna ske så att fastighetsservice kan kvalitetssäkra och reducera risken för störningar i 

produktionen och kvalitetsbristkostnader som följd på grund av eftersatt underhåll.  
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Genom standardisering av byggnaderna och ett kontinuerligt underhåll kan 

underhållskostnaderna på lång sikt bli lägre och funktionen har möjlighet till ett bättre 

resursutnyttjande inom ramen för kostnadstaket. Detta visa på att processperspektivet har stor 

påverkan så att fastighetsservice når de finansiella målen. 

LKABs övergripande mål är att reducera energiförbrukningen och det är därför viktigt att 

även funktion fastighetsservice mäter detta. Funktionen bör identifiera vilken 

energiförbrukning, oberoende av priset, varje byggnad har. 

5.2.5 KUNDPERSPEKTIVET 

De mål och mått som utvecklas under kundperspektivet måste utgå från de värdeskapande 

aktiviteterna som man riktar till de valda kunderna. Genom att lyfta standarden på varje 

byggnad gör funktionen värdeskapande aktiviteter för kunden. Egenskaper för varan eller 

tjänsten som funktionalitet, kvalitet, tid och pris kan ha utfallsmått som kundreklamationer, 

väntetider och prisjämförelser. Fastighetsservice har enbart interna kunder och funktionen gör 

uppföljningar med kunderna månadsvis eller kvartalsvis. Under kunduppföljningarna får 

fastighetsservice feedback på den upplevda servicen från funktionen och kan därför arbeta 

med de brister som framkommer. Det är viktigt för kunderna att det inte blir störning i 

produktionen.  

Lämpligt mått inom kundperspektivet är: 

 Kundnöjdhet: Utvärdera kundernas tillfredsställelse med servicen från 

fastighetsservice. 

Mått som prisjämförelse och kundreklamationer är svårare att tillämpa för fastighetsservice då 

de inte har en vanlig leverantör/kund relation. Däremot kan funktionen undersöka och mäta 

vad kunderna tycker och tänker genom att göra en enkätundersökning om kundnöjdhet. 

Genom dessa undersökningar kan fastighetsservice arbeta med att förebygga störningar i 

produktionen. 

5.2.6 ORSAK/VERKAN SAMBAND  

Syftet med en strategisk karta är att kartan ger användaren möjlighet att se orsaks/verkan 

samband mellan olika mål och mått som t.ex. när företagen står inför ett strategiskt beslut och 

hur de ska handla i olika situationer. AC ansåg inte att man kan med säkerhet säga vilka mål 

och mått som ledde fram till andra mål och mått inom eller mellan perspektiven. Parallell till 

hennes åsikter är den kritik som finns mot det balanserade styrkortet. Orsak/verkan sambandet 

inom och mellan perspektiven är mer ett logiskt samband än att man verkligen kan se en 

orsak/verkan samband. Sambandet inom och mellan perspektiven kan kräva tid mellan orsak 

och verkan, dvs. det är svårt att se orsak/verkan sambandet eftersom orsaken och verkan inte 

sker vid samma tidpunkt. 

En sammanställning av möjliga orsak/verkan samband inom och mellan perspektiven finns 

presenterad i en strategisk karta i bilaga 12. Nedan följer en sammanfattning av sambanden 

med fokus på de viktigaste orsak/verkan sambanden. 
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KVALITETSSÄKRING AV BYGGNADER 

Om infrastrukturavdelningen väljer att kvalitetssäkra sina byggnader kan ett samband ses med 

att kunden får en bättre arbetsmiljö vilket ger en nöjdare kund och antalet tillbud och 

olycksfall inom företaget kan bli lägre. Det kan också leda till mindre eller inga fel och brister 

på byggnaderna som kan reducera störningar i produktionen som indirekt beror på 

fastighetsservice. En nöjd kund och en högre standard på byggnaderna ger eventuellt mindre 

slarv bland kunderna och underhåll- och kvalitetsbristkostnaderna blir lägre.  

UTBILDNING FÖR FUNKTIONENS ANSTÄLLDA OCH KUNDER 

Genom att utbilda/informera egna anställda och kunder så kan samband ses till lägre 

kostnader för slarv och handhavandefel som innebär lägre kvalitetsbristkostnader. Genom att 

genomföra säkerhetsutbildningar kan ett samband till färre tillbud och olycksfall inom LKAB 

ses och som i sin tur kan ge högre medarbetartillfredsställelse. 

ENERGIFÖRBRUKNING 

Genom att reducera energiförbrukningen får funktionen lägre energikostnader som ger lägre 

underhållskostnader. Om samtliga byggnader blir kvalitetssäkrade och standarden på 

byggnaderna höjs kan ett samband till en lägre energiförbrukning ses och därmed lägre 

energikostnader. 

MEDARBETARE 

Om medarbetarna är nöjda och tillfredsställda med sin arbetssituation så utförs ett bättre 

arbete och kunderna blir nöjda. Ett mindre tydligt samband kan ses mellan 

medarbetartillfredsställelse som kan leda till högre kvalitet på byggnaderna. 
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5.3 FUNKTION BESIKTNING 

5.3.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

Besiktningen använder sig av prognos med kostnadstak som mål och mått inom det 

finansiella perspektivet. Det innebär att funktionen framgångsrikt måste arbeta med 

effektivisering i de andra perspektiven, lärandeperspektivet, processperspektivet och 

kundperspektivet för att nå det finansiella målet och ett effektivt resursutnyttjande. Lyckas 

inte funktionen med att arbeta effektivt innebär det ett sämre resursutnyttjande vilket innebär 

att mindre arbete utförs inom ramen för kostnadstaket. Prognosen och kostnadstaket fungerar 

således som högsta referens för de icke finansiella målsättningarna i de tre andra 

perspektiven.  

Kostnadstak är ett relativt bra mått för funktionen eftersom de inte genererar några intäkter 

utan bara kostnader samtidigt som det är viktigt att man vid prognosarbetet tar hänsyn till 

behovet. För att effektivisera arbetet på besiktningen kan funktionen arbeta med 

konsekvensanalyser och strategisk planering. Funktionen kan använda sig av en 

flerårsprognos för att kunna se vilka underhållskostnader som tillfaller de olika 

objektsgrupperna, på både lång och kort sikt. Det är relevant för att undvika att stora 

underhållskostnader tillfaller funktionen vid samma tidpunkt. Genom att göra en 

flerårsprognos över behovet för de olika objekten kan man schemalägga olika investeringar 

och utförande av besiktningar så att det blir ett jämnt underhållskostnadsflöde.  

Lämpliga mått är: 

 Underhållskostnad/objektsgrupp: Identifiera underhållskostnaderna som tillfaller olika 

objektsgrupper.  

 

 Andel underhållskostnader pga. slarv och handhavandefel/totala underhållskostnader 

(kvalitetsbristkostnader): Identifiera hur stora underhållskostnader som är relaterade 

till slarv och handhavandefel.  

Ett bra mått utmärker sig med tre egenskaper, det ska vara objektivt, det ska vara komplett, 

det ska alltså fånga alla relevanta variabler för att nå ett gott resultat och det ska slutligen vara 

lättpåverkat. Dessa tre egenskaper har mått såsom underhållskostnader/objektsgrupp eftersom 

måttet kan anses som både objektivt och komplett eftersom de fångar in alla variabler som 

faller inom ramen för underhållskostnader. Måttet är också lättpåverkat eftersom en ökning 

eller minskning i underhållskostnaderna slår direkt mot den aktuella objektgruppen. Om 

måttet jämförs med prognos så är prognosen ett generellt och inte lika lättpåverkat mått som 

underhållskostnader/objektsgrupp.  

Genom att mäta slarv och handhavandefel så synliggörs dem och kan identifieras som ett 

problem. De objekt som tillsynas och där handhavandefel upptäcks, ska noteras i 

arbetsordern, för att kostnaden ska kunna följas upp. Här kan en kod användas på 

arbetsordern/inköpsordern som står för att det är ett handhavandefel som har föranlett 

kostnaderna. LKAB har system för arbetsorderhantering som heter Movex så vi ser 

uppföljningsmöjlighet i den. Det här är kvalitetsbristkostnader som bör arbetas bort för ett 

bättre resursutnyttjande. 
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5.3.2 MEDARBETARPERSPEKTIVET 

För att uppfylla de finansiella målen så är det viktigt att funktionen arbetar med medarbetarna 

och ge dem de bästa förutsättningarna. Därför har ett till perspektiv lagts till, 

medarbetarperspektivet. Mått inom medarbetarperspektivet är: 

 Medarbetartillfredsställelse: Utvärdera medarbetarnas tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. 

 

 Mäta antalet tillbud och olycksfall: Nolltolerans tillbud och olycksfall. 

 

LKABs högteknologiska verksamhet bygger på anställda med hög kompetens och närvaro. 

Produktionen är igång dygnets alla timmar och ett produktionsstopp får stora monetära 

konsekvenser. Vi anser att det är viktigt att personalen känner sig trygga i den industrimiljö 

som råder. Kan vi mäta hur nöjda/missnöjda medarbetarna är kan vi förbättra de svagare 

områdena. Genom att höja medarbetarnas tillfredsställelse kan medarbetarna långsiktigt 

generera mervärde för företaget.  

 

I och med att LKAB är ett gruvföretag med mycket maskiner/utrustning, fordon och 

underjordsarbete är det viktigt att mäta olycksfall/tillbud för att kontinuerligt säkra upp 

arbetsmiljön.  Det är även ett av LKABs övergripande mål för koncernen. 

5.3.3 LÄRANDEPERSPEKTIVET  

Det balanserade styrkortet lyfter fram att det är viktigt att investera för framtiden och då inte 

bara på det traditionella finansiella området, utan lärande och tillväxt är lika viktigt. 

Kunskapen för utrustningen är viktigt på besiktningen för att kunna göra rätt inköp, handskas 

korrekt med utrustningen och kunna se när det är något fel på den. Det finns idag mål om att 

alla som använder de olika objekten ska ha genomgått utbildning innan, vilket är bra. Men för 

att undvika felhantering av utrustningen krävs det kontinuerlig information för att visa på 

vilken kostnad felhanteringen utgör och diskutera varför det sker. De mål och mått som 

utvecklats i de tre perspektiven, lärande-, process- och kundperspektiven visar vad företaget 

måste behärska för att nå ett förbättrat resultat och nå målen i det finansiella perspektivet. 

Funktionen arbetar med att ta fram utbildning för alla skyddsombud så att de ska kunna 

förutse fel och brister på de olika objekten. På så vis kan de se till att onödiga problem eller 

olycksfall på objekten undviks.  

För att kunna arbeta med hantering och underhåll av utrustning som är centrala bitar för 

besiktningen, är det viktigt att ha de anställda i fokus och tillgodose deras behov. Det är även 

viktigt att fokusera på kundens anställda då det är dem som använder objekten.  Därför är 

följande mått inom lärandeperspektivet lämpliga:  

 Utbildningstimmar/anställd: Arbeta med information och utbildning inom funktionen. 

 Utbildningstimmar/arbetslag för kund: Genom att utbilda och informera kunderna om 

hur de ska handskas med objekten undviks delar av dessa handhavandefel. 
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Syftet med lärande perspektivet är att öka medarbetarnas kompetens, tillgodose att det finns 

system som stödjer medarbetarna med nödvändig information. Genom att utbilda de anställda 

inom funktion besiktning anser vi att de anställda får en större möjlighet att utföra sitt arbete 

rätt, effektivt och i rätt tid vilket ger ett bättre resursutnyttjande. Regelbunden 

utbildning/information för kundens personal om olika problemområden anser vi är viktig för 

att det är den interna kunden som använder sig av de objekt som besiktningen underhåller. 

Genom att öka kunskapen i handhavandet av utrustningen och vilka underhållskostnader det 

rör sig om så medvetandegörs problemet. 

5.3.4 PROCESSPERSPEKTIVET  

Den viktigaste processen för funktionen är att underhålla objekten så att produktionen inte 

störs. För att utvärdera om processerna fungerar vill funktionen ha information om antalet 

anmärkningar på objekten, antalet gjorda tillsyner och hur stor del av underhållet som beror 

på slarv och handhavandefel. Funktionen mäter antalet besiktningar idag men skulle också 

vilja veta antalet avvikelser och orsaken till varför besiktningarna inte har utförts. Supply-

processen är den process som genererar de befintliga varorna och tjänsterna till befintliga 

kunder. I supply-processen är det viktigt att mäta på prestationer såsom ledtider, spill, 

omarbetningar och ineffektiv kommunikation. Den tjänst som levereras är att underhålla 

objekten så att de är säkra att använda och är i drift. Ineffektiv kommunikation kan vara när 

felinköp sker av objekt som besiktningen ska ta hand om. Detta kan undvikas genom att 

besiktningen deltar vid inköpen. Vi anser att detta är en viktig aktivitet, men som är svår att 

mäta. 

Innovationsprocessen beskriver hur ett företag kan arbeta för att identifiera nuvarande och 

framtida kunders behov och utveckla lösningar. Genom att besiktningen deltar vid inköpen av 

objekt kan felinköp undvikas. Detta kan vara ett led i att effektivisera och en del i lösningen 

till att tillfredsställa kundens behov idag och i framtiden.  

Vi anser att följande mått är relevanta: 

 Antal anmärkningar per objektsgrupp/år, /kvartal, /månad: Identifiera antalet 

anmärkningar som framkommer vid besiktning av objekt. 

 

 Antal utförda tillsyner per objekt/år, /kvartal, /månad: Identifiera antalet tillsyner för 

hur många tillsyner varje objekt ska genomgå. 

 

 Kvalitetsnivå/objekt: Kvalitetssäkring av objekt genom att lägga upp kvalitetsnivåer. 

 

 Ledtid: Ledtiden mellan felanmälan och åtgärd.     

 

Genom att mäta antal anmärkningar per objektsgrupp i ett visst intervall kan funktionen 

identifiera omfattningen av och vilka som är problemområdena som finns inom de olika 

objektsgrupperna. Därefter kan funktionen arbeta med förebyggande åtgärder. 

Funktionen kan fastställa ett tillsynsschema där man lägger in antal tillsyn per objekt genom 

att se vilket behov var och ett av objekten har. Är det en travers som används dygnet runt kan 

den behöva tillsyn oftare än en som används någon gång i månaden. Det sista måttet i 

processperspektivet är ledtid, det är viktigt att se hur lång tid det tar att åtgärda fel.  
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5.3.5 KUNDPERSPEKTIVET 

De mål och mått som utvecklas under kundperspektivet måste utgå från de värdeskapande 

aktiviteterna som man tänker rikta till de valda kundgrupperna. Mål och mått som är viktiga 

för funktionens interna kunder är att det inte blir stopp i kundens anläggning. Kundernas 

anläggningar ska fungera och funktionen ska finnas till hands för kunden via beredskap och 

möjlighet till felanmälan dygnet runt. Genom att vara tillgänglig och undvika stopp i kundens 

anläggning utgör det en värdeskapande aktivitet för kunden. Det är även intressant att ha mått 

för hur lång väntetiden är för kunden. Utfallsmått för kategorin ”egenskaper för vara/tjänst” 

kan vara väntetider, hur snabbt fel åtgärdas och antal kundreklamationer.  

Lämpliga mått är: 

 Kundnöjdhet: Utvärdera kundernas tillfredsställelse med servicen från besiktningen. 

Besiktningens interna kunder är de som använder sig av objekten vilket gör kundperspektivet 

annorlunda än i de allra flesta företag. Det är viktigt för kunden att det inte blir störning i 

produktion.  Men det är svårt att ha mått som är direkt relaterade till produktionen eftersom 

funktionen endast indirekt orsakar produktionsbortfall. Däremot anser vi att funktionen bör 

undersöka och mäta vad kunderna tycker och tänker genom att göra en enkätundersökning om 

kundnöjdhet. Genom dessa undersökningar kan besiktningen arbeta med att förebygga 

störningar i produktionen som kan orsakas av funktionen. 

5.3.6 ORSAK/VERKAN SAMBAND 

Syftet med en strategisk karta är att kartan ger användaren möjlighet att se orsaks/verkan 

samband mellan olika mål och mått som t.ex. när företagen står inför ett strategiskt beslut och 

hur de ska handla i olika situationer. AC ansåg inte att man kan med säkerhet säga vilka mål 

och mått som ledde fram till andra mål och mått inom eller mellan perspektiven. Parallell till 

hennes åsikter är den kritik som finns mot det balanserade styrkortet. Orsak/verkan sambandet 

inom och mellan perspektiven är mer ett logiskt samband än att man verkligen kan se en 

orsak/verkan samband. Sambandet inom och mellan perspektiven kräver också tid mellan 

orsak och verkan, dvs. det är svårt att se orsak/verkan sambandet eftersom orsaken och verkan 

inte sker vid samma tidpunkt. 

Vi har sammanställt orsak/verkan samband i en strategisk karta som presenteras i bilaga 13. I 

kartan kan vi se en eventuell orsak/sambandskedja inom och mellan perspektiven inom 

funktion besiktning. Nedan följer en sammanfattning av sambanden med fokus på de 

viktigaste orsak/verkan sambanden. 

UTBILDNING FÖR FUNKTIONENS ANSTÄLLDA OCH KUNDER 

Genom att utbilda egna anställda och kunder så kan samband ses till lägre kostnader för slarv 

och handhavandefel vilket kan leda till färre tillsyner och underhållsarbeten vilket leder till 

lägre underhållskostnader och kvalitetsbristkostnader. Mindre slarv och handhavandefel kan 

även leda till färre olycksfall. Genom utbildning/information till egna anställda så kan de 

bedöma hur och när en tillsyn behövs och vilket underhållsarbete som krävs vilket kan ge 

kortare ledtider.  
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TILLSYNER 

Genom att utföra tillsyner med intervaller som är anpassade till det enskilda objektets 

utnyttjandegrad, kan man i ett tidigare skede förutse vad underhållsbehovet är för ett objekt. 

Vid regelbunden tillsyn av objekten kan anmärkningarna vid en tredjepartsbesiktning minska 

vilket leder till minskade underhållskostnader och även nöjdare kunder.  

KVALITETSSÄKRING AV OBJEKT 

Om infrastrukturavdelningen väljer att kvalitetssäkra sina objekt kan ett samband ses med att 

kunden får en bättre och säkrare arbetsmiljö vilket ger en nöjdare kund och antalet tillbud och 

olycksfall inom företaget kan bli lägre. Det kan också leda till mindre eller inga fel och brister 

på objekten som kan reducera störningar i produktionen som indirekt beror på besiktningen. 

En nöjd kund och en högre standard på objekten ger eventuellt mindre slarv bland kunderna 

och underhåll- och kvalitetsbristkostnaderna blir lägre.  

5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi anser att en kvalitetssäkring av både byggnader och objekt bör genomföras på båda 

funktionerna. Vid fastighetsservice och besiktningen kan en förteckning över kvalitetsnivåer 

på byggnaderna och objekten upprättas. Genom denna förteckning kan en gemensam 

ambitionsnivå bestämmas om vilken kvalitet och standard som byggnaderna och objekten ska 

hålla. Prognosarbetet blir enklare och varje individ är medveten om vilka krav som ställs på 

dem och på funktionerna vad gäller verksamheten.  

Vi har förstått att det finns problem med slarv och handhavandefel vilket leder till 

kvalitetsbristkostnader för funktionerna. Dessa kostnader upplevs som stora vilket vi anser 

bör ses över omgående. Genom utbildning och information till alla berörda kan det lösa 

många av de problem med slarv och handhavandefel som finns. Funktionen bör även arbeta 

mer med förebyggande åtgärder. Ett exempel kan vara att bygga tak och lägga värmeslingor 

utanför dörrar som är ett stort problem för fastighetsservice.  

Båda funktionerna utryckte också att det fanns ett problem med inköpshanteringen av nya 

objekt. Dessa objekt kommer senare att underhållas och besiktigas av fastighetsservice och 

besiktningen och belasta dessa med större underhållskostnader. Problemet kan lösas genom 

att funktionerna deltar och har en dialog med dem som hanterar inköp, för att rätt inköp ska 

utföras.  

Vi upplever att LKAB fokuserar på produktionen och att fastighetsservice och besiktningen är 

funktioner som ligger längre ned i prioritetsordningen. Funktionerna arbetar redan idag med 

entreprenörer och vi ser på lång sikt så kan både besiktningen och fastighetsservice 

”outsoursas” till en entreprenör. LKAB kan då agera som samordningsansvarig och ha hand 

om investeringar och den strategiska planeringen. Genom en kvalitetssäkring av både 

byggnader och objekt har LKAB möjlighet att skapa ett långsiktigt samarbete med en 

helhetsentreprenör på varje funktion. Ett långsiktigt samarbete och en entreprenör som tar 

hand om samtliga delar inom funktionerna skapar också en ömsesidig lojalitet som båda 

parter vinner på, på lång sikt. Om LKAB ”outsoursar” verksamheter som fastighetsservice 

och besiktning som är serviceenheter har företaget möjlighet att fokusera på 

kärnverksamheten. 
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FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

LKAB använder sig av måltavlor som är en variant på det balanserade styrkortet. Det skulle 

vara intressant att studera processen vid användningen och uppföljningen av måltavlorna i 

jämförelse med förväntade användningen av det balanserade styrkortet. Ett annat uppsatsämne 

kan vara att studera implementeringen av måltavlorna på infrastrukturavdelningen då vi 

uppfattade att inte styrmodellen var allmänt vedertagen. 
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BILAGA 1 

FÖRSÄTTSBLAD 

Hej 

Vi heter Gun Sörensen och Lisa Dantoft och läser företagsekonomi C med inriktning mot 

ekonomistyrning och redovisning vid Luleå Tekniska universitet. Vi avslutar vårterminen 

med en uppsats om 15 etc. poäng som motsvarar 10 veckors arbete.                                               

Syftet med vår uppsats är att studera infrastrukturavdelningens funktioner besiktning och 

fastighetsservice styrkort och speciellt de ickefinansiella och finansiella målen och måtten i 

olika perspektiv. Detta genom att identifiera de ickefinansiella målen och måtten som kan 

vara drivande för att nå de finansiella målen. Delsyfte med uppsatsen är att beskriva de 

orsak/verkan samband som kan finnas mellan och inom perspektiven för funktionerna. 

Det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet är ett koncept och en metod för att beskriva verksamheten i ett 

företag med hjälp av mål och mått inom fyra perspektiv. Finansiella perspektivet, 

lärandeperspektivet, processperspektivet och kundperspektivet. De olika perspektiven syftar 

till att ge en komplett beskrivning av företaget. När företaget utvecklar ett balanserat styrkort 

omvandlar man företagets vision, affärsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning 

mål och prestationsmått.  I det finansiella perspektivet finns de finansiella målen och måtten. I 

lärandeperspektivet, processperspektivet och kundperspektiven finns de ickefinansiella målen 

och måtten som ska skapa en grund för företaget att nå de finansiella målen i det finansiella 

perspektivet.  

Finansiella perspektivet: De finansiella målen och måtten beskriver företags långsiktiga 

målsättning, att ge en vinstutdelning till ägarna för det kapital som de investerat i företaget. 

De finansiella måtten fungerar som riktmärke för målsättningarna och de icke finansiella 

måtten i de andra tre perspektiven. Alla mått måste ingå i en orsakskedja, samband mellan de 

olika måtten som mynnar ut i ett bättre ekonomiskt resultat, målen i det finansiella 

perspektivet.    

Lärandeperspektivet: Lärandeperspektivet handlar om företagets lärande och tillväxt och 

innehåller mål och mått som främjar detta. Det balanserade styrkortet lyfter fram att det är 

viktigt att investera för framtiden och då inte bara på de traditionella områdena som ny 

utrustning och produktutveckling utan också i infrastruktur, medarbetare, system och rutiner.     

Processperspektivet: I processperspektivet identifieras de processer som har störst betydelse 

för att företaget ska nå de finansiella målen och kundmålen. Oftast så utvecklar företaget mål 

och mått för processperspektivet efter utvecklingen av finansiella perspektivet och 

kundperspektivet för att koncentrera sig på de processer som är viktigast för att nå de 

finansiella målen och kundmålen.                                                                       

Kundperspektivet: Utvecklingen av lärande och processperspektivet står till grund för att 

tillgodose kundernas önskemål. Kundperspektivet handlar om att identifiera de kunder och 

marknadssegment som företaget väljer att konkurrera om. Det är dessa kundgruppen som ska 

förverkliga företagets finansiella mål. De mål och mått som utvecklas under kundperspektivet 



 

måste utgå från de värdeskapande aktiviteterna som man tänker rikta till de valda 

kundgrupperna. Dessa prestationsmått svarar för företagets marknadsföring, produktion, 

logistik och produktutveckling.  

Hoppas detta ger en vägledning till området vi kommer att tala om under intervjun! 

Med vänliga hälsningar Gun Sörensen och Lisa Dantoft 

                                                                                          



 

BILAGA 2  

INTERVJUGUIDE TILL AVDELNINGSCHEF 

 Namn  

 Befattning 

 Avdelning/funktion 

 Arbetsuppgifter  

 

DET BALANSERADE STYRKORTET 

 

1 Hur utvärderar ni verksamheten idag? 

 

1.1 Med vilka mål och mått utvärderar ni verksamheten? 

1.2 Tycker du att det är relevanta mål ni arbetar mot i verksamheten? 

1.3 Tycker du att det är relevanta mått ni mäter med i verksamheten? 
 

MÅL OCH MÅTT INOM DE OLIKA PERSPEKTIVEN 

 

2 Vilka mål inom perspektiven skulle du vilja uppnå i respektive funktion?  

 

2.1 Finansiellaperspektivet 

2.2 Lärandeperspektivet 

2.3 Processperspektivet 

2.4 Kundperspektivet 

 

3 Vilka mått inom perspektiven skulle du vilja mäta med i respektive funktion? 

 

3.1 Finansiellaperspektivet 

3.2 Lärandeperspektivet 

3.3 Processperspektivet 

3.4 Kundperspektivet 

 

4 Har LKABs strategi och vision brutits ner till övergripande mål för funktionerna? 

 

 



 

ORSAK/VERKAN SAMBAND 

 

5 Ser du några orsak/verkan samband inom perspektiven? 

 

5.1 Finansiellaperspektivet 

5.2 Lärandeperspektivet 

5.3 Processperspektivet 

5.4 Kundperspektivet 

 

6 Ser du några orsak/verkan samband mellan perspektiven? 

 

6.1 Finansiellaperspektivet 

6.2 Lärandeperspektivet 

6.3 Processperspektivet 

6.4 Kundperspektivet 

 

 

 

Får vi komplettera med fler frågor via e-post eller telefon om vi är tveksam kring någon 

fråga? 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan 
 

 

 

 



 

BILAGA 3  

INTERVJUGUIDE TILL FUNKTIONSCHEF 

 
 Namn  

 Befattning 

 Avdelning/funktion 

 Arbetsuppgifter  

 

DET BALANSERADE STYRKORTET 

 

7 Hur utvärderar ni verksamheten idag? 

 

7.1 Med vilka mål och mått utvärderar ni verksamheten? 

7.2 Tycker du att det är relevanta mål ni arbetar mot i verksamheten? 

7.3 Tycker du att det är relevanta mått ni mäter med i verksamheten? 

 

 
MÅL OCH MÅTT INOM DE OLIKA PERSPEKTIVEN 

 

8 Vilka mål inom perspektiven skulle du vilja uppnå i funktionen?  

 

8.1 Finansiellaperspektivet 

8.2 Lärandeperspektivet 

8.3 Processperspektivet 

8.4 Kundperspektivet 

 

9 Vilka mått inom perspektiven skulle du vilja mäta med i funktionen? 

 

9.1 Finansiellaperspektivet 

9.2 Lärandeperspektivet 

9.3 Processperspektivet 

9.4 Kundperspektivet 

 



 

ORSAK/VERKAN SAMBAND 

 

10 Ser du några orsak/verkan samband inom perspektiven? 

 

10.1 Finansiellaperspektivet 

10.2 Lärandeperspektivet 

10.3 Processperspektivet 

10.4 Kundperspektivet 

 

11 Ser du några orsak/verkan samband mellan perspektiven? 

 

11.1 Finansiellaperspektivet 

11.2 Lärandeperspektivet 

11.3 Processperspektivet 

11.4 Kundperspektivet 

 

 

 

Får vi komplettera med fler frågor via e-post eller telefon om vi är tveksam kring någon 

fråga? 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan 
 



 

BILAGA 4 

INTERVJUGUIDE TILL PRODUKTIONSCHEF 

 
 Namn  

 Befattning 

 Avdelning/funktion 

 Arbetsuppgifter  

DET BALANSERADE STYRKORTET 

 

12 Hur utvärderar ni ert arbete idag? 

 

12.1 Med vilka mål och mått utvärderar ni ert arbete? 

12.2 Tycker du att det är relevanta mål ni arbetet med? 

12.3 Tycker du att det är relevanta mått ni utvärderar arbetet med? 

 

 
MÅL OCH MÅTT INOM DE OLIKA PERSPEKTIVEN 

 

13 Vilka mål inom perspektiven skulle du vilja uppnå i er funktion?  

 

13.1 Finansiellaperspektivet 

13.2 Lärandeperspektivet 

13.3 Processperspektivet 

13.4 Kundperspektivet 

 

14 Vilka mått inom perspektiven skulle du vilja mäta med i funktionen? 

 

14.1 Finansiellaperspektivet 

14.2 Lärandeperspektivet 

14.3 Processperspektivet 

14.4 Kundperspektivet 

 



 

ORSAK/VERKAN SAMBAND 

 

15 Ser du några orsak/verkan samband inom perspektiven? 

 

15.1 Finansiellaperspektivet 

15.2 Lärandeperspektivet 

15.3 Processperspektivet 

15.4 Kundperspektivet 

 

16 Ser du några orsak/verkan samband mellan perspektiven? 

 

16.1 Finansiellaperspektivet 

16.2 Lärandeperspektivet 

16.3 Processperspektivet 

16.4 Kundperspektivet 

 

 

 

Får vi komplettera med fler frågor via e-post eller telefon om vi är tveksam kring någon 

fråga? 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan 
 

 



 

BILAGA 5 

DET BALANSERADE STYRKORTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3. BALANSERAT STYRKORT. KÄLLA NÅGOT BEARBETAD ( KAPLAN & NORTON, 

1999, SID 18) 
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BILAGA 6 

FINANSIELLA PRESTATIONSMÅTT I ETT FÖRETAGS OLIKA FASER   

 

 

      

      

   

FIGUR 4. ATT MÄTA STRATEGISKA FINANSIELLA TEMAN (KAPLAN OCH NORTON, 1999) 
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BILAGA 7 

ORSAK/VERKAN SAMBANDS MODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 5 . ORSAK/VERKAN SAMBAND, BEARBETAD VERSION (KAPLAN, NORTON, 2004, 

S31) 

          Produkt/service egenskaper Relationer Image 

    

 +   +   

Hantera 

Verksamh

eten 

Hantera 

kunder 

Hantera 

innovationer 

Hantera 

sociala 

processer 

Human 

kapital 

Kompetens Org. 

kapital 

Lärandeperspektivet 

Processperspektivet 

Kundperspektivet 

Finansiella perspektivet 

Pris Tid Kvalitet Funktion

ners 

Varumärke Partner 

skap 

Långsiktigt 

aktieägar 

värde Vinst tillväxt Produktivitet 



 

BILAGA 8 

AVDELNINGSSTRUKTUR 

 

FIGUR 6. EGEN ILLUSTRATION AV AVDELNINGSSTRUKTUREN FÖR INFRASTRUKTUR  



 

BILAGA 9 

ORSAK/VERKAN SAMBAND 
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Produktionschef för fastighetsservice, Abrahamsson kunde se följande samband: 

 

 

 

 

 

 

Funktionsansvarig och produktionschef för besiktningen, Larsson och Hansson kunde 

se följande samband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 8. EGEN ILLUSTRATION AV ORSAK/VERKAN SAMBAND 
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BILAGA 10 

BALANSERAT STYRKORT FÖR FASTIGHETSSERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGUR 9. EGEN ILLUSTRATION AV BALANSERAT STYRKORT FASTIGHETSSERVICE 
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BILAGA 11 

BALANSERAT STYRKORT FÖR BESIKTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

      

      

      

      

 

 

FIGUR 10. EGEN ILLUSTRATION AV BALANSERAT STYRKORT BESIKTNINGEN 
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BILAGA 12 

STRATEGISK KARTA FÖR FASTIGHETSSERVICE 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

FIGUR 11. EGEN ILLUSTRATION AV STRATEGISK KARTA 

 

Pilarna visar på sambanden mellan och inom de olika perspektiven och måtten. 

Grön pil – processperspektiv, orange pil – lärandeperspektivet, blå pil – 

medarbetarperspektivet. 

             De streckade pilarna visar på ett svagare samband än de heldragna   
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BILAGA 13 

STRATEGISK KARTA FÖR BESIKTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 12. EGEN ILLUSTRATION AV STRATEGISK KARTA 

 

Pilarna visar på sambanden mellan och inom de olika perspektiven och måtten. 

Grön pil – processperspektiv, orange pil – lärandeperspektivet, blå pil – 

medarbetarperspektiv. 

             De streckade pilarna visar på ett svagare samband än de heldragna   
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