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Sammanfattning 

 

Titel: Balanserade styrkortet och bostadsbolag 

 

Författare: Emanuel Hedberg och Carl Ottinger 

 

Handledare: Johanna Sylvander 

 

Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt 

verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med icke-

finansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. Hybrida 

organisationer är organisationer som har flera olika målsättningar, och har visats ha svårighet att 

identifiera sina mål inom det balanserade styrkortets perspektiv. I den svenska kontexten är en typ av 

hybrida organisationer kommunala bostadsbolag. Tidigare studier har efterfrågat vidare forskning om 

användandet av PMS i hybrida organisationer, varför en studie av omfattningen av kommunala 

bostadsbolags användning av det balanserade styrkortet kan bidra till forskningsområdet. 

 

Syfte: Skiljer sig omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna kopplade till det 

balanserade styrkortet mellan kommunala och privata bostadsbolag? 

 

Metod: Studien har applicerat en kvantitativ metod där vi, i linje med tidigare studier, tillämpar en 

kvantitativ innehållsanalys som består av 30 kommunala bostadsbolag och 30 privata bostadsbolag 

årsredovisningar. Studien bygger på en deduktiv ansats där en hypotes formulerats utifrån befintliga 

teorier. Erhållen empiri har använts för deskriptiv statistik, korrelationsmatrisen samt OLS-

regressioner för att beskriva omfattningen av redovisning utifrån det balanserade styrkortets olika 

dimensioner. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att det finns vissa samband mellan kommunalt ägande av 

bostadsbolag och omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna i det balanserade 

styrkortet. Kommunalt ägande visade signifikant negativt samband med omfattningen av det 

finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet i det balanserade styrkortet. Av 

kontrollvariabler för storlek visade endast materiella anläggningstillgångar positiva signifikanta 

samband med omfattningen av redovisningen. 

Nyckelord: Balanserat styrkort, hybrida organisationer, prestationsmätning, new public 

management, kommunala bostadsbolag 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Abstract 

 

Title: The balanced scorecard and housing companies: a comparative study of municipal housing 

corporations and private housing corporations 

 

Authors: Emanuel Hedberg and Carl Ottinger 

 

Supervisor: Johanna Sylvander 

 

Background: The use of PMS and various management control systems is the subject of constant 

debate. One popular tool is the balanced scorecard, which combines financial and non-financial 

goals described in several different dimensions. These goals are set and executed dependent on the 

strategy of the organisation. Hybrid organisations are organisations which have several different 

goals, and have shown difficulty in identifying what their goals are in the context of the balanced 

scorecards various perspectives. In the context of Sweden, one type of hybrid organisations are 

municipal housing corporations. Earlier studies have requested further research regarding hybrid 

organisations and their use of PMS. This study aims to contribute to this area of research by 

studying the extent of municipal housing corporations use of the balanced scorecard. 

 

Purpose: Does the extent of the reporting of the different dimensions in the balanced scorecard 

differ between municipal housing corporations and private housing corporations? 

 

 

Methodology: The study applies a quantitative method in which we, in line with earlier studies, 

apply a quantitative content analysis which consist of 30 municipal housing corporations and 30 

private housing corporations. The study is constructed with a deductive approach where a 

hypothesis has been formulated by existing theories. Obtained empiricism has been used for 

descriptive statistics, correlations matrix and OLS- regressions to describe the extent of the 

reporting of the different dimensions in the balanced scorecard. 

 

 

Conclusion: The results of the study show that there exists some relation between municipal 

housing corporations and the extent of the reporting of the different dimensions in the balanced 

scorecard. Municipal ownership showed a significant negative relation with the extent of the 

financial perspective and the internal processes perspective. For the control variables regarding size, 

only fixed assets showed a significant positive relation with the extent of the reporting. 

 

Keywords: Balance scorecard, hybrid organization, performance measurement, new public 

management, municipal housing corporations 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer studien introducera ämnesområdet med en bakgrund och en 

problemformulering. Dessa två punkter kommer att leda in i syftet som presenterar ändamålet med 

undersökningen. Dessutom presenteras vilka forskningsfrågor som vi valt att rikta oss till. 

   

1.1 Bakgrund  

 

“There is a famous expression: What gets measured gets done.” - (Anthony et al., 2014).  

 

Ända sedan den moderna organisationens framväxt har prestationsmätning och styrning (PMM) 

tillämpats för att hjälpa organisationer uppnå deras mål (Bourne et al., 2018). Trots dess närvaro i 

organisationer och den utveckling som gjorts inom PMM fortsätter det vara en stor organisatorisk 

utmaning (Bourne et al., 2018). Framförallt med avseende på att individers mål kan bli inkongruenta 

med organisationens när en ny modell för styrning implementeras (Capelli & Tavis, 2016). PMM 

omfattar många olika system och styrmedel vars syfte är att hjälpa organisationer uppnå deras mål. 

Performance measurement systems, förkortat PMS, omfattar bland annat användandet av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal och mätningar för att utvärdera en organisations prestation i förhållande 

till dess strategi (Micheli & Mura, 2017). Det mest kända verktyget inom PMS som kombinerar 

finansiella och icke-finansiella mått är det balanserade styrkortet (Anthony et al., 2014), skapat av 

Kaplan och Norton 1992. Styrkortet kombinerar ett finansiellt perspektiv, kundperspektiv, 

processperspektiv och utvecklingsperspektiv med avsikt att balansera och konkret verkställa en 

organisations strategi och mål, samt underlätta arbetet med att uppnå dem (Anthony et al., 2014). 

Micheli och Mura (2017) finner i sin studie att vilken typ av key performance indicators (KPI:er) det 

vill säga parametrar eller nyckeltal kopplat till processer eller arbeten (Tonchia & Quagini, 2010), 

och mått som används för att utvärdera prestationen i en organisation beror på vilken strategi som 

tillämpas, samt att omfattningen av användandet av PMS är positivt kopplat till en organisations 

framgång (Micheli & Mura, 2017). 

 

Användandet av PMS har som utgångspunkt i en organisations strategi, vilket innebär att det bör 

föreligga skillnader mellan privat och offentlig sektor, mellan vilka Alford och Greve (2017) menar 

att det föreligger skillnader. Strategiska koncept och processer utvecklades i den privata sektorn så 

när de senare implementerades i den offentliga sektorn var det kontroversiellt, eftersom de den 
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offentliga sektorns mål är att tillhandahålla såväl allmännyttigt värde som privat värde, samt att miljön 

de arbetar i är politisk snarare än marknadsmässig (Alford & Greve, 2017). 

 

Många branscher har såväl privata bolag som offentliga aktörer. En av dessa är bostadsbranschen, 

där det finns privata bostadsbolag, exempelvis Fastighets AB L E Lundberg, och offentliga aktörer 

som det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden AB. Ett kommunalt bostadsbolag skiljer sig från 

ett privat bostadsbolag på flera sätt. Kommunala bostadsbolag är ägda av kommuner runt om i 

Sverige, och i helägda kommunala bolag tillsätts styrelse, samt fastställande av bolagets ändamål, av 

kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL 2017:725). Ett kommunalt bostadsbolag lyder under 

lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag (AKBL 2010:879) samt aktiebolagslagen (ABL 

2005:551). I lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag fastställs det att det ska bedrivas enligt 

affärsmässiga principer samt stå för allmännyttiga syften, som att främja bostadsförsörjningen i den 

eller de kommuner som är ägare till bolaget. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, är en 

bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. SABO utvecklar kring det 

allmännyttiga syftet med kommunala bostadsbolag, och beskriver att där ingår ett etiskt, miljömässigt 

och socialt ansvarstagande (SABO, 2019). 

 

Ett kommunalt bostadsbolag är en typ av hybrid organisation. Svenska akademins ordlista definierar 

‘hybrid’ som en korsningsform, och används ordet som adjektiv definieras det som något som är 

alstrat av två olika arter (SAOL, 2015). Det definieras även som en blandning av två (eller fler) sätt 

att organisera koncept eller perspektiv (Grossi et al., 2017). En hybrid organisation, även kallat 

sociala företag, beskrivs som en organisation som varken är en välgörenhetsorganisation eller ett 

kommersiellt företag, utan en kombination av båda (Ebrahim et al., 2014). De tillhandahåller ett 

allmännyttigt värde samtidigt som de bedriver marknadsmässig aktivitet som, istället för bidrag eller 

donationer, försörjer och expanderar organisationens verksamhet (Ebrahim et al., 2014). Ytterligare 

beskrivs en hybrid organisation som att ha flera logiker närvarande i verksamheten (Svenningsen-

Berthélem et al., 2018), som definieras som socialt konstruerade och integrerade antaganden, 

uppfattningar, värderingar och regler som bestämmer vilka mål som är värda att uppnå och hur dessa 

mål ska uppnås. Svenningsen-Berthélem et al. (2018) beskriver vidare att flera logiker närvarande i 

en organisation kan ge upphov till signifikanta interna spänningar, som kan skapa konflikter och 

äventyra organisationens stabilitet. 

Ponte et al. (2017) nämner hur balansen i en hybridorganisation kan vara svår att uppnå, i synnerhet 

med avseende på prestationsmätning och styrning där de allmännyttiga och finansiella målen kan 
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hamna i konflikt. Dessutom tar Ponte et al. (2017) upp svårigheten med att balansera dess olika 

intressenters behov och önskemål, med avseende på finansiell prestation och allmännyttiga mål. 

 

Det är i kölvattnet av detta som kommuner driver mycket av sin bostadsverksamhet genom 

kommunala bostadsbolag — hybridorganisationer — i vilka de är intressenter.  

 

1.2 Problematisering 

Anna Thomasson berättar i hennes studie att en verksamhet som bedrivs som en hybridorganisation 

står inför stora utmaningar, det vill säga där allmännyttiga mål och uppdrag möter specifika krav från 

en privat, konkurrensutsatt marknad (Thomasson, 2009). En av utmaningarna hon nämner är bland 

annat att det blir komplicerat att styra en organisation som har flera målsättningar, då en sådan 

organisation kan ha flera delägare vars intressen influerar hur bolaget bedrivs, vilket kan skapa 

konflikter då ägarna inte har samma målsättningar och krav (Thomasson, 2009). Andra problem med 

hybrida organisationer lyfts fram av Ponte et al. (2017), som menar att det kan uppstå interna 

splittringar när organisationen följer endast en av de ingående logikerna, vilket även Svenningsen-

Berthélem et al. (2018) tar upp i sin studie. När den hybrida organisationen prioriterar den finansiella 

prestationen åsidosätts verksamhetens allmännyttiga mål och vice versa. Ponte et al. (2017) 

understryker behovet av adekvata mätningsmetoder och styrningsmedel, med tydliga mått och 

nyckeltal, för att motverka detta. Det ter sig att en hybridorganisation befinner sig i ett mellanting, 

där två olika logiker leder till svårigheter med styrning och prestationsmätning av organisationen. 

Detta innebär att användandet av PMS i ett kommunalt bostadsbolag kan vara problematiskt med 

tanke på den hybrida naturen, specifikt med avseende på hur organisationens PMS utgår från dess 

strategi. I en hybrid, kommunal organisation är strategin inte nödvändigtvis självklar. Detta innebär 

att balanseringen av olika ändamål och institutionella logiker innebär en svårighet i vilka finansiella 

och icke-finansiella mått som används för att mäta prestationen och graden av måluppfyllelse i 

bolaget. Dessutom har ett kommunalt bolag intressenter i samhället som förväntar sig ett 

tillhandahållande av en allmännytta, vilket bolaget ska balansera med finansiella mål. För att 

tillgodose alla olika intressenters behov är en blandning av strategiska prestationsmått nödvändiga 

och avgörande för bolagets framgång (Anthony et al., 2014). 

 

Ett verktyg som framhävs i litteratur som populärt inom ekonomistyrning är det balanserade 

styrkortet, där styrkortet fungerar som ett instrument för prestationsmätningar inom både 

vinstorienterade organisationer och välgörenhetsorganisationer (Kaplan, 2001) och som grundades 

av Kaplan och Norton (1996). Detta verktyg avser att koppla samman den kortsiktiga 
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verksamhetsstyrningen till den långsiktiga visionen genom de fyra perspektiven som styrkortet består 

av. Många studier påpekar att det balanserade styrkortet är ett värdefullt instrument som kan 

identifiera problem inom verksamheten, och att ett väl implementerat balanserat styrkort bidrar till 

att anpassa organisatoriska processer såsom budgetering, riskhantering och analys med de strategiska 

prioriteringarna (Braam et al., 2004). Detta bidrar till att skapa en organisation med en väl integrerad 

strategi. I detta sammanhang förstås det att kommunala bostadsbolags användande av det balanserade 

styrkortet borde skilja sig från privata bostadsbolag. Grossi et al. (2017) diskuterar nuläget angående 

forskning kring hybrida organisationer, och understryker behovet för vidare forskning i hur hybrida 

organisationer arbetar med prestationsmätning och hur det kopplas samman med dess strategi och 

mål. 

 

Det är utifrån detta vi anser kommunala bostadsbolag relevant för vidare studie angående deras 

användning av det balanserade styrkortet, genom att jämföra i vilken omfattning styrkortets olika 

dimensioner redovisas i kommunala och privata bostadsbolags årsredovisningar. 

 

1.3 Syfte  

Studien vill utforska om det föreligger en skillnad mellan kommunala och privata bostadsbolag med 

avseende på deras användande av de olika dimensionerna i det balanserade styrkortet, genom att 

jämföra omfattningen av deras redovisning av de olika dimensionerna i deras årsredovisningar. 

 

● Skiljer sig omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna kopplade till det 

balanserade styrkortet mellan kommunala och privata bostadsbolag? 
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2. Vetenskaplig metod   

I detta kapitel introduceras och motiveras forskningsmetoden som kommer användas till den 

empiriska granskningen. Detta avsnitt kommer bestå av redogörelser för forskningsstrategi, 

forskningsansats med perspektiv och forskningsdesign. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Studiens syfte är att utforska om det föreligger skillnader mellan kommunala bostadsbolag och privata 

bostadsbolag angående omfattningen av deras redovisning av de olika dimensionerna i det 

balanserade styrkortet. I enlighet med hur syftet formats är den deskriptiv eftersom den beskriver hur 

något är, det går även att se syftet som en hypotesprövande slag eftersom vi vill klargöra om det finns 

några signifikanta skillnader eller inte. För att finna en eller flera likheter, differenser och 

orsakssamband kan en kvantitativ forskningsmetod vara tillämplig. Kvantitativ forskningsmetod är 

en strategi som betonar kvantifiering av insamlade data och analys av data (Bell et al., 2019). 

 

Det kvantitativa tillvägagångssättet avser att använda metoder som lämpar sig med insamling av 

numeriska data (Bryman, 2011). Fortsättningsvis beskriver Bryman (2011) att den kvantitativa 

metoden syftar till att generalisera den komplexa verkligheten. Kvantitativ forskning ger oftast mer 

detaljerad beskrivning och det viktigaste uppskattningarna hos en kvantitativ forskning är; mätning, 

kausalitet, generalisering och replikering (Bell et al., 2019). Mätningen skapar möjligheten att 

beskriva små och hårfina skillnader mellan objekt när det kommer till variabler som är av intresse 

och att mätningen ger oss ett konsistent verktyg för att göra den typen av skillnaden (Bryman, 2011). 

Vidare möjliggör en kvantitativ metod möjligheten att erhålla mätbara outputs med hjälp av 

regressionsanalyser, vilket denna studie kommer genomföra på datan som samlas in med hjälp av det 

statistiska analysprogrammet SPSS. 

 

Genomförandet av datainsamlingen kommer skapas med hjälp av en bearbetning av data från 

årsredovisningar som ska kodas. Analysen av datan kommer genomföras med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys. Denna typ av metod är en analys av dokument och texter där man på ett systematiskt 

sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som skapats i förväg (Bryman, 2011). Fördelen med 

att ha en innehållsanalys är att det är en “öppen” forskningsmetod där det är lätt att konkretisera 

beskrivningen av sitt urval, vilket gör att replikationer och uppföljningsstudier är möjlig. Bryman 

(2011) berättar även att innehållsanalysen beskrivs ofta som en objektiv analysmetod.  
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Tabell 1. Sammandrag av tidigare forskning 

Författare Forskningsmetod Forskningsområde 

Ponte et al. (2017) Kvantitativ + kvalitativ  Prestationsmätning inom 

hybridorganisationer 

Grossi et al. (2017) litteraturstudie Prestationsmätning inom 

hybridorganisationer 

Billis (2010) litteraturstudie Teorier kring 

hybridorganisationer 

Ebrahim et al. (2014) litteraturstudie Styrning av organisationer 

inom socialt företagande  

Braam et al. (2004) Kvantitativ Det balanserade styrkortet 

inom B2B 

Verbeeten (2008) Kvantitativ PMM i offentliga sektorn 

Micheli & Mura (2017) Kvantitativ Verkställandet av strategi 

genom PMS 

 

Tabell 1 visar tidigare undersökningar i samband med vald forskningsmetod som har lämpats och 

inom vilket forskningsområde som de studerats. I enlighet med studiens syfte anser vi en kvantitativ 

metod som lämplig forskningsmetod, då det är förekomsten av vissa fenomen som kommer mätas. 

Dessutom innebär en kvantitativ metod att vi använder samma metod som tidigare forskning, och 

Grossi et al. (2017) hävdar att det krävs mera empiriska studier som behandlar hybrida organisationer 

i egenskap av prestationsmätning på ett deskriptivt sätt. Därav passade det bra med en kvantitativ 

forskningsmetod för att göra det mer beskrivande hur det skiljer sig i användningen av de olika 

dimensionerna inom det balanserade styrkortet mellan offentliga och privata bostadsbolag. 

 

2.2 Forskningsansats och perspektiv 

Studiens syfte är att jämföra omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna kopplade till 

det balanserade styrkortet i kommunala och privata bostadsbolag, vilket praktiskt innebär att vi 

kommer mäta omfattningen för att sedan genomföra statistisk analys av datamaterialet. Detta önskar 

fastställa om det finns ett samband, med hjälp av hypotesprövningar som utvecklas från teoretisk 

grund och logiskt förda resonemang. För att kunna genomföra slutsatser och besvara 

forskningsfrågorna som leder till att uppnå studiens syfte krävs ett stort urval av observationsobjekt, 

därför kommer denna studie att disponera en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är 

mestadels deduktiv vilket innefattar ett tillvägagångssätt från teori till empiri, vilket ligger i 
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betoningen på att testa och skapa hypoteser (Bell et al., 2019). Vi har utvecklat en teoretisk 

referensram och utifrån den formulerat en hypotes som sedan testas. Detta har lett till att disponera 

studien med en deduktiv ansats. Det teoretiska ramverket är utvecklat från befintliga teorier och 

forskning, och på det sättet undersöks det bakomliggande faktorer som står till grund för 

utsträckningen av prestationsmätningar i form av nyckeltal, utifrån det balanserade styrkortet inom 

kommunala bostadsbolag.  

 

Ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv innebär vilken sorts glasögon som kommer lämpas för att kunna 

analysera den insamlade empirin och tolka den. Ett av de perspektiv som är väldigt förekommande 

inom kvantitativa forskningsmetoder är objektivism. Det objektiva perspektivet är en ontologisk 

ståndpunkt och innefattar de sociala företeelser och kategorier som vi använder oss av i vardagen, 

samt har en tillvaro som är oberoende eller skild från sociala deltagare (Bell et al., 2019). Till denna 

studie anses det objektivistiska perspektivet relevant eftersom att ett opartiskt förhållningssätt gynnar 

studiens aggregerade resultat. Eftersom studien har en kvantitativ ansats, är anknuten till den 

deduktiva metoden och har som avsikt att framställa hypoteser och objektiva svar, innebär det att 

studien kan sammanställas ur ett positivistiskt perspektiv (Bryman, 2011). 

 

2.3 Forskningsdesign 

Denna studie har gjorts med en tvärsnittsdesign, som i enlighet med Bryman (2011) fungerar bra med 

en kvantitativ forskningsstrategi. Den baseras sig på att studien kommer att genomföras med en 

innehållsanalys. Vid tvärsnittsstudier vill man mäta en särskild aspekt av en social företeelse eller 

trend och detta görs genom att samla in data för att testa en eller flera teorier. Fördelen med 

tvärsnittsdesign är att den ger en detaljerad granskning och heltäckande bild, samt kan undersöka 

områden i djupare detalj vilket tenderar att ge en mer detaljrik bild som innebär en mer omfattande 

och bred täckning av det område som undersöks (Denscombe, 2014). Ytterligare har inslag av en 

komparativ design tillämpats, vilket Bryman (2011) tycker passar bra för en kvantitativ 

forskningsstrategi. Insamlingen av data från respektive enhet som analyseras görs med hjälp av en 

tvärsnittsdesign (Bryman, 2011). En studie kan i överensstämmelse med Jacobsen (2002) ha en 

intensiv eller en extensiv utformning. Intensiv utformning är detaljrik och går på djupet i 

frågeställningen och lämpar sig med den kvalitativa metoden. Extensiv utformning går på bredden 

genom att observera många enheter, resultat går ofta att generalisera i verkligheten och lämpar sig 

med den kvantitativa metoden (Jacobsen, 2002). Om man kombinerar dessa två kallas det för 

designtriangulering, (figur 1 illustrerar modellen nedan). Eftersom som studien lämpar sig av en 
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kvantitativ ansats där mängder, jämförelser och bredd är lämpade passar det bra ihop med den 

extensiva utformningen. 

  

 
         Figur 1. Bearbetning av modell - designtriangulering (Jacobsen, 2002). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studien behandla teorier som berör styrning, kontroll, hybrida organisationer 

och det balanserade styrkortets olika dimensioner. Eftersom studien har ett fokus på offentliga 

verksamhet måste vi förstå de centrala begreppen såsom new public management och dess 

institutionella logik. Angående hybrida organisationer är det viktigt att förstå hur multipla 

institutionella logiker balanseras inom organisationen, och hur det påverkar organisationens strategi 

och beteende. Vidare behandlas prestationsmätning och det traditionella balanserade styrkortet. 

Hypotesutvecklingen sammanfattar det teoretiska avsnittet och utifrån teoretiskt underlag och logiska 

resonemang skapas en explorativ hypotes. 

 

3.1 New public management 

När det kommer till styrning i offentliga organisationer är new public management (NPM) ett centralt 

begrepp (Hood, 1995). Det som fått NPM att växa fram har med styrningen i offentlig sektor att göra, 

som blev hårt kritiserat under slutet av 1970-talet (Jackson & Hood, 1991). Det var framförallt den 

administrativa filosofin som blev föremål för ändringar och justeringar (Jackson & Hood, 1991). 

Offentlig styrning syftar bland annat på genomförandet av regeringens politik med betoning på 

allmännytta (Hall, 1991). Offentlig styrning omfattar delar av postbyråkrati, som är den struktur och 

uppsättning av regler som skapats för att styra en offentlig organisation (Hall, 1999). Den 

administrativa filosofin bygger på de olika doktriner som innefattas i NPM (Jackson & Hood, 1991).  

 

New public managements doktriner har medfört exempelvis; en övergång från politiskt orienterat 

ledarskap till marknadsmässigt ledarskap; från betoning på arbetssätt till betoning på resultat; från 

systematiska hierarkier till en avsevärt mer effektiv organisatorisk struktur; från fast till rörlig 

lönesättning; samt från en homogen allmännyttig tjänst till en varierande struktur med större betoning 

på anpassade avtal för att tillgodose sina intressenters behov (Hood, 1995). Införandet och 

användningen av en rörlig lönesättning, även benämnt “betalt för prestation”, tog fart i länder såsom 

Sverige, Danmark, Nya Zeeland och Storbritannien (Hood, 1995). Under de senaste decennierna har 

betydelsefulla administrativa och finansiella reformer skett i den offentliga sektorn, med avsikt att 

skapa större krav och offentligt ansvar. De administrativa reformerna har inneburit en mer utvecklad 

delegering av ansvar, omstrukturerade hierarkier, nya chefsroller samt reformer inom hur 

informationssystem integreras (McLaughlin et al., 2002). De finansiella reformerna har inneburit att 

finansiell planering och kontroll använder nya kostnadsberäkningar för att minimera kostnader och 

maximera output. Vidare har finansiell rapportering ändrats för att tillfredsställa både organisationen 
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och externa intressenter (McLaughlin et al., 2002). Generellt har reformerna fokuserat på att klargöra 

roller, ansvar och skyldigheter för att främja effektivitet (Hood, 1995), där målen med reformerna var 

att spara pengar samt hantera missnöje av befintliga styrningsprocesser och hierarkier (McLaughlin 

et al., 2002). En huvudsaklig orsak som gjorde att NPM trädde fram var behovet av att leda offentliga 

verksamheter mot fokus på effektivitet och produktivitet (Hood, 1995). Detta görs genom att 

efterlikna den privata sektorns styrningsprocesser och praxis, vilket innebär kostnadsbesparingar, 

utveckling av tydliga resultat- och kvalitetsmål samt mått för prestation och måluppfyllelse 

(Blomberg, 2004).  

 

Det finns ett flertal mål som betonas för den offentliga sektorn. Det fordras inte enbart realisering av 

allmännyttiga mål, utan även värde för varje krona där det används för att avgöra om organisationen 

har effektiva processer och en effektiv resursanvändning (Jacobs, 1998). Ekonomistyrningen som 

tillämpas genom NPM har som syfte att öka effektivitet, som i sin tur medför en högre prestation i 

verksamheten (Osborne, 2006). Detta innebär att fokus riktas mot att effektivisera verksamheten 

(Hood, 1995), där det gäller att åstadkomma mer värde för varje krona (Jacobs, 1998). 

 

3.2 Hybrida organisationer och dubbla målsättningar 

En hybrid organisation är en kombination av två (eller fler) organisatoriska former (Grossi et al., 

2017). Det beskrivs även som en organisation som kombinerar allmännyttiga mål med kommersiella 

mål (Ebrahim et al., 2014). För en organisation generellt gäller det att dess struktur och system är en 

följd av den miljö som den är verksam i, vilket för en hybrid organisation som ett kommunalt bolag 

innebär att dess beteende är en produkt av de finansiella, juridiska ramverk och regelverk som det 

befinner sig i (Argento et al., 2016). Detta innebär en generering av multipla institutionella logiker 

inom organisationen som eventuellt är inte är kompatibla med varandra, vilket kan leda till 

utmaningar och spänningar inom organisationen (Argento et al., 2016). En hybrid organisation ställs 

inför utmaningen att balansera olika intressenters mål och krav, samt att intressenterna och 

organisationen är beroende av varandra (Thomasson, 2009). Ett kommunalt bostadsbolag har 

allmännyttigt syfte som eftersträvas enligt marknadsmässiga principer, och är således en hybrid 

organisation som balanserar två olika mål. 

 

Hybrida organisationer kan existera på ett spektrum, där det i ena extremen existerar bolag som skapar 

allmännyttigt värde men vars huvudsakliga mål är att skapa vinst, och i den andra änden 

välgörenhetsorganisationer som bedriver kommersiell aktivitet på marknaden men vars huvudsakliga 

mål är att skapa allmännyttigt värde (Alter, 2007). Alter (2007) beskriver vidare att på spektrumet 
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existerar två typer av organisationer, och att det som skiljer dem åt är deras syfte. Syftet kan antingen 

vara att skapa vinster eller att tillhandahålla allmännyttiga tjänster eller produkter. Alter (2007) menar 

att dessa två extremer närmar sig varandra allt mer; för att skapa såväl ekonomiskt värde som 

allmännyttigt värde, och därigenom fokusera på det totala värdeskapandet. Ett bolag med 

allmännyttigt syfte grundas för att skapa allmännytta, men kommersiell aktivitet krävs för att försäkra 

finansiell stabilitet. Det vinstdrivande bolaget, å andra sidan, grundas för att gå med vinst men måste 

tillhandahålla en allmännytta för att överleva på marknaden (Alter, 2007). Det är med denna 

utgångspunkt som Alter (2007) menar att båda sorters organisationer balanserar ett dubbelt 

värdeskapande. 

 

Det dubbla värdeskapandet har traditionellt ansetts vara separerade, där välgörenhetsorganisationer 

genererat allmännyttigt värde och vinstdrivande bolag har genererat ekonomiskt värde (Alter, 2007), 

medan Alter (2007) menar att båda extremerna av organisationer på spektrumet genererar båda 

typerna av värde. Alter (2007) föreslår konceptet “blandat värde” där ekonomiskt, miljömässigt och 

allmännyttigt värde är närvarande, och pekar på framväxten av socialt företagande, corporate social 

responsibility, allmännyttiga investeringar och hållbarhetsredovisning som exempel på detta. 

 

Angående kommunala bolag säger Erlingsson et al. (2014) att när en kommunal verksamhet 

bolagiseras uppstår ett överlappande mellan två logiker, den ena är den av vinstdrivande verksamheter 

med fokus på finansiell prestation och effektivitet, och den andra som härleds från offentliga 

verksamheter med fokus på principer om offentlighet, likabehandling, självkostnadsprincip 

(Erlingsson et al., 2014). Omgivningens förväntningar på bolaget återspeglar detta, och hur dessa två 

logiker ska balanseras är inte alltid självklart vilket är anledningen till att de kategoriseras som 

hybrida bolag (Erlingsson et al., 2014). Ett kommunalt bolag lyder under flera olika regelverk som 

preciserar olika saker angående bolaget. Enligt kommunallagen, KL, får exempelvis en kommun inte 

bedriva ett bolag med vinstsyfte, samt att bolaget ska existera för att tjäna ett ändamål relevant för 

kommunen (Erlingsson et al., 2014). Vidare måste bolaget enligt KL (3 kap., 17§) skriva in det 

kommunala ändamålet i bolagsordningen. Samtidigt menar Erlingsson et al. (2014) att ABL snarare 

preciserar hur verktygslådan för styrningen av bolaget ska se ut. Det är med utgångspunkt ur detta, 

samt ur lagen om allmännyttiga bolag — som fastställer att kommunala bolag ska tillhandahålla en 

allmännytta samt att detta ska ske enligt affärsmässiga principer — det kan konstateras att ett 

kommunalt bostadsbolag kan ses som en hybrid organisation (AKBL 2010:879). 
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3.3 Styrning  

Styrningssystem, eller kontrollsystem, beskrivs av Anthony et al. (2014) som kontrollen av processer. 

För en organisation innebär detta kontrollen av diverse kontrollobjekt som existerar inom 

organisationen, där detta genomförs med tillämpningen av kontrollsystem och direktiv från 

ledningen. Kontrollobjekt är exempelvis en individuell manager, den enhet ett management-team styr 

och hela organisationen (Anthony et al., 2014). En grundläggande modell för styrning som 

presenteras är den fundamentala styrningsprocessen, där organisationens mål och prestation ligger 

till grund för hur managers ger indata och prestation (Anthony et al., 2014). (Se figur 2). 

 

Figur 2. Bearbetning av modell — fundamental management process (Anthony et al., 2014) 

 

En väsentlig aspekt av styrningen är att uppnå målkongruens inom organisationen (Anthony et al., 

2014). Målkongruens innebär att individernas mål är konsekventa med organisationens mål (Anthony 

et al., 2014). Anthony et al. (2014) menar att detta är ett huvudsakligt syfte med styrning, vilket är 

verkställandet av organisationens strategiska mål och att styrningen då fungerar som verkställandet 

av dessa mål. För att lyckas verkställa sina mål menar Tonchia & Quagini (2010) att det krävs ett 

tillhörande performance measurement system, PMS. 

 

3.3.1 PMS 

Traditionellt sett har organisationer eftersträvat förbättring på två olika sätt: så kallad top-down, där 

managers och högre ledning genom direktiv och beslut kontrollerar en organisations beteende och 

arbetssätt uppifrån-och-ned, eller bottom-up, där arbetssätt och beteende inkrementellt förändras 

nedifrån-och-upp i organisationen (Tonchia & Quagini, 2010). PMS, performance measurement 
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systems, beskriver Tonchia och Quagini (2010) som intressant med avseende på hur det länkar 

samman strategisk planering med kontroll av verksamheten. Prestationsmätning syftar på 

användandet av performance indicators, även kallat key performance indicators (KPI:er). 

 

PMS har utvecklats från system som karaktäriserats av utvärdering och mätning av kostnader, till 

system som fokuserar på det generella värdeskapandet (Tonchia & Quagini, 2010). Tonchia & 

Quagini (2010) menar att detta fokus innebär att mätningar och utvärderingar då även omfattar icke-

finansiella processer. Vidare menar Tonchia och Quagini (2010) att prestationsmätning blir allt 

viktigare för att understödja kontinuerlig förbättring i en organisation. Tonchia & Quagini (2010) 

menar dessutom att en organisations strategi inte kan genomföras utan ett rimligt PMS.  

 

Ett prestationsmått definierar Tonchia & Quagini (2010) som det värde som antas av en KPI på en 

process eller prestation. Vilka KPI:er som ska användas är beroende på innebörden och omfattningen 

av det man vill mäta, varför det är viktigt att måttet som används är relevant i sammanhanget. Detta 

är i synnerhet viktigt i frågan om hur en hybrid organisation som ett kommunalt bostadsbolag 

använder PMS. För att tillgodose alla intressenters behov samt hålla en balans mellan deras 

allmännyttiga och kommersiella mål erfordras relevanta, begripliga och applicerbara mått på bolagets 

prestationer. 

 

Det balanserade styrkortet som skapades av Kaplan & Norton 1992 menar Tonchia & Quagini 

(2010) är synonymt med PMS, med tanke på dess integration av olika perspektiv med avseende på 

prestationsmätning, samt att det är en väldigt frekvent förekommande modell när det kommer till 

användande av PMS.  

 

3.3.2 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet är ett bra exempel på PMS, som är en blandning av både finansiella och 

icke-finansiella måttstock (Anthony et al., 2014). Det balanserade styrkortet introducerades av 

Kaplan och Norton (1992) och översätter en organisations uppdrag och strategi i en omfattande 

uppsättning av prestationsmätningar som sedan skapar ramverket för ett strategisk mätnings- och 

hanteringssystem. Styrkortet gör det möjligt för verksamheter att spåra ekonomiska resultat medan i 

samma skede övervaka framstegen när det kommer till att utveckla kapaciteten och anskaffningen av 

immateriella tillgångar. Enligt Kaplan och Norton (1996) bör organisationens ansvarsområden få 

tilldelade mål som sedan mäts, och det balanserade styrkortet behåller tyngdpunkten på att mäta 
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organisationens prestanda och detta görs från följande perspektiv: finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, interna-processer-perspektivet samt lärande- och utvecklingsperspektivet.  

 

 

 

 

Figur 3. Bearbetning av modell — det balanserade styrkortet av Kaplan & Norton (1996) 

 

Figur 3 visar en grafisk presentation av det balanserade styrkortet, där organisationens vision och 

strategi ligger i kärnpunkten samt så fastställer den en tydlig balans som är nödvändig mellan det 

finansiella, icke-finansiella, interna och externa prestationsmätningar. Det är dock viktigt att notera 

att de fyra perspektiv som Kaplan och Norton (1996) har gett i förslag ska ses som en mall. 

Fortsättningsvis tyder Anthony et al, (2014) att många företag har funnit det väldigt användbart att 

anpassa sig till dessa fyra perspektiven. Vidare berättar Anthony et al, (2014) att många offentliga 

organisationer lägger till ett samhällsperspektiv och att många privata organisationer lägger till ett 

medarbetarperspektiv. 

 

Det finansiella perspektivet beaktar finansiella mål, som exempelvis tillväxt och lönsamhet, samt 

finansiella risker utifrån ett perspektiv från aktieägarna/delägarna (Kaplan & Norton, 2001). 

Organisationer överväger i allmänhet främst en kontinuerlig och positiv balans mellan kostnader och 

vinster, och som en konsekvens av detta är det ekonomiska resultatet fortfarande huvudindikatorn när 

det kommer till prestationsmätning (de Vries et al., 2008). Exempelvis är soliditet, vinstmarginal och 
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kassalikviditet mått som används i det finansiella perspektivet. Kundperspektivet är det perspektivet 

som ämnar att åstadkomma en bättre verksamhet från kundens perspektiv (Kaplan & Norton, 2001). 

Vidare berättar Tonnquist (2016) att kundperspektivet beskriver vilka kundvärden som ska vara i 

fokus och vilken betalningsvilja som kunden har. Exempel på vanliga mått inom kundperspektivet är 

kundbehållning och kundtillfredsställelse (Anthony et al., 2014). Interna-processer-perspektivet är 

det perspektiv där olika verksamhetsprocesser som formar kund- och aktieägartillfredsställelse 

utvärderas (Kaplan & Norton, 2001). Interna-processer-perspektivet ombesörjer kärn- och 

stödprocesser som är centrala för verksamheten, och hur dessa kan effektiviseras (Tonnquist, 2016). 

Exempel på mått inom interna-processer-perspektivet är kapacitetsutnyttjande, leverans vid rätt 

tidpunkt samt kvalitet och tidscykeln (Anthony et al., 2014). Lärande- och utvecklingsperspektivet 

handlar om prioriteringar för att skapa en atmosfär i organisationen som underlättar förändringar, 

innovation och tillväxt (Kaplan & Norton, 2001). I detta perspektiv beskriver Tonnquist (2016) att 

det handlar om resurser och kompetens som behövs i en verksamhet för att uppnå visionen. 

Fortsättningsvis anser författaren Niven (2003) att detta synsätt har möjligheten att hjälpa 

organisationer att försäkra hållbar utveckling i framtiden. Exempel på mått inom lärande- och 

utvecklingsperspektivet är antalet nya produkter eller tjänster som har lanserats, 

medararbetarbehållningsindex och antalet utbildade timmar per anställd (Anthony et al., 2014). 

 

Martinsons et al, (1999) diskuterar relationerna mellan de nämnda perspektiven, diskussionen leder 

vidare om t.ex. ett företag skulle leverera mycket värde och kvalitet till sina kunder då kommer 

kunderna att vara lojala och vinster kommer att genereras. Detta argument kommer således från Jones 

och Sasser (1995) som påstår att om det finns en hög kundtillfredsställelse så mynnar det till ökad 

kundlojalitet, och en ökad kundlojalitet är en av de väsentligaste vägvisarna för långsiktig finansiell 

prestanda – tidigare forskning har bekräftat detta. 

 

3.4 Hypotesutveckling 

Kommunala bostadsbolag kategoriseras som hybrida organisationer då de har dubbla målsättningar 

(Ebrahim et al., 2014; Argento et al., 2016; Alter, 2007), vilket innebär att de ska parallellt med ett 

tillhandahållande av allmännytta även göra det enligt affärsmässiga principer (Erlingsson et al., 2014; 

AKBL 2010:879). Detta innebär att organisationen ställs inför mål, krav och förväntningar från olika 

intressenter som den måste balansera (Thomasson, 2009). Dessutom är organisationen och 

intressenterna beroende av varandra (Thomasson, 2009). Ytterligare kan dessa multipla målsättningar 

vara orsak till konflikter inom organisationen (Thomasson, 2009; Ponte et al., 2017). 
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Ett kommunalt bolag har enligt KL (2017:725) kravet att bolagets ändamål ska skrivas in i 

bolagsordningen, vilket enligt Erlingsson et al. (2014) fungerar som ett av bolagets främsta styrmedel. 

En organisation fordrar ett adekvat PMS med lämpliga KPI:er för att verkställa och framgångsrikt 

genomföra sin strategi (Anthony et al., 2014; Micheli & Mura, 2017), för vilket ett balanserat styrkort 

är ett lämpligt verktyg med avseende på integrationen av strategin i verksamhetens processer (Braam 

et al., 2004). Tonchia och Quagini (2010) menar dessutom att en organisations strategi inte går att 

genomföra utan ett tillhörande PMS. 

 

Användandet av PMS och KPI:er är avhängigt på organisationens strategi och vilken denna strategi 

är (Anthony et al., 2014; Micheli & Mura, 2017), vilket innebär att de KPI:er och PMS som 

organisationen använder är speciellt för organisationstypen. I anknytning med att en hybrid 

organisation som ett kommunalt bostadsbolag har flertalet intressenter (i kommunen och på 

marknaden), krav på att tillhandahålla allmännytta enligt affärsmässiga principer samt multipla 

logiker signalerar det att det kan finnas en skillnad i användningen av KPI:er mellan kommunala och 

privata bostadsbolag. 

 

Ett flertal studier påvisar omfattningen av användandet av KPI:er kan bero på huruvida ett bolag är 

kommunalt ägt, dess storlek (Verbeeten, 2008; Beer & Micheli, 2017) samt hur många mål eller hur 

definierad verksamhetens strategi är (Anthony et al., 2014). Northcott et al. (2012) slår fast att om en 

organisations storlek betecknas som “liten” så används PMS och KPI:er i en mindre utsträckning. 

 

På bostadsmarknaden i Storbritannien har konsumenter upplevt en dålig service från privata 

bostadsföretag (Barlow & Ozak, 2003). Kundundersökningar fann att i 99% av hemmen upplevde 

köparen en dålig kundservice (Barlow & Ozak, 2003). Detta påvisar att det kan finns en tendens i den 

privata sektorn att ha ett lågt fokus gentemot kunder. 

 

Det balanserade styrkortet ger en noggrann upplysning om organisationens prestanda. Det möjliggör 

mer omfattande rapportering till intressenter samt informerar personal om hur resultatet i 

verksamheten har varit. Northcott et al. (2012) berättar att styrkortet blir omarbetat och skräddarsytt 

för kommuner, med anledning av att kommuner inte försöker generera en ROI som ett privat företag 

gör. Samtidigt finner Northcott et al. (2012) att den offentliga sektorn har svårt att anpassa ett 

balanserat styrkort som är relevant till deras kontext, där problemet ligger i att identifiera och integrera 

meningsfulla orsakssamband mellan KPI:er inom de olika dimensionerna som innefattas av ett 

balanserat styrkort. Den största utmaningen var att finna lämpliga KPI:er inom det finansiella 
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perspektivet och kundperspektivet (Northcott et al., 2012). Anledningen till problemet med att 

identifiera kundfokuserade KPI:er samt finansiella KPI:er har och göra med den offentliga sektorns 

svårighet att identifiera sina kunder och organisationens finansiella mål. Kommunala bostadsbolag är 

hybrida organisationer och då närmare offentlig sektor än privata bostadsbolag, därav bör de 

kommunala bostadsbolagen ha svårare att identifiera sina kunder och finansiella mål än privata bolag. 

Northcott et al. (2012) genomförde en undersökning där kommunerna tillfrågades hur länge de använt 

sig av ett balanserat styrkort och vad som avgjorde om det haft det under en längre eller kortare 

period, vilket hade att göra med deras olika inriktningar och olika fokus på prestationsmätningar. 

Dessa resonemang kan signalera att det kan finnas en tvetydig användning av dimensionerna i det 

balanserade styrkortet inom kommunala bostadsbolag och att det kan finnas en bristande användning 

av det finansiella och kundfokuserade synsätten. 

 

Mihaiu et al. (2010) diskuterar skillnaderna när det kommer till effektivitet, produktivitet och 

prestanda mellan offentliga och privata organisationer. Det lyfts fram att privata och offentliga 

organisationer strävar ofta efter olika mål, och att det är ett större fokus på finansiella mål i den privata 

sektorn (Mihaiu et al., 2010).  Som bekant så har vi fastställt att en organisations tillämpande av PMS 

är avhängigt på vilken strategi och vilka mål organisationen har, således härleder vi från vad Mihaiu 

et al. (2010) säger att ett kommunalt bostadsbolag på grund av sin hybrida natur eventuellt har en 

mindre närvaro av det finansiella perspektivet, och större fokus på de andra perspektiven, än de 

privata bostadsbolagen.  

 

Orsakssambanden är inte helt tydliga; i vissa fall ter det sig att ett kommunalt ägande borde innebära 

en större omfattning av rapportering utifrån styrkortets dimensioner och i andra fall ter sig det 

omvända, dessutom verkar dessa samband inte vara konsekventa för samtliga dimensioner. Ur dessa 

iakttagelser motiverar vi en explorativ hypotes som ämnar utforska vilka samband som föreligger 

mellan kommunalt ägande och omfattningen av rapporteringen av de fyra olika dimensionerna i det 

balanserade styrkortet: 

 

● HYPOTES H1: Det finns ett samband mellan omfattningen av användandet av finansiella 

perspektivet, lärande- och utvecklingsperspektivet, interna-processer-perspektivet samt 

kundperspektivet och kommunalt ägande för bostadsbolag.  
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4. Empirisk metod 

I detta avsnitt genomgås den empiriska metoden som redogör och utvecklar väsentliga aspekter för 

studien. Följande benämningar som introduceras är datainsamlingen, utformning av 

kodningsschema och kodningsintruktioner, studiens urval, kvalitativa mått, operationaliseringen, 

etiska aspekter och hänsyn till ett kritiskt iakttagande på data. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Studien har utgått från primärdata vilket hämtats från kommunala respektive privata bostadsbolagens 

årsredovisningar. Verkställandet av datainsamlingen kommer utföras med hjälp av en bearbetning av 

data från årsredovisning. En kvantitativ innehållsanalys genomförts för att identifiera ord och 

meningar anknutna till det balanserade styrkortets olika dimensioner. Vid insamlingen av data från 

årsredovisning har dessa hämtats genom dokument tillgängliga via respektive bolags hemsidor, samt 

genom databaser som allabolag.se som publicerar företagsinformation. Det program som används för 

att bearbeta och analysera data är det statistiska programmet SPSS. I SPSS har vi lagt in datan som 

samlats in genom kodningen och utfört statistiska tester på materialet. Resultaten som erhållits från 

testerna har studien sedan placerat under avsnittet analys, där resultaten beskrivits i detalj.  

 

Ord och meningar som är kopplade till det balanserade styrkortets olika dimensioner är det som 

kommer analyseras. Valet att genomföra en kvantitativ innehållsanalys förklaras av att det lämpar sig 

till studier där manifesta textaspekter ska räknas, det vill säga det explicita innehållet i texten (Boréus 

& Bergström, 2018), vilket lämpar sig denna studiens syfte att utforska samband mellan kommunalt 

ägande och omfattning av rapportering utifrån det balanserade styrkortets olika dimensioner. För 

utförandet av innehållsanalysen av årsredovisningarna har ett kodningsschema skapats och använts, 

med syfte att bryta ned innehållet i årsredovisningarna till meningar och ord kopplade till de olika 

dimensionerna i det balanserade styrkortet. 

 

4.1.1 Utformning av kodningsschema 

Datainsamlingen sker genom att räkna meningar och ord i årsredovisningarna som är kopplade till 

de olika dimensionerna i det balanserade styrkortet. För att göra detta behöver vi utforma ett 

kodningsschema och tillhörande kodningsinstruktioner (vägledning), som adekvat fångar 

innebörden av de olika dimensionerna och hjälper kodaren att göra bedömning vid tveksamma fall. 

Boréus och Bergström (2018) beskriver att när ett kodningsschema konstrueras ska det tas ställning 

till vilka kodningsenheter som väljs, vilket i vårt fall blir ord kopplade till styrkortets dimensioner. 
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Med dessa kommer sedan innehållet i årsredovisningarna kodas, där meningar där 

kodningsenheterna förekommer kommer räknas om de bedöms vara relevanta. Dessutom kommer 

antalet ord i dessa meningar räknas för att ge ett mått på vilket utrymme aspekterna får i 

årsredovisningen för ett givet bolag. 

 

Bryman (2011) nämner några typiska fallgropar och fel som kan uppstå vid utformningen av ett 

kodschema: diskreta dimensioner, ömsesidigt uteslutande kategorier, heltäckande kategorier, 

tydliga instruktioner och tydlighet när det kommer till analysenheter. Med diskreta dimensioner 

menar Bryman (2011) att dimensionerna som ska vara åtskilda från varandra, det vill säga att det 

inte ska finna någon empirisk eller teoretisk överlappning. Med ömsesidigt uteslutande kategorier 

menas att kategorierna i respektive dimension inte överlappar då det kan innebära att kodarna blir 

osäkra på hur information ska kodas (Bryman, 2011). Detta har tagits hänsyn till vid valet av 

kodningsenheter, så att ett specifikt ord endast bör förekomma i sammanhang för ett specifikt 

perspektiv. Heltäckande kategorier innebär att alla tänkbara kategorier ska finnas tillgängliga för 

kodarna (Bryman, 2011). Eftersom att kodningsenheterna är specifika ord, och bedömning kommer 

utgå från en preciserad vägledning anses inte detta utgöra ett problem. Angående tydliga 

instruktioner menar Bryman (2011) att det ska finnas en tydlig bild av hur kodarna ska uppfatta 

respektive dimensioner, och vilka faktorer som är aktuella; kodarna får inte på egen hand bestämma 

hur kodningen ska ske, och ibland måste instruktionerna vara mycket detaljerade. Detta har tagits 

hänsyn till så att vägledningen tydligt definierar vilka sammanhang som ska tolkas som information 

relaterat till respektive perspektiv i styrkortet. Slutligen beskriver Bryman (2011) att det med 

tydlighet gällande analysenheter menas att de analysenheter som analyseras ska tydligt avgränsat; i 

vissa fall kan analysenheten vara en tidningsartikel som berör fler ämnen än det som 

undersökningen är intresserad av, och då måste det preciseras exakt vad som ska kodas. Eftersom 

att analysenheterna i denna studie är hela årsredovisningen för ett givet bolag anses inte detta utgöra 

ett problem. 

 

För att säkerställa kvaliteten och validiteten i innehållsanalysen har kodningsenheterna valts ut 

genom att ha utgångspunkt i den teoretiska beskrivningen av styrkortet, kombinerat med logiskt 

förda resonemang för att orden ska ha en förankring i teorin samt är relevanta för bostadsbranschen. 

Bryman (2011) beskriver att kvaliteten, reliabiliteten och validiteten av ett kodningsschema 

säkerställs genom att genomföra en pilotstudie på analysenheterna, det vill säga årsredovisningarna 

i detta fall. Detta genomförs med en testomgång, där totalt 4 bostadsbolags årsredovisningar som 

inte ingår i urvalet valts ut (som matchar varandra i geografiskt verksamhetsområde och storlek på 
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omsättningen): 2 kommunala och 2 privata, med två separata kodare. Varje kodare har med 

slumpmässig fördelning fått årsredovisningar från 1 privat bolag och 1 kommunalt bolag och sedan 

kodat innehållet. Därefter har kodarna bytt årsredovisningar med varandra och sedan kodat det nya 

materialet. Sedan har resultaten jämförts och skillnader i hur datamaterialet har kodats mellan 

kodarna har legat till grund för revideringar av kodningsschemat samt utformningen av vägledning 

(som återfinns i Bilaga B). Revideringar och justeringar som gjorts presenteras i avsnitt 4.1.2. 

 

Utformningen av kodningsschemat har utgått från den teoretiska grund som lades i teoriavsnittet 

gällande det balanserade styrkortet, och har sedan anpassats för att vara relevant för 

bostadsbranschen genom logiska resonemang. I Finansiella perspektivet har följande ord valts ut 

som nyckelord:  

 

● Kreditrisk  

● Ränterisk 

● Direktavkastning 

● Likviditet 

● Vinstmarginal  

● Soliditet  

● Skuldsättningsgrad 

 

Anthony et al. (2014) använder frågeställningen “How do we look to our shareholders?” som 

utgångspunkt för detta perspektiv, och beskriver vidare att perspektivet ombesörjer kvantitativa 

mått på bolagets finansiella situation. I detta perspektiv är det viktigt för bolaget att beakta 

finansiella risker relevanta för bolagets intressenter, samt mäta lönsamhet och tillväxt (Kaplan & 

Norton, 2001). För att undersöka förekomsten av perspektivet i ett givet bolags årsredovisningar har 

orden ovan valts ut med anledning av att de är relevanta i bostadsbolagens kontext. Ooi (1999) 

finner i sin studie att fördelningen av typer av tillgångar är en bestämmande faktor för hur 

kapitalstrukturen ser ut. Om ett bolag har en hög andel anläggningstillgångar så består ofta bolagets 

kapital av en stor andel skulder (Ooi, 1999). Vi resonerar utifrån detta att bostadsbranschen är en 

kapitalintensiv bransch där kapitalstrukturen är relevant, eftersom en stor del av bolagens tillgångar 

är bostäder och fastigheter, varför förekomsten av “kreditrisk”, “ränterisk”, “soliditet” och 

“skuldsättningsgrad” är relevant då detta förmedlar bolagets kapitalstruktur och därigenom 

exponeringen mot marknadskrafter, samt bolagets finansiella situation. Kreditrisk är den risk som 
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skapats av att gäldenärens kreditvärdighet ändrats på oförutsägbart sätt, och därav försämras 

investeringens värde förklarar Riksgälden (2011).  

 

Ränterisk är risken för kapitalförlust på en placering i ett räntebundet instrument till följd av en 

ränteuppgång samt att ränterisken är viktig att ta hänsyn till då kapitalstrukturen ska väljas (Berk & 

DeMarzo, 2014). Enligt Lawson et al. (2009) kan bostadsbolag finansieras på många sätt och 

banker är en vanlig aktör som förser kapital till bostadsbolagen, därför behövs rapportering av 

sådana åtaganden till bolagets intressenter. Enligt Wong (1995) har dessa risker ett positivt samband 

med räntemarginalen som visar hur lönsamheten är. Soliditet är ett mått som används för att se hur 

stadig en verksamhet är på lång sikt, vilket är relevant för ett bolags intressenter. Skuldsättningsgrad 

är ett mått som informerar om företagets kapitalstruktur, vilket även det är relevant för ett bolags 

intressenter. En grundläggande fråga i företagsfinansiering är hur ett företag ska välja uppsättningen 

av de värdepapper som kommer att utfärdas för att samla in kapital från investerare, vilket kommer 

utgöra företagets egna kapital. Dessutom anskaffar bolaget kapital via belåning från kreditinstitut, 

ofta banker, vilket utgör företagets skulder. Totala beloppet av skulder, eget kapital och 

proportionerna mellan dem, utgör företagets kapitalstruktur (Berk & DeMarzo, 2014). Exempel på 

hur dessa ord förekommer i årsredovisningar: 

 

“De finansiella riskerna kan främst delas in i finansieringsrisk, ränterisk, valutarisk, 

kreditrisk och motpartsrisk.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Grunden för bolagets val av strategi för ränteriskhantering utgörs av val av 

räntebindningsstrategi för lånen tillsammans med val av derivatinstrument för att förändra 

ränterisken.” (Hemfosa AB, 2017) 

 

“För att säkerställa att avkastningsmålet inte nås genom finansiellt risktagande ska soliditeten 

uppgå till minst 30 procent.” (Bonava AB, 2017) 

 

Vidare har orden “direktavkastning”, “likviditet”, och “vinstmarginal” valts då dessa mått förmedlar 

ett givet bolags finansiella situation och lönsamhet. Likviditet är ett mått som visar ett bolags 

betalningsberedskap på kort sikt vilket är relevant för bolagets intressenter. Vinstmarginal anger 

verksamhetens vinst i förhållande till omsättning. Lindholm et al, (2006) beskriver att värde i 

företaget uppnås genom att maximera aktieägarvärdet som i sin tur innebär en maximering av 

aktieägarnas avkastning, som uppnås med summan av kapitalavkastningen och utdelningen. Därför 
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har vi valt orden “vinstmarginal” och “direktavkastning” för att återspegla detta. Exempel på hur 

orden förekommer i årsredovisningar: 

 

“Den positiva utvecklingen av totalavkastningen förklaras både av en god direktavkastning, men 

framförallt av att fastigheternas värde ökat markant de senaste åren.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

 

“Som aktieägare i Atrium Ljungberg erhåller du en stabil direktavkastning till låg risk.”  

(Atrium Ljungberg AB, 2017) 

 

För direktavkastning iakttar vi ett möjligt problem. Direktavkastning är vanligtvis kvoten mellan 

utdelningen per aktie och aktiekursen, men då vissa av bolagen inte nödvändigtvis är noterade 

förstås det att deras direktavkastning bör vara beräknad med annan formel eftersom inget aktiepris 

existerar. Vi tittar på två kommunalt ägda bolag, Stångåstaden AB (Stångåstaden AB, 2017) och 

Lejonfastigheter AB (Lejonfastigheter AB, 2017) och ser att deras direktavkastning är beräknad 

som kvoten mellan driftnettot och fastigheternas marknadsvärde. För att utforska om det faktiskt 

föreligger skillnad mellan noterade och icke-noterade bolag i hur direktavkastningen beräknas tittar 

vi på fyra noterade bolag, Kungsleden AB (Kungsleden AB, 2017), Bonava AB (Bonava AB, 

2017), Hemfosa AB (Hemfosa AB, 2017) och Atrium Ljungberg AB (Atrium Ljungberg AB, 

2017). I deras årsrapporter ser vi att direktavkastningen beräknas på båda sätt. För Hemfosa så 

beräknas direktavkastningen på samma sätt som för Stångåstaden och Lejonfastigheter, men för 

Bonava, Atrium Ljungberg och Kungsleden så beräknas direktavkastningen som relationen mellan 

utdelningen och aktiekursen.  

 

Denna skillnad innebär att direktavkastningen förmedlar olika information vilket då ifrågasätter om 

ordet är lämpligt i kodningsschemat. Driftnettot beräknas som hyresintäkter minus driftkostnader 

vilket vi resonerar just för bostadsmarknaden utgör en grov uppskattning av rörelseresultatet, medan 

vi för fastigheternas marknadsvärde resonerar (som för ett bostadsbolag bör vara den övervägande 

majoriteten av tillgångar) är en grov uppskattning av bolagets totala värde. Ur dessa resonemang 

menar vi att denna typ av direktavkastning grovt kan beskrivas som kvoten mellan rörelseresultatet 

och bolagets marknadsvärde (en viktig iakttagelse är dock att detta ‘marknadsvärde’, till skillnad 

från ett bolags börsvärde, inte innefattar marknadsspekulationer, övriga tillgångar, prognostiserade 

kassaflöden, etc.). Jämfört med den direktavkastning som avser kvoten mellan utdelningen och 

aktiekursen så resonerar vi att båda typer förmedlar lönsamheten i proportion till bolagets värde, 
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och att detta ändå är relevant finansiell information för intressenterna. Vad som är intressant är inte 

vad direktavkastningen rent numeriskt är, utan istället att direktavkastningen förmedlas och 

informerar om bolagets finansiella situation, vilket vi anser den gör med båda beräkningssätt och 

således är ordet “direktavkastning” lämpligt i kodningsschemat. 

 

 

I kundperspektivet har följande ord valts ut som nyckelord: 

 

● Kundnöjdhet 

● Kundvärde 

● Kundfokus 

● Kundrelationer 

● Kundservice 

● Kundbemötande 

● Allmännytta 

 

Anthony et al. (2014) använder frågeställningen “How do customers see us?” som en utgångspunkt 

för kundperspektivet, och Tonnquist (2016) menar att detta perspektiv beskriver vilka kundvärden 

som ska vara i fokus. Ett exempel på mått i kundperspektivet är just kundnöjdhet (Anthony et al. 

2014). Resonemanget bakom valen av ord till kodningsschemat är att dess förekomst i 

årsredovisningar bör indikera utsträckningen ett givet bolag jobbar mot, samt tar hänsyn till, deras 

kunder. Specifikt “kundnöjdhet”, “kundfokus”, “kundrelationer”, “kundservice”, “kundbemötande” 

och “kundvärde” är ord som berör ett företags relation med sina, eller potentiella, kunder. Exempel 

på hur orden förekommer i årsredovisningar: 

 

“Vi arbetar med utveckling av vår samverkan med våra driftentreprenörer vilket har resulterat i en 

tydligt förbättrad kundnöjdhet inom området skötsel av utemiljöer.” (Lejonfastigheter AB, 2017) 

 

“Idag utmärks bolaget av långsiktighet, kundfokus, kvalitet, geografisk koncentration och finansiell 

stabilitet.” (Kungsleden AB, 2017) 

 

“Kundrelationer och samspel med intressenter.” (Stångåstaden AB, 2017) 
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“En bra produktmix skapar inte bara unika kundvärden i form av levande och trivsamma 

bostadsområden, den bidrar också till att stärka vår finansiella riskprofil genom att marginaler och 

försäljningshastighet varierar.” (Bonava AB, 2017) 

 

Sist har ordet “allmännytta” valts med anledning av att ordet syftar på tillhandahållandet av bostäder 

till samhället, vilket då omfattar framförallt kommunala bostadsbolag men även privata bostadsbolag. 

Genom att mäta omfattningen av detta ord fångas även de hybrida aspekterna hos kommunala bolag, 

och besvarar även frågan huruvida privata bostadsbolag i någon utsträckning jobbar med 

allmännyttan. Exempel på hur “allmännytta” dyker upp i årsredovisningar: 

 

“I Stångåstadens bolagsordning står skrivet att ändamålet med vår verksamhet är att i Linköpings 

kommun, enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte, främja bostadsförsörjningen 

genom att tillhandahålla goda bostäder och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler 

och andra anläggningar.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Investerare är exempelvis pensionsfonder, försäkringsbolag, fastighetsfonder, privata 

fastighetsägare eller allmännyttan.” (Bonava AB, 2017) 

 

I lärande och utvecklingsperspektivet har följande ord valts ut som nyckelord:  

 

● Nyproduktion  

● Nybyggnation  

● Renovering  

● Personalomsättning  

● Utbildning  

● Kompetensutveckling  

● Hållbarhet  

 

Till perspektivet har bland annat "nybyggnation", “nyproduktion” och “renovering” valts. 

Perspektivet är mer grundläggande definierat i avsnitt 4.3.2, men om vi återkopplar så är perspektivets 

syfte att mäta hur ett bolag förbättrar sig, utvecklar nya produkter samt jobbar mot framtiden. Anthony 

et al. (2014) använder frågeställningen “Can we continue to improve and create value?” som 

utgångspunkt. Några exempel på mått för detta perspektiv är mått på hur många nya projekt eller nya 

produkter som skapas (Anthony et al,. 2014). Inom bostadsbranschen är produkterna som skapas just 
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bostäderna, således resonerar vi att orden “renovering”, “nybyggnation” och “nyproduktion” är 

relevanta för att undersöka hur aktivt ett givet bolag jobbar med just utveckling av nya produkter. 

Exempel på hur orden förekommer i årsredovisningar: 

 

“Den huvudsakliga förklaringen till detta är att nyproduktionsvolymerna länge har varit relativt 

höga i Malmö, där även en del har byggts på spekulation.” (Atrium Ljungberg AB, 2017) 

 

“Vi renoverar mellan 300–500 lägenheter årligen för att kunna erbjuda moderna och hållbara 

bostäder.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Totalt uppgick investeringarna i nybyggnation till 6,8 (6,0) Mdr EUR under 2017.” (Bonava AB, 

2017) 

 

Sedan har vi ord som “personalomsättning”, “utbildning” och “kompetensutveckling” då 

medarbetarnas roll i bolaget ofta är föremål för mätning gällande just detta perspektiv, exempelvis är 

hur många timmar utbildning personalen har genomgått och employee retention mått som ofta 

används (Anthony et al., 2014). Ur dessa resonemang har orden “personalomsättning”, “utbildning” 

och “kompetensutveckling” valts ut. Exempel på hur orden förekommer i årsredovisningar: 

 

“Vi arbetar nu enligt en ny kompetensutvecklingsmodell, i syfte att långsiktigt säkerställa att vi har 

rätt kompetens inom företaget.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Kungsleden har som resten av branschen känt av en hög personalomsättning under året, vilket gör 

att insatser för att behålla och attrahera rätt medarbetare fortsätter att vara en viktig del av 

medarbetarstrategin framöver.” (Kungsleden AB, 2017) 

 

Gällande “utbildning” så krävs det viss bedömning från kodaren när ordet stöts på i materialet. I 

testomgången noterades ordet förekomma i sammanhang där exempelvis ett visst geografiskt område 

hade nära till utbildningsinstitutioner, exempel: 

 

“Tillsammans med kommunerna, våra kunder och de som bor i staden bygger vi levande 

stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur och utbildning”  

(Atrium Ljungberg AB, 2017) 
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Vilket syftar på omgivningen som bolaget kultiverar i områden de bygger i, och var alltså inte i ett 

sammanhang där det handlade om utbildning av bolagets personal. Således blir ytterligare en 

vägledning att ordets sammanhang ska tolkas och att det endast ska räknas om det syftar på 

utbildningen av bolagets personal. Detta förklaras ytterligare i avsnitt 4.1.2. 

 

Sist har ordet “hållbarhet” valts då hållbarhet är relevant för ett bolags utveckling (Niven, 2003), 

vilket beskrivs i teoriavsnittet. Vidare berättar Sezen och Çankaya (2013) i deras studie att företag 

står inför ett ökat tryck från samhället för att bli mer hållbara, följaktligen miljövänliga, och som 

konsekvens av detta måste företag granska och utveckla bättre produktionsprocesser. Detta 

resonemang passar bra in i beskrivningen som Anthony et al. (2014) ger av detta perspektiv — how 

can we continue to improve and create value? Författare Sezen & Çankaya (2013) undersökte hur 

miljövänlig tillverkning och miljöinnovation påverkar företagets ekonomiska, miljömässiga och 

sociala hållbarhet. Resultatet visade att det hade signifikant positiv påverkan på miljömässig och 

social hållbarhet samt att den miljömässiga innovationen gällande företagets processer hade positiv 

påverkan på samtliga av de ovan nämnda hållbarhetsaspekterna (Sezen & Çankaya, 2013), alltså 

även den ekonomiska hållbarheten. Med anledning av denna relevans hållbarhet har för ett företags 

utveckling resonerar vi att ordet “hållbarhet” är lämpligt för att mäta omfattningen av lärande- och 

utvecklingsperspektivet i bolagen. Exempel på hur “hållbarhet” förekommer i årsredovisningar: 

 

“Med det nya arbetssättet kan bolaget på ett effektivt sätt leverera komplexa projekt inom bostad 

och kommersiella fastigheter, där specifika mål och krav gällande hållbarhet är en viktig 

grundpelare.” (Oscar Properties Holding AB, 2017) 
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I Interna processer har följande ord valts ut som nyckelord:  

 

● Uthyrningsgrad 

● Felanmälan 

● Resurseffektiv 

● Resursutnyttjande 

● Resursanvändning 

● Förbättrings-1 

● Kapacitetsutnyttjande 

 

Interna-processer-perspektivet handlar om strategiska prioriteringar för olika verksamhetsprocesser 

som formar kund- och aktieägartillfredsställelse (Kaplan & Norton, 2001). Anthony et al. (2014) 

använder frågeställningen “What must we excel at?” som utgångspunkt för perspektivet. Ett exempel 

på mått inom detta perspektiv är kvalitetsindikatorer, vilket kan vara mått på antalet defekta enheter, 

antalet och frekvensen av försenade leveranser, samt antalet reklamerade produkter (Anthony et al., 

2014). Ordet “felanmälan” resonerar vi är branschspecifikt och fungerar som en kvalitetsindikator. 

Exempel ur årsredovisningar: 

 

“69108 Antal felanmälningar till Stångåstaden. Felanmälan som inkom via vår hemsida: 7829” 

(Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Högt prioriterat är också att förbättra processen för felanmälan, aktivt bidra till områdenas 

utveckling samt skapa mötesplatser i klustren.” (Kungsleden AB, 2017) 

 

Vilket indikerar att ordet “felanmälan” dyker upp i sammanhang där kvalitetsindikatorer eller interna 

processer diskuteras. Tonnquist (2016) betonar att det i interna-processer-perspektivet skapas 

kundvärden genom effektivisering av verksamheten. Ett annat exempel på mätning av dessa aspekter 

i ett bolag är resursutnyttjande, som beskrivs av Anthony et al. (2014) som ett sätt att mäta och 

kontrollera effektiviteten i verksamheten. Ur denna teoretiska grund resonerar vi att orden 

“resurseffektiv”, “resursanvändning”, “resursutnyttjande” och “kapacitetsutnyttjande” är lämpliga 

                                                           
1 Ordet förekommer ofta i bindeord, såsom “förbättringsförslag” och “förbättringspotential” och ska utifrån bedömning 

räknas om det förekommer i ett sammanhang som diskuterar eller presenterar förbättringar inom bolagets verksamhet. 

Mer utförligt förklarat i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 
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för att fånga bolagens rapportering av deras resursutnyttjande och effektivitet. Exempel ur 

årsredovisningar visar att orden förekommer i sammanhang där effektivitet diskuteras: 

 

“Våra bostadsområden och fastigheter ska kännetecknas av trivsel, effektivt resursutnyttjande och 

långsiktig värdeutveckling.” (Stångåstaden AB, 2017) 

 

“Kungsleden har även möjlighet att verka för planering, inkludering, resurseffektivitet och 

anpassning till klimatförändringar i sina kluster.” (Kungsleden AB, 2017) 

 

Vidare har vi även valt ordet “förbättrings-”, där bindestrecket innebär att ordet har flera olika 

uppsättningar som ska bedömas och räknas om det förekommer i relevanta sammanhang. När ordet 

påträffas på ska det räknas om det förekommer i ett sammanhang där bolagets processer eller 

verksamhet diskuteras samt att det avser potentiella förbättringar, förbättringar som gjorts eller hur 

förbättringar kan genomföras. Mer detaljerad vägledning ges i avsnitt 4.1.2. Exempel på hur ordet 

dyker upp i årsredovisningar: 

 

“Vi har genomfört GPTWs medarbetarundersökning för Atrium Ljungbergs medarbetare sedan 

2011 och den påverkar vårt förbättringsarbete i hög utsträckning på såväl avdelningsnivå som 

bolagsövergripande.” (Atrium Ljungberg AB, 2017) 

 

“Vi genomför dessutom revisioner av leverantörer i syfte att driva på ett kontinuerligt 

förbättringsarbete.” (Lejonfastigheter AB, 2017) 

 

“Tillsammans med samtliga våra anställda och entreprenörer identifierar vi förbättringsområden 

för att stärka hälsa och säkerhetskulturen på våra arbetsplatser.” (Bonava AB, 2017) 

 

Ytterligare har vi valt ordet “uthyrningsgrad”. Uthyrningsgrad är ett mått som uppskattar relationen 

mellan uthyrda bostäder och vakanser. Stångåstaden AB (2017) definierar måttet som bruttohyror 

minus vakanskostnader för bostäder (vilket innebär hyresförluster för icke uthyrda bostäder) dividerat 

med bruttohyror på bostäder. Kungsleden AB (2017) definierar måttet som förhållandet mellan 

hyresintäkter och totala icke uthyrda bostäder. Uthyrningsgraden visar alltså bolagets effektivitet när 

det kommer till uthyrningen av deras bostäder, där ett högt värde är att eftersträva då det innebär att 

andelen icke uthyrda bostäder är minimal eller försumbar. Exempel på hur ordet förekommer i 

årsredovisningar: 
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“Genom att ta ett helhetsgrepp kring fastigheten har Hemfosa ökat både uthyrningsgrad och 

intjäningsförmåga.” (Hemfosa AB, 2017) 

 

“Beräknat utifrån uthyrbar area var uthyrningsgraden 84 procent (84).”  

(Atrium Ljungberg AB, 2017) 

 

4.1.2 Utformning av kodningsinstruktioner 

När kodningsschemat testades iakttogs vissa skillnader i hur materialet kodades mellan de två kodarna 

som genomförde testomgången. Detta försämrar studiens interbedömarreliabilitet varför 

kodningsinstruktioner utvecklades, vars process presenteras här. Fullständiga kodningsinstruktioner 

finns i Bilaga B.  Till följd av subjektiviteten involverad i detta skede av kodningsprocessen höll 

författarna en grundläggande diskussion angående skillnader i tolkningar tills det var en hög nivå av 

trovärdighet och konsensus. Denna diskussion ledde till instruktion att om ett nyckelord förekom som 

rubrik och meningen som följde under rubriken förekom i en relevant kontext kopplat till ordet eller 

ordets dimension så skulle denna iakttagelse räknas som en mening samt antalet ord som förekom i 

meningen. En annan instruktion som författarna var eniga om var att siffror inte skulle räknas in som 

ord. Ytterligare var författarna eniga om att ord som är sammansatta räknas som 1 ord, samt ord som 

förekommer så här “Karlskronahem AB” valdes att räknas in som 1 ord. Vidare instruktion som 

författarna kom i samtycke om var att ord som visades exempelvis som “hot/våld”, vilket även om 

det förekommer som 2 ord så speglar detta egentligen att det är varken hot eller våld som är det 

bestämda ordet, och därav ska det räknas som endast 1 ord. Dessutom fastställdes instruktionen att 

observationer med ordet hållbarhet endast skulle räknas om det kunde kopplas till lärande- och 

utvecklingsperspektivet, se Bilaga B. Slutligen var författarna eniga om att förkortningar skulle 

räknas in som de alla ord inräknat i förkortning, exempelvis m.h.a. räknas in som 3 ord. 

 

Dessutom gjordes vissa revideringar och justeringar av det ovan utformade kodningsschemat (Bilaga 

A) med anledning av att vissa ord förekom i sammanhang som inte var relevanta alternativt inte 

förekom alls. Även dessa presenteras i detta avsnitt. En justering som gjordes i det finansiella 

perspektivet var på ordet kassalikviditet som omformades till enbart likviditet för att detta ord ger ett 

större omfång. I kundperspektivet byttes ordet marknadsvärde mot kundvärde, eftersom kundvärde 

bättra fångar kundperspektivet. Ytterligare ord som exkluderades var inom interna-processer-

perspektivet där livslängd, skador, “great place to work” och “intern kontroll” byttes ut då dessa ord 
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väldigt sällan eller aldrig förekom, samt sällan förekom i sammanhang relevanta för interna-

processer-perspektivet. 

 

4.2 Urval 

Studiens syfte är att utforska om det föreligger skillnader mellan kommunala bostadsbolag och privata 

bostadsbolag angående omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna kopplade till det 

balanserade styrkortet i deras årsredovisningar. För att kunna jämföra och dra slutsatser från den data 

som samlas in har 30 kommunala bostadsbolag och 30 privata bostadsbolag valts ut. För att försäkra 

oss om att bolagen har en utförlig årsredovisning har endast bolag som har en omsättning på större 

än 100 miljoner kronor per år samt har fler än 20 anställda. För att säkerställa tillgängligheten av 

årsredovisningar har vi valt att använda oss av årsredovisningar av verksamhetsåret 2017. 

 

De privata bostadsbolagen har valts ut genom ett ändamålsenligt urval då exempelvis 

sannolikhetsurval innebär krävande förberedelser, vilket vore tidskrävande (Bryman, 2011). Det är 

även ett krävande tillvägagångssätt eftersom man vill försäkra sig att det inte skapas skevheter i 

urvalet (Bryman, 2011). För privata bostadsbolag finns ingen branschorganisation på samma sätt som 

för kommunala bostadsbolag. Det närmaste vi kommer en branschorganisation är Fastighetsägarna, 

men då de även inkluderar bostadsrättsföreningar och privatpersoner (Fastighetsägarna, 2019) så 

försvårar det möjligheten att göra ett obundet slumpmässigt urval. Denscombe (2017) säger att ett 

ändamålsenligt urval är ett urval som tillämpas då forskaren önskar skapa ett stickprov som innehar 

specifika attribut, och när ett särskilt syfte önskas uppnås. För att matcha det urval som genereras 

med det obundna slumpmässiga urvalet av kommunala bostadsbolag så används således ett 

ändamålsenligt urval som ämnar just matcha egenskaper mellan dem privata och kommunala 

bostadsbolagen. Egenskaper som har önskats matchas är i huvudsak geografisk placering av bolagen 

samt storleken på omsättningen, men hänsyn gavs även till storleken på anläggningstillgångar, 

fastighetsbeståndet och antalet anställda.  

 

Vi drog inspiration av Bergman & Umaganthan (2018) och nyttjade en lista över de 50 största 

fastighetsägarna sammanställd av tidskriften Fastighetsvärlden (2018). Utifrån detta byggdes urvalet 

genom att välja bolag uppifrån och ned i listan vars huvudsakliga verksamhet är inom 

bostadsbranschen samt uppfyllde kriterierna om omsättning och antal anställda. Därefter matchades 

dessa bolag med de kommunala bolagen, så att omsättningen och den geografiska spridningen av de 

kommunala och privata bolagen var liknande. Den svenska banken Avanza har kommit till hjälp för 
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att hitta några av de privata bostadsbolagen. En allmän tumregel för tillräcklig storlek för noggrant 

provtillstånd är att n≥30 (Wahlin, 2015). 

 

För de 30 kommunala bolagen erhölls stickprovet genom ett obundet slumpmässigt urval. Med hjälp 

av branschorganisationen för allmännyttiga bostadsbolag SABO (SABO, 2019), kunde vi komma åt 

ett medlemsregister. Däri sorterades bolagen efter storlek, varpå de 100 största valdes ut. Detta med 

samma anledning som för de privata, att storleken ska överensstämma med våra valda kriterier samt 

försäkra att deras årsredovisning är utförliga. De 100 utvalda bolagen fördes sedan in i en kolumn i 

Excel för att få fram ett obundet slumpmässigt urval. Detta gjordes genom att slumpfunktionen 

användes för att generera en slumpmässigt ordnad lista. I denna lista valdes sedan de 30 översta 

bolagen ut, vilket då blev stickprovet. Microsoft Excel användes för få fram ett obundet slumpmässigt 

urval för de kommunala bostadsbolagen 

 

4.3 Kvalitetsaspekter 

Validitet behandlar frågan om huruvida de indikatorer som utformats med avsikt att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 2011). När en forskare har utvecklat ett nytt mått måste 

man kunna visa att ytvaliditet är hög d.v.s. att måttet ska kunna återge innehållet i det begrepp som 

är angelägen (Bryman, 2011). Eftersom vi inte lyckats hitta någon studie som utformat en 

kodningsmall för det balanserade styrkortets perspektiv fick vi utforma en egen sådan, och i enlighet 

med Bryman (2011) skriver han att det går bra att avgöra bland annat ytvaliditet genom att fråga andra 

personer om måttet, enligt deras åsikt, tycks fånga ämnet. Därför rådfrågade vi två examinerade 

civilekonomer, en med inriktning på styrning och en med finans, där de själva tyckte att måttet återger 

innehållet av det begrepp som var aktuell. 

 

I urvalet gjordes det ett ändamålsurval, vilket Denscombe (2017) beskriver som ett urval som 

tillämpas då forskaren önskar skapa ett stickprov som innehar specifika attribut, och när ett särskilt 

syfte önskas uppnås. Eftersom att syftet är att skapa ett stickprov som matchar de attribut som finns 

bland bolagen i stickprovet för de kommunala bostadsbolagen genomfördes alltså ett ändamålsenligt 

urval. Genom detta ökar vi även den externa validiteten i studien. Extern validitet beskrivs av Bryman 

(2011) som frågan om huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten. Om ett urval är representativt, det vill säga att stickprovet adekvat 

speglar populationen, så förbättrar det den externa validiteten (Bryman, 2011). Eftersom att vi valde 

ut de kommunala bostadsbolagen genom att först begränsa oss till de 100 bolagen med störst 

omsättning, och sedan genererade ett obundet slumpmässigt urval, innebär det att urvalet inte kan 
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anses representativt för befolkningen av kommunala bostadsbolag. Däremot så kan det argumenteras 

att resultaten från studien kan vara generaliserbara för kommunala och privata bostadsbolag med 

samma storleksintervall som vårt urval bestod av. 

 

Teoretisk validitet betyder att inhämtad empiri är väl korrelerat med de utformade forskningsfrågor 

som studien disponerat, samt att studien testar det den avser att göra (Bell et al., 2019). 

Forskningsfrågan ämnar utforska om det föreligger skillnader i omfattningen av redovisningen av de 

olika dimensionerna kopplade till det balanserade styrkortet mellan kommunala och privata 

bostadsbolag. Även om vi inte hittat några tidigare studier som testat för detta med samma 

utgångspunkt, så är den empiriskt förankrad i teori, vilket vi anser stärker studiens validitet. Det kan 

vara bra att beakta att det är våra subjektiva åsikter och att det finns utrymme för diskussion om i 

vilken utsträckning kodningsschemat är representativt för respektive teori.  

 

Reliabilitet syftar till att veta hur pålitligt ett mått på ett begrepp är samt handlar det om 

följdriktigheten och överensstämmelsen hos ett mått på ett begrepp (Bryman, 2011). Holme & 

Solvang (1997) definierar reliabilitet som att förfaringssättet skulle ge samma resultat vid olika 

tidpunkter men med samma förutsättningar.  Reliabiliteten av använd data kan anses vara hög om 

man utgår från hur Holme & Solvang (1997) har definierat begreppet, vilket innebär att 

databearbetning har handskats med både ett konsekvent och kritiskt förfaringssätt. I och med att data 

är erhållen från den svenska banken Avanza samt SABO:s medlemsregister, som är en bransch- och 

intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag, förstärker detta urvalets tillförlitlighet. 

 

Kodningens reliabilitet är värt att begrunda, då kodningen ska göras på ett konsekvent sätt. 

Det kan förekomma fallgropar och fel vid utformning av kodningsschema menar Bryman (2011) och 

av den anledningen har vi skapat kodningsinstruktioner för att ge en tydlig bild av hur sammanhangen 

i vilka kodningsenheterna förekommer bedöms på korrekt sätt. Bryman (2011) nämner att kodningen 

ska vara likartad mellan olika kodare (interbedömarreliabilitet), och att varje kodare ska vara 

konsekvent över tid (intrabedömarreliabilitet). Av denna anledning har vi valt att genomföra en 

testomgång, där totalt fyra bostadsbolags årsredovisningar valts ut, två kommunala och två privata, 

med två separata kodare. Resultatet av testomgången har legat till grund för utformandet av 

kodningsinstruktionerna, med avsikt att uppnå konsekvent bedömande och kodande av innehållet. 

Med detta kan vi yrka att studien uppnått interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet. Trots 

detta så kräver en innehållsanalys någon typ av tolkning av materialet och enligt Bryman (2011) är 

det praktiskt omöjligt att utforma kodningsschema och kodningsinstruktioner som inte innehåller en 
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viss subjektiv tolkning från kodarnans sida, vilket kan komma att negativt påverka studiens 

reliabilitet. Fast om man är transparent i processen kan det komma att påverka studiens reliabilitet 

positivt på det sättet forskarna visat hur man tolkat datan. 

 

4.4 Operationalisering 

 

4.4.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna kopplade till 

det balanserade styrkortet. Detta kommer mätas genom en kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ 

innehållsanalys innebär att något räknas eller mäts i text (Boréus & Bergström, 2018). Boréus & 

Bergström (2018) menar att det som mäts i en innehållsanalys exempelvis är ord, uttryck, metaforer, 

eller hur ofta en speciell företeelse nämns. Även Bryman (2011) förespråkar att det är förekommande 

i en innehållsanalys att räkna ord, meningar och sidor. Enligt May (2013) så är antal gånger ett ord 

nämns i en text en indikator på dess betydelse och genom att utföra sådan innehållsanalys så erhålls 

bättre reliabilitet och validitet hos de data som kategoriserats.  

 

Detta förfaringssätt har med gott resultat tillämpats i flera tidigare studier runt om hur genomgripande 

organisationernas årsredovisningar åstadkommer (Wilmshurst & Frost, 2000; Castello & Lozano, 

2011; Tate et al., 2010; Milne & Adler, 1999). Samtliga mått “ord” och “meningar” har blivit valda 

för att förstå komplexiteten som befinner sig i att operationalisera omfattningen av redovisning av 

respektive dimensioner som finns i det balanserade styrkortet. Det framgår ett motiv i Wilmshurst & 

Frost (2000) studie om användning av ord som måttstock där måttet fungerar som den lägsta enheten 

för mätning. Fortsättningsvis leder detta till en minskning av statistiska inkonsekvenser i mätningen, 

följaktligen något positivt (Wilmshurst & Frost, 2000). Sedan har vi mätning av meningar som är 

kopplade till respektive dimension i det balanserade styrkortet och detta är det andra måttet för att 

mäta omfattningen av redovisning av de olika dimensioner i det balanserade styrkortet. Det framgår 

ett motiv från Milne & Adler (1999) där de påstår att meningar är ett mått som är mer pålitligt än 

portioner av sida. Fortsättningsvis för att kunna realisera mätningen av den omfattning av 

bostadsbolagen redovisning som är kopplat till de olika dimensionerna som finns i det balanserade 

styrkortet har även ett relativt mått inkluderats, antalet meningar per sida kopplat till respektive 

dimension. I bilaga C finns även modeller som studerar förekomsten av ord, meningar och meningar 

per sida kopplade till enbart allmännytta, för att anekdotiskt se hur förekommande dessa är för 

kommunala respektive privata bostadsbolag. Slutligen har studien velat hålla sig undan från 
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snedvridningar och därför logaritmerat måtten “ORD”, “MEN” och “MSID” för att få det 

normalfördelat (Benoit, 2011; Limpert et al., 2001). För MSID så multiplicerades först värdena med 

1000 eftersom att värden som är mindre än 1 har en negativ naturlig logaritm. 

 

4.4.2 Oberoende variabel 

Studiens syfte är att utforska om det föreligger skillnader mellan kommunala bostadsbolag och privata 

bostadsbolag angående omfattningen av redovisningen av styrkortets olika dimensioner i 

årsredovisningarna. Följaktligen så har en oberoende dummyvariabel använts som indikerar om ett 

bolag i datan är kommunalt (1) eller privat (0). 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

I detta avsnitt kartläggs och behandlas ett par viktiga kontrollvariabler som har väsentlig betydelse 

för bostadsbolagen som studien undersöker. Dessa variabler kommer till nytta för att försäkra att 

studien kan erhålla resultat som förbinds till den beroende och oberoende variabel. När man provar 

ett test är meningen att upplysa att de beroende variablerna svarar mot förändringar i den oberoende 

variabeln (Denscombe, 2017). Studien kommer använda sig av storlek som kontrollvariabel. De olika 

områden som undersöks är följande: materiella anläggningstillgångar, omsättning, antal anställda och 

antal bostäder. Dessa parametrar är inhämtade från databasen allabolag.se och bolagens egna 

hemsidor samt årsredovisningar där all väsentlig information finns angiven för bolagens storlek. 

Slutligen har studien velat hålla sig undan från snedvridningar och därför logaritmerat samtliga 

kontrollvariabler för att få det normalfördelat (Benoit, 2011; Limpert et al., 2001). 

 

Storlek  

Här upplyser vi om kontrollvariablerna för bostadsbolagens storlek. I vårt fall undersöks hur 

materiella anläggningstillgångar, omsättning, antalet anställda och antalet bostäder påverkar den 

beroende variabeln. Studien har förmedlat i hypotesutvecklingen hur omfattningen av redovisning 

utifrån det balanserade styrkortets olika dimensioner är beroende av dess storlek och att om en 

verksamhets storlek karaktäriserar som liten förekommer användande av PMS i mindre utsträckning 

(Northcott et al., 2012; Verbeeten, 2008). Sambandet mellan storlek och de respektive dimensionerna 

som ingår i det balanserade styrkortet har en inverkan på varandra därför att en verksamhet som är 

större har fler intressenter att vända sig till och därför behövs det en god finansiella rapportering för 

att behålla blivande intressenter samt framtida potentiella intressenter. Vidare kan storlekens 

betydelse också bero på hur många anställda som företaget har, Ashton et al. (2005) berättar att större 

bolag har mer rikligt med arbetskraft och humankapital än små och medelstora bolag. Detta 
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simplifierar för större bolag att kunna föra fram goda rapporter samt att fånga in ett större omfång av 

de olika dimensionerna som återfinns i det balanserade styrkortet. Antal bostäder är ett storleksmått 

som valts eftersom den indikerar hur stor verksamheten är; ju fler bostäder desto större verksamhet. 

Ett storleksmått som varit förekommande i andra studier är totala tillgångar där tillgångarnas storlek 

har kunnat ha en påverkan på bolagens rapportering (Cormier & Magnan, 2003; Gallo & Christensen, 

2011). I vårt fall har vi undvikit detta storleksmått eftersom totala tillgångar kan innehålla bland annat 

fordringar av olika slag, immateriella tillgångar och finansiella anläggningstillgångar. Därav har 

istället storleksmåttet materiella anläggningstillgångar valts vilket vi resonerar rimligare speglar ett 

bostadsbolags tillgångar och är därför ett lämpligare mått. Omsättning har använts som storleksmått 

i andra studier när det behandlas i analysen (Belkaoui & Karpik 1989). Även omsättning används 

som kontrollvariabel och förmedlar hur stor verksamheten är; ju större omsättning desto större 

verksamhet. Därav är det väsentligt att studien tar hänsyn till organisationernas storlek vid inhämtning 

av data och att det ska tas i åtanke till analysen. 
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Tabell 2. Definition av variabler 

Variabler                                        Förkortning  Beskrivning 

Beroende 

 

Meningar 

 

Ord 

 

 

Meningar/sida 

    

 

 ALN-, F-, K-, I-, LMEN  

 

ALN-, F-, K-, I-, LORD 

 

 

 ALN-, F-, K-, I-, LMSID 

 

 

 

 

  

 

Antal meningar kopplade till 

respektive dimension 

 

Antal ord i meningar kopplade till 

respektive dimension 

 

Relativt mått, antal meningar 

kopplade till respektive dimension 

genom antal sidor redovisning 

Oberoende 

 

Kommunalt 

bostadsbolag 

 

   

 KOMM  

   

Dummyvariabel (0, 1) där 1   

innebär att bostadsbolaget är 

kommunalt och 0 att det är privat  

Kontroll 

 

-Storlek 

   

 

 ANL 

 

   

 

 Materiella Anläggningstillgångar 

-Storlek 

 

-Storlek 

   OMS 

 

ANS 

   Omsättning      

 

  Anställda 

 

-Storlek 

 

 

   

BO 

    

Bostäder 

Tabell 2 visar en överskådlig överblick av förkortningar och beskrivningar av det olika variablerna.  

 

4.5 Etiskt Perspektiv 

Studien bygger på bostadsbolagens årsredovisningar, eftersom de finns tillgängliga för allmänheten 

så är nedanstående principer inte nödvändiga för studien och därför går det att säga att studien har 

verkställts under etiskt förhållningssätt utifrån (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Denna studie 

avser att hålla sig till de riktlinjer som vetenskapsrådet framkallat — de forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De tar upp fyra etiska principer som är lämpade 
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till att försäkra ett gott etiskt tillvägagångssätt, dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att alla berörda undersökningsdeltagare ska informeras om 

undersökningens ändamål, där bland annat att de berörda individerna har möjlighet till att hoppa av 

om det önskas och att det gör detta självmant (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet fastställer att deltagarna i undersökningen har rätten att bestämma över sin 

medverkan, konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagarna ska tas med akt av 

konfidentialitet och nyttjandekravet går ut på att de uppgifter som samlats in av deltagarna ska endast 

vara för undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Det som har legat i fokus 

är att försöka återge en så ackurat och felfria data som det bara möjligen går. Det som har behandlats 

i studien ska upplysa om forskningens ändamål. Vidare har insamling, användning och behandling 

av data gjorts utan att manipulera den för att uppnå till ett annat resultat. 

 

4.6 Källkritik av data 

Denna studie består av primärdata från årsredovisningar som är grunden till det insamlade empirin. 

En tumregel när det kommer till att välja data så brukar primärdata vara mest eftertraktad eftersom 

den är renodlad medan sekundärdata oftast är en typ av omvandlade data. Enligt Bryman (2011) är 

det viktigt att förhålla sig till ett kritiskt tänkande när man genomgår litteraturen, följaktligen behöver 

författarna alltid ställa sig kritisk till texten samt ifrågasätta trovärdigheten och innebörden av texten. 

Referensramen består av litteraturstudier, dokumentstudier, och forskning där dessa har en karaktär 

som innefattar sekundärdata och primärdata. Även litteraturen som har använts kan ses som pålitliga 

och vitala för huvudområdet då de är skrivna av exempelvis Robert N. Anthony (2014) som är en 

banbrytande tänkare inom bokföring, styrning och kontroll, även författarna Kaplan och Norton 

(1996) som är stora forskare inom affärsvärlden. 
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5. Analys av data 

Under detta avsnitt behandlas studiens analys. Här visar studien olika statistiska tabeller och 

modeller som analyserats. Under detta avsnitt presenteras resultatet av dessa analyser.  

 

Denna studie har genomfört analysen med hjälp av statistikprogrammet SPSS och analysen innehåller 

tre avsnitt. Analyser som utförts är univariat, bivariat och multivariat analys.  Den univariata analysen 

är första avsnittet på analysen, som visar deskriptiv statistik för respektive variabler. Univariat analys 

handlar om att analysera en variabel i taget (Bryman, 2011). Den bivariata analysen görs med hjälp 

av ”Pearsons r”-metoden och undersöker variablernas samband. Bivariat analys är en analys av två 

variabler i taget med avsikt att visa hur de är relaterade till varandra (Bryman, 2011). Pearsons r 

metoden undersöker relationer mellan intervall- och kvotvariabler (Bryman, 2011). Resultatet 

presenteras i en korrelationsmatris som klargör och påvisar de korrelationer som undersöks. 

Multivariat analys är sista avsnittet på analysen och den består av en multivariat regressionsanalys 

genom en minsta kvadratmetoden, kallat Ordinary Least Squares regression (OLS-regression). 

Multivariat analys innebär en synkroniserad analys av tre eller fler variabler (Bryman, 2011). En 

OLS-regression är enligt Hayes & Cai (2007) den mest använda metoden för uppsättning av linjära 

statistiska modeller och de anser detta som en god metod för analys av flera variabler. En OLS-

regression används när den beroende variabeln är kontinuerlig och de oberoende variablerna är 

dummyvariabler eller kvantitativa (Djurfeldt & Barmark, 2009; Hayes & Cai, 2007). I studien finns 

det tre beroende variabler som är kontinuerliga: ord, meningar och meningar per sida, 

kontrollvariablerna som är kvantitativa samt en oberoende variabel som är en binär dummyvariabel. 

OLS-regressionen kommer till nytta för att testa studiens hypotes. 
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5.1 Univariat analys 

Tabell 3: Deskriptiv statistik, kommunala 

Deskriptiv statistik kommunala 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

fin ord 30 39 813 227,27 168,24 

fin men 30 3 45 14,73 10,14 

fmsid 30 0,03 1 0,34 0,22 

kund ord 30 0 382 76,57 87,33 

kund men 30 0 19 4,17 4,33 

kmsid 30 0 0,41 0,09 0,09 

interna pro ord 30 0 199 50,27 46,29 

interna pro men 30 0 16 3,67 3,48 

intmensid 30 0 0,26 0,08 0,06 

lu ord 30 10 1644 432,40 366,98 

lu men 30 1 86 26,13 21,8 

lusid 30 0,04 1,91 0,52 0,35 

allny ord 30 0 237 44,73 59,49 

allny men 30 0 33 3,33 6,23 

allnymensid 30 0 1,18 0,08 0,21 

sidor 30 21 130 49,60 31,3 

oms 30  101 378 000 2 784 000 000  539 581 312,67  648 207 295,99 

anl 30  338 129 000 25 414 000 000 3 479 715 000,63 4 903 876 572,53 

antal bo 30 1299 26 512 6920,97 7270,900 

antal ans 30 32 489 122,33 123,90 
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Tabell 4: Deskriptiv statistik, privata  

Deskriptiv statistik privata 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

fin ord 30 53 1605 605,57 465,06 

fin men 30 3 97 34,33 26,99 

fmsid 30 0,08 0,84 0,38 0,22 

kund ord 30 0 287 79,90 95,51 

kund men 30 0 18 4,30 5,24 

kmsid 30 0 0,45 0,06 0,11 

interna pro ord 30 0 503 133,83 133,15 

interna pro 

men 

30 0 29 8,73 8,71 

intmensid 30 0 0,25 0,09 0,07 

lu ord 30 0 1893 625,53 543,20 

lu men 30 0 97 34,47 27,89 

lusid 30 0 1,25 0,41 0,32 

allny ord 30 0 79 11,53 25,33 

allny men 30 0 4 0,50 1,106 

allnymensid 30 0 0,1 0,01 0,03 

sidor 30 18 170 85,90 46,54 

oms 30 31 877 000 6 636 000 000 1 019 055 883,33 1 707 779 333,33 

anl 30  321 812 000 53 791 000 000 13 857 684 800 18 624 490 503,94 

antal bo 30 207 18 058 2 930,5 3 357,33 

antal ans 30 20 295 100,93 87,482 
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Den univariata analysen bygger på tabell 3 och tabell 4 som visas ovan, vilket är deskriptiv statistik 

från studiens 30 kommunala och 30 privata bostadsbolag. Tabell 3 visar att kommunala bostadsbolag 

har ett lägre medelvärde på ord kopplade till det finansiella perspektivet och redovisar i genomsnitt 

227,27 ord jämfört med tabell 4 som visar att privata bostadsbolag redovisar ett genomsnitt på 605,57 

ord. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i ord för det finansiella perspektivet då 

standardavvikelsen är 168,24 och de privata bostadsbolagens standardavvikelse ligger på 465,06. En 

mindre standardavvikelse speglar en lägre spridning vilket syns i intervallet mellan bostadsbolagens 

min- och maxvärde. Det lägsta antalet ord för det finansiella perspektivet ett kommunalt bostadsbolag 

rapporterat uppgick till 39 samtidigt som det lägsta ett privat bostadsbolag rapporterat var 53 ord, 

medan maxvärdet för kommunala var 813 ord och för privata 1605 ord. De kommunala 

bostadsbolagen har ett lägre medelvärde på ord kopplade till kundperspektivet och redovisar i 

genomsnitt 76,57 ord jämfört med de privata bostadsbolagen som redovisar något högre medelvärde, 

79,90 ord. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i ord kopplade till kundperspektivet 

med en standardavvikelse på 87,30, jämfört med de privata som har en standardavvikelse på 95,51. 

Det lägsta antalet ord inom kundperspektivet var 0 för såväl kommunala bostadsbolag som privata 

bostadsbolag, medan maxvärdet för kommunala uppgick till 382 och 287 för privata. De kommunala 

bostadsbolagen har ett lägre medelvärde på ord kopplade till interna-processer-perspektivet, 50,27 

ord, medan medelvärdet för de privata bostadsbolagen uppgick till 133,83. De kommunala 

bostadsbolagen har en lägre spridning för ord inom interna-processer-perspektivet med en 

standardavvikelse på 46,29, jämfört de privata bostadsbolagen som har en standardavvikelse på 

133,15. Det lägsta antalet ord för interna-processer-perspektivet ett kommunalt bostadsbolag 

rapporterat är 0 vilket är samma för privata bostadsbolag, medan maxvärdet för kommunala 

bostadsbolag uppgick till 199 ord 503 ord för privata. De kommunala bostadsbolagen har ett lägre 

medelvärde på ord kopplade till lärande- och utvecklingsperspektivet, 432,40 ord, medan 

medelvärdet för de privata bostadsbolagen uppgick till 625,53 ord. De kommunala har en lägre 

spridning i ord för lärande- och utvecklingsperspektivet med en standardavvikelse på 366,98, jämfört 

de privata bostadsbolagen som har en standardavvikelse på 543,20.  Det lägsta antalet ord för lärande- 

och utvecklingsperspektivet ett kommunalt bostadsbolag rapporterar är 10 och för privata är det 0 

ord, medan maxvärdet för kommunala bostadsbolag uppgick till 1644 och 1893 ord för privata 

bostadsbolag.   

 

Gällande nästa mått som är meningar för respektive perspektiv visar tabell 3 att kommunala 

bostadsbolag har ett lägre medelvärde på meningar kopplade till det finansiella perspektivet och 
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redovisar i genomsnitt 14,73 meningar, jämfört med tabell 4 som visar att de privata bostadsbolagen 

redovisar i genomsnitt 34,33 meningar. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i 

meningar för det finansiella perspektivet då standardavvikelsen är 10,14, jämfört med de privata 

bostadsbolagen vars standardavvikelse är 29,99. Det lägsta antalet meningar för det finansiella 

perspektivet som kommunala bostadsbolag rapporterat uppgick till 3 meningar, vilket var detsamma 

för privata bostadsbolag. Maxvärdet för kommunala bostadsbolag var 45 meningar och 97 meningar 

för privata bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har ett lägre medelvärde på meningar kopplade 

till kundperspektivet och redovisar i genomsnitt 4,17 meningar, jämfört med de privata som redovisar 

i genomsnitt 4,30 meningar. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i meningar för 

kundperspektivet med en standardavvikelse på 4,33, jämfört de privata bostadsbolagen som har en 

standardavvikelse på 5,24. Det lägsta antalet meningar för kundperspektivet ett kommunalt 

bostadsbolag rapporterat var 0 vilket var detsamma för privata bostadsbolag. Maxvärdet för 

kommunala bostadsbolag uppgick till 19 meningar och 18 meningar för privata bostadsbolag. 

Kommunala bostadsbolag har ett lägre medelvärde på meningar kopplade till interna-processer-

perspektivet och redovisar i genomsnitt 3,67 meningar, jämfört med de privata bostadsbolagen som 

redovisar i genomsnitt 8,73 meningar. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i 

meningar för interna-processer-perspektivet med en standardavvikelse på 3,48, jämfört med de 

privata bostadsbolagen som har en standardavvikelse på 8,71. Det lägsta antalet meningar för interna-

processer-perspektivet ett kommunalt bostadsbolag rapporterat är 0 vilket var detsamma för privata. 

Maxvärdet för kommunala bostadsbolag uppgick till 16 meningar och 29 meningar för privata 

bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har ett medelvärde på meningar kopplade till lärande- och 

utvecklingsperspektivet på 26,13, vilket är lägre än de privata bostadsbolagen som har medelvärdet 

34,47 meningar. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i meningar för lärande- och 

utvecklingsperspektivet med en standardavvikelse på 21,8, jämfört de privata bostadsbolagen som 

har en standardavvikelse på 27,89. Det lägsta antalet meningar för lärande- och 

utvecklingsperspektivet var för kommunala bostadsbolag 1 mening och 0 meningar för de privata 

bostadsbolagen. Maxvärdet för de kommunala bostadsbolagen uppgick till 86 meningar och 97 

meningar för de privata bostadsbolagen. 

 

Liksom för de två tidigare variablerna på styrkortets olika dimensioner visar det relativa måttet 

meningar per sida att kommunala bostadsbolag har ett lägre medelvärde för redovisning av det 

finansiella perspektivet än de privata bostadsbolagen. Kommunala bostadsbolag redovisar i 

genomsnitt 0,34 meningar per sida av det finansiella perspektivet, jämfört med privata bostadsbolag 

som i genomsnitt redovisar 0,38 meningar per sida. Det finns en lika stor spridning i de kommunala 



 
 

 
 

44 
 

och privata bostadsbolagen med en standardavvikelse som uppgick till 0,22. De kommunala 

bostadsbolagen har ett högre maxvärde med 1 mening per sida jämfört med 0,84 för de privata 

bostadsbolagen, men med något lägre minvärde med 0,03 meningar per sida för kommunala 

bostadsbolag jämfört med 0,08 meningar per sida för privata bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag 

har ett högre medelvärde med 0,09 meningar per sida redovisning av kundperspektivet jämfört med 

de privata bostadsbolagen där medelvärdet är 0,06 meningar per sida. Kommunala bostadsbolag har 

en lägre spridning i kundperspektivet med en standardavvikelse på 0,09 och de privata 

bostadsbolagen har en standardavvikelse på 0,11. De kommunala bostadsbolagen har ett lägre 

maxvärde på 0,41 meningar per sida jämfört med 0,45 för de privata bostadsbolagen, men med samma 

minvärde 0 meningar per sida för såväl kommunala som privata bostadsbolag. Kommunala 

bostadsbolag har ett lägre medelvärde med 0,08 meningar per sida redovisning av interna-processer-

perspektivet, jämfört med de privata där medelvärdet är 0,09 meningar per sida. Kommunala 

bostadsbolag har en lägre spridning i interna-processer-perspektivet med en standardavvikelse på 

0,06, jämfört med de privata som har en standardavvikelse på 0,07. De kommunala bostadsbolagen 

har ett högre maxvärde på 0,26 meningar per sida jämfört med 0,25 för de privata bostadsbolagen, 

men med samma minvärde 0 meningar per sida. Kommunala bostadsbolag har ett högre medelvärde 

med 0,52 meningar per sida redovisning av lärande- och utvecklingsperspektivet jämfört med de 

privata där medelvärdet är 0,41 meningar per sida. De kommunala bostadsbolagen har en större 

spridning i lärande- och utvecklingsperspektivet med en standardavvikelse på 0,35, jämfört med de 

privata som har en standardavvikelse på 0,32. De kommunala bostadsbolagen har ett högre maxvärde 

på 1,91 meningar per sida jämfört med 1,25 för de privata bostadsbolagen. De kommunala 

bostadsbolagen har något högre minvärde på 0,04 meningar per sida jämfört med 0 meningar per sida 

för de privata bostadsbolagen. 

 

Sedan har det valts att studera nyckelordet allmännytta, som förekommer i kundperspektivet, som en 

separat parameter av den anledning att författarna ser detta som något anekdotiskt intressant. Tabell 

3 pekar på att kommunala bostadsbolag har ett högre medelvärde i redovisning av allmännytta med 

44,7 ord, 3,33 meningar och 0,08 meningar per sida jämfört med tabell 4 som visar 11,53 ord, 0,50 

meningar och 0,01 meningar per sida för de privata bostadsbolagen. De kommunala bostadsbolagen 

har en större spridning i redovisning av allmännytta med en standardavvikelse på 59,49 för orden, 

6,23 för meningar och 0,21 meningar per sida jämfört med de privata där de privata har en 

standardavvikelse med 25,33 för orden, 1,106 för meningar och 0,03 för meningar per sida. De 

kommunala bostadsbolagen har ett högre maxvärde med 237 ord, 33 meningar och 1,18 meningar 
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per sida jämfört med 79 ord, 4 meningar och 0,1 meningar per sida för de privata bostadsbolagen. De 

har samma minvärde 0 i redovisning av allmännytta för ord, meningar och meningar per sida. 

 

Angående kontrollvariabler visar tabell 4 att de privata bostadsbolagen är i genomsnitt större när det 

gäller omsättning och materiella anläggningstillgångar jämfört med de kommunala bostadsbolagen. 

När det kommer till spridningen för omsättning och materiella anläggningstillgångar för såväl 

kommunala som privata bostadsbolag är denna väldigt stor, samt att det är ett stort intervall mellan 

min- och maxvärdet för dessa parametrar. Fortsättningsvis visar tabell 3 att de kommunala 

bostadsbolagen har ett högre medelvärde när det gäller antalet bostäder och antalet anställda jämfört 

med de privata. Spridningen är större för kommunala bostadsbolag i både antal bostäder och antal 

anställda jämfört med de privata bostadsbolagen. Tabell 3 visar att de kommunala bostadsbolagen 

har högre maxvärde med 26 512 bostäder och 489 anställda jämfört med 18 058 bostäder och 295 

anställda för de privata bostadsbolagen. Dessutom har kommunala bostadsbolag högre minvärde med 

1299 bostäder och 32 antal anställda jämfört med 207 bostäder och 20 anställda för de privata 

bostadsbolagen. 

 

Med anledning av de höga standardavvikelserna för samtliga kontrollvariabler och beroende variabler 

undersöktes normalfördelningskurvorna för dessa i SPSS. Resultatet av denna undersökning visade 

att de inte var normalfördelade, varför vi bestämde oss för att logaritmera värdena för dessa med den 

naturliga logaritmen, och genom detta uppnå en bättre normalfördelning och undvika snedvridning, 

vilket behövs för studiens resterande analyser (Benoit, 2011; Limpert et al., 2001). För den beroende 

variabeln meningar per sida så multiplicerades först värdena med 1000 eftersom att värden som är 

mindre än 1 har en negativ naturlig logaritm. 

 

 

5.2 Bivariat analys 

En bivariat analys används enligt Bryman (2011) när två variabler ska analyseras åt gången för att 

utforska om det föreligger korrelation eller samband mellan de två variablerna. Undersökningen av 

korrelationen görs genom att iaktta om en ändring i den ena variabeln sammanträffar med en ändring 

i den andra variabeln. Enligt författaren Wahlin (2015) visar korrelationskoefficienten information 

om riktning och styrka på sambandet mellan två kvantitativa variabler. Vidare beskriver Wahlin 

(2015) att fördelen med ett matematiskt mått jämfört med visuell bedömning av punkter är att det 

matematiska måttet fångar samband som kan vara svåra att skåda samt att det är ett objektivt synsätt. 

Studien drar nytta av “Pearsons r”-metoden för att studera korrelationen mellan studiens variabler 



 
 

 
 

46 
 

vilket presenteras i en korrelationsmatris i tabell 6.  Pearson r metoden granskar relationen mellan 

kvotvariabler och intervall, och värdet av koefficienten kommer att ligga mellan -1 och 1 (Bryman, 

2011).  En korrelationskoefficient som är i närheten av 0 innebär att sambandet mellan variablerna är 

svagt eller inte existerar alls (Wahlin, 2015; Bryman, 2011). Koefficienten kan antingen vara positiv 

eller negativ, vilket indikerar riktningen på sambandet (Bryman, 2011). Ju närmare koefficienten är 

till 1 eller -1 desto starkare är korrelation mellan variablerna (Wahlin, 2015; Bryman, 2011). Hur man 

ska tolka sambanden presenteras i tabell 5. Det kan tilläggas att en koefficient som är större/mindre 

än ± 0,7–0,8 brukar indikera multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Tabell 5: Tolkning av samband 

[r]      Samband 

> 0.85 Mycket starkt 

0.65–0,85 Starkt 

0,35–0,65 Måttligt 

0,2–0,35 Svagt 

<0,20 Mycket svagt 

(Wahlin, 2015). 
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I tabell 6 redogörs resultatet av ett Pearsons r test, i vilket det går att tolka en signifikant positiv 

korrelation mellan den oberoende variabeln KOMM och den beroende variabeln KMSID, ALNORD, 

ALNMEN samt kontrollvariabeln BO. Vi ser att korrelationskoefficienten mellan den oberoende 

variabeln KOMM och den beroende variabeln KMSID är 0,32, alltså ett svag positivt samband.  

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och ALNORD är 0,41, alltså ett måttligt positivt samband. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och ALNMEN är 0,40, alltså ett måttligt positivt samband. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och BO är 0,43, alltså ett måttligt positivt samband. 

Ytterligare går det att se en signifikant negativ korrelation mellan den oberoende variabeln KOMM 

och den beroende variabeln FORD, FMEN, IMEN och kontrollvariabeln ANL. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och FORD är -0,42, alltså ett måttligt negativt samband. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och FMEN är -0,36, alltså ett måttligt negativt samband. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och IMEN är -0,32, alltså ett svagt negativt samband. 

Korrelationskoefficienten mellan KOMM och ANL är -0,27, alltså ett svagt negativt samband.  

 

Storleksvariabeln OMS har en positiv korrelation med KMEN (0,31), IORD (0,37), IMEN (0,31), 

LORD (0,37), LMEN (0,37) och ALNORD (0,30). Följaktligen en blandning av ett svagt och måttligt 

positivt samband. Storleksvariabeln ANL har en positiv korrelation med FORD (0,42), FMEN (0,37), 

KORD (0,28), KMEN (0,39), IORD (0,49), IMEN (0,49), LORD (0,51) och LMEN (0,51). 

Följaktligen en blandning av ett svagt och måttligt positivt samband. Storleksvariabeln BO har en 

positiv korrelation med KORD (0,32), KMEN (0,32), LORD (0,32), LMEN (0,32), LMSID (0,27), 

ALNORD (0,45) och ALNMEN (0,39). Följaktligen en blandning av ett svagt och måttligt positivt 

samband. Storleksvariabeln ANS har en positiv korrelation med beroende variabeln KORD (0,27), 

KMEN (0,29), LORD (0,42), LMEN (0,42) och LMSID (0,31). Följaktligen en blandning av ett svagt 

och måttligt positivt samband. 

 

Slutligen visar tabell 6 att det kan finnas risk för multikollinearitet mellan storleks variablerna OMS 

och ANL, ALNMEN och ALNMSID, ALNORD och ALNMEN, LMEN och LMSID, LORD och 

LMSID, LORD och LMEN, IMEN och IMSID, IORD och IMSID, IORD och IMEN, KMEN och 

KMSID, KORD och KMEN, FMEN och FMSID, FORD och FMEN, detta behandlas vidare i den 

multivariata analysen. 
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5.3 Multivariat analys  

I tabellerna nedan presenteras resultaten från de multivariata OLS-regressionerna som skapats i SPSS. 

Utifrån dessa resultat testas studiens hypotes. Modellerna är uppbyggda genom att använda en av 

storleksvariablerna för anläggningstillgångar och omsättning åt gången. Detta görs med anledning av 

att då de användes i samma modell iakttogs det problem med multikollinearitet, det vill säga att det 

förekom hög korrelation mellan kontrollvariablerna vilket kan påverka modellens signifikans. När 

modellen byggdes upp med finansiella ord som beroende variabel, med samtliga kontrollvariabler 

inkluderade iakttogs VIF-värden för omsättning och anläggningstillgångar på 3,526 och 3,920, 

respektive — se Bilaga C. Ett VIF-värde på över 2,5 bör enligt Gujarati (2004) betraktas som en 

misstanke att det finns multikollinearitet, däremot understryker han att detta inte nödvändigtvis måste 

innebära att det faktiskt föreligger multikollinearitet. Med anledning av att det åtminstone misstänks 

föreligga multikollinearitet i modellen väljer vi att dela upp tabellerna i två modeller där endast en av 

variablerna för omsättning och anläggningstillgångar används åt gången. Detta bör inte utgöra ett 

problem då båda variablerna är storlek på mått, samt att de har en relativt stark positiv korrelation 

(0,81). Detta problem iakttogs inte för någon annan kontrollvariabel och således är resterande 

kontrollvariabler inkluderade i modellerna. Ytterligare noterades det att korrelationen var hög mellan 

ord och meningar för samtliga styrkortsperspektivens variabler, varför vi i tabellerna endast 

presenterar modeller med meningar samt meningar per sida som beroende variabel. Modeller med 

ord som beroende variabel finns i Bilaga C. 

 

I samtliga modeller är den oberoende dummyvariabeln KOMM inkluderad. I regressionsanalysen 

tolkas således en positiv koefficient för KOMM att kommunalt ägande har en positiv påverkan på 

omfattningen av rapporteringen av det givna styrkortsperspektivet. 
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Tabell 7: resultat av modell 1a & 1b 

Modell 1a 

𝐿𝐹𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 1b 
𝐿𝐹𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LFMEN 

Modell 1a 

n=60 
  

Modell 1b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 1,568 1,907 - -1,329 1,832 - 

LOMS 0,015 0,106 1,345 -  - 

LANL - - - 0,179* 0,092 1,495 

LBO 0,133 0,142 1,804 0,094 0,138 1,817 

LANS 0,064 0,170 1,699 -0,050 0,165 1,712 

KOMM -0,795*** 0,254 1,282 -0,601** 0,264 1,487 

       

Just. R2 0,107   0,165   

F-värde 2,775   3,906   

Sig. 0,036   0,007   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

 

Från tabell 7 går det att visa att modell 1a har en signifikansnivå på 0,05 och modell 1b på 0,01. 

Modellen 1a visar en justerad förklaringsgrad (Just. R²) med 0,107 och modell 1b med 0,165. 

Detta innebär att det går att förklara 10,7% av variansen i den beroende variabeln med variansen i 

den oberoende variabeln för modell 1a. Det går att förklara 16,5% av variansen i den beroende 

variabeln med variansen i den beroende variabeln för modell 1b. Både modellerna visar på en negativ 

korrelation mellan den beroende variabeln FMEN och oberoende variabeln KOMM med en 
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signifikansnivå på modell 1a med 0,01 och 1b med 0,05. Modell 1b visar en positiv korrelation mellan 

beroende variabeln FMEN och kontrollvariabeln ANL med en signifikansnivå på 0,10. 

 

Tabell 8: resultat av modell 2a & 2b 

Modell 2a 

𝐿𝐹𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 2b 
𝐿𝐹𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LFMSID 

Modell 2a 

n=60 
  

Modell 2b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 6,928*** 1,503 - 5,424*** 1,488 - 

LOMS -0,036 0,084 1,345 - - - 

LANL - - - 0,053 0,075 1,495 

LBO -0,003 0,112 1,804 -0,016 0,112 1,817 

LANS -0,110 0,134 1,699 -0,168 0,134 1,712 

KOMM -0,127 0,200 1,282 -0,058 0,215 1,487 

       

Just. R2 -0,025   -0,019   

F-värde 0,636   0,718   

Sig. 0,639   0,583   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

I tabell 8 kan det utläsas att såväl modell 2a som 2b inte är signifikanta. Den justerade 

förklaringsgraden är dessutom negativ för modell 2a och 2b, -0,025 och -0,019 respektive. Den icke-

justerade förklaringsgraden för modellerna är 0,044 och 0,050 respektive. Den justerade 

förklaringsgraden ökar endast om en kontrollvariabel läggs till som ökar förklaringsgraden av 

variansen i den beroende variabeln, och ett negativt värde innebär att ytterligare kontrollvariabler har, 

och kommer, påverka förklaringsgraden mindre än förväntat. Den justerade förklaringsgraden kan 
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genom sin definition bli negativ, men bör här betraktas som noll — det vill säga modellen förklarar 

nästintill eller absolut inget av variansen i den beroende variabeln. Ingen av modellerna visar någon 

signifikant korrelation mellan KOMM och FMSID. 

 

Tabell 9: resultat av modell 3a & 3b 

Modell 3a 

𝐿𝐾𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 3b 
𝐿𝐾𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LKMEN 

Modell 3a 

n=60 
  

Modell 3b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -4,082* 2,062 - -5,814*** 1,980 - 

LOMS 0,156 0,115 1,345 - - - 

LANL - - - 0,240** 0,100 1,495 

LBO 0,224 0,154 1,804 0,195 0,149 1,817 

LANS 0,072 0,183 1,699 0,001 0,178 1,712 

KOMM -0,109 0,274 1,282 0,113 0,286 1,487 

       

Just. R2 0,090   0,150   

F-värde 2,465   3,598   

Sig. 0,056   0,011   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

I tabell 9 går det att se att modell 3a är signifikant på nivå 0,1 och modell 3b på nivå 0,05. Modellen 

3a visar en justerad förklaringsgrad på 0,090 och modell 3b har en justerad förklaringsgrad på 0,150. 

Detta innebär att modell 3a förklarar 9% av variansen i den beroende variabeln, och modell 3b 

förklarar 15% av variansen i den beroende variabeln. Modell 3b visar en positiv korrelation mellan 
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den beroende variabeln KMEN och kontrollvariabeln ANL med en signifikans på nivå 0,05. Varken 

modell 3a eller modell 3b visar signifikant korrelation mellan KOMM och KMEN. 

 

Tabell 10: resultat av modell 4a & 4b 

Modell 4a 

𝐿𝐾𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 4b 
𝐿𝐾𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LKMSID 

Modell 4a 

n=60 
  

Modell 4b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 1,278 2,078 - 0,940 2,055 - 

LOMS 0,104 0,116 1,345 - - - 

LANL - - - 0,114 0,103 1,495 

LBO 0,093 0,155 1,804 0,085 0,155 1,817 

LANS -0,101 0,185 1,699 -0,117 0,185 1,712 

KOMM 0,559** 0,276 1,282 0,656** 0,297 1,487 

       

Just. R2 0,062   0,069   

F-värde 1,978   2,090   

Sig. 0,111   0,095   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

Ur tabell 10 kan det utläsas att modell 4a ej är signifikant och modell 4b är signifikant på 0,1 nivå. 

Med anledning av att modell 4a inte är signifikant kommenteras den inte ytterligare, förutom 

iakttagelsen att KOMM visar en positiv korrelation med KMSID med signifikans på 0,05 nivå. 

Modell 4b har en justerad förklaringsgrad på 0,069, det vill säga modellen förklarar 6,9% av variansen 
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i den beroende variabeln. Modellen visar dessutom en positiv korrelation mellan KOMM och KMSID 

på 0,05 signifikansnivå. 

 

Tabell 11: resultat av modell 5a & 5b 

Modell 5a 

𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 5b 
𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LIMEN 

Modell 5a 

n=60 
  

Modell 5b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -2,579 2,093 - -4,635** 1,974 - 

LOMS 0,207* 0,117 1,345 - - - 

LANL - - - 0,304*** 0,099 1,495 

LBO -0,115 0,156 1,804 -0,150 0,149 1,817 

LANS 0,241 0,186 1,699 0,156 0,177 1,712 

KOMM -0,607** 0,278 1,282 -0,328 0,285 1,487 

       

Just. R2 0,165   0,246   

F-värde 3,911   5,812   

Sig. 0,007   0,001   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

  

I tabell 11 visar båda modellerna 5a och 5b en signifikans på nivå 0,01. Modell 5a visar en justerad 

förklaringsgrad på 0,165 medan modell 5b visar en justerad förklaringsgrad på 0,246. Detta innebär 

att modell 5a förklarar 16,5% av variansen i den beroende variabeln, och modell 5b förklarar 24,6% 

av variansen i den beroende variabeln. Modell 5a visar att det finns en signifikant negativ korrelation 

mellan KOMM och IMEN på nivå 0,05. Vidare visar modell 5a även att det finns en signifikant 
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positiv korrelation mellan OMS och IMEN på nivå 0,1. Modell 5b visar att det finns en positiv 

korrelation mellan ANL och IMEN med en signifikans på nivå 0,01.  Dock visar 5b att det inte finns 

en signifikant korrelation mellan KOMM och IMEN. 

 

Tabell 12: resultat av modell 6a & 6b 

Modell 6a 

𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 6b 
𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LIMENSID 

Modell 6a 

n=60 
  

Modell 6b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 2,780* 1,641 - 2,119 1,601 - 

LOMS 0,155* 0,091 1,345 - - - 

LANL - - - 0,178** 0,081 1,495 

LBO -0,245* 0,122 1,804 -0,260** 0,121 1,817 

LANS 0,067 0,146 1,699 0,038 0,144 1,712 

KOMM 0,061 0,218 1,282 0,214 0,231 1,487 

       

Just. R2 0,045   0,077   

F-värde 1,697   2,234   

Sig. 0,164   0,077   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

I tabell 12 utläses att modell 6a är icke-signifikant medan modell 6b visar en signifikansnivå på 0,1. 

Modell 6a visar på en justerad förklaringsgrad på 0,045 medan modell 6b visar en förklaringsgrad på 

0,077. Detta innebär att modell 6a förklarar 4,5% av variansen i den beroende variabeln, och modell 

6b förklarar 7,7% av variansen i den beroende variabeln. Båda modellerna 6a och 6b visar en 
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signifikant negativ korrelation mellan BO och IMSID på nivå 0,1 för modell 6a och nivå 0,05 för 

modell 6b. Modell 6a visar en signifikant positiv korrelation mellan OMS och IMSID på nivå 0,1. 

Modell 6b visar en signifikant positiv korrelation mellan ANL och IMSID på nivå 0,05. Ingen av 

modellerna visar signifikanta korrelationer mellan KOMM och IMSID. 

 

Tabell 13: resultat av modell 7a & 7b 

Modell 7a 

𝐿𝐿𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 7b 
𝐿𝐿𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LLMEN 

Modell 7a 

n=60 
  

Modell 7b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -2,256 2,214 - -4,809** 2,109 - 

LOMS 0,121 0,123 1,345 - - - 

LANL - - - 0,255** 0,106 1,495 

LBO 0,174 0,165 1,804 0,135 0,159 1,817 

LANS 0,381* 0,197 1,699 0,278 0,190 1,712 

KOMM -0,402 0,294 1,282 -0,153 0,304 1,487 

       

Just. R2 0,181   0,246   

F-värde 4,264   5,822   

Sig. 0,004   0,001   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

I tabell 13 kan det utläsas att modellerna 7a och 7b är signifikanta på 0,01 nivå. Modell 7a visar en 

justerad förklaringsgrad på 0,181, modellen förklarar alltså 18,1% av variansen i beroende variabeln. 

Modell 7b visar en justerad förklaringsgrad på 0,246, modellen förklarar alltså 24,6% av variansen i 



 
 

 
 

57 
 

den beroende variabeln. I modell 7a iakttar vi en signifikant positiv korrelation mellan 

kontrollvariabeln ANS och den beroende variabeln LMEN på nivå 0,1. I modell 7b iakttar vi en 

signifikant positiv korrelation mellan ANL och LMEN på nivå 0,05. Ingen av modellerna visar en 

signifikant korrelation mellan KOMM och LMEN. 

 

Tabell 14: resultat av modell 8a & 8b 

Modell 8a 

𝐿𝐿𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 8b 
𝐿𝐿𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LLMENSID 

Modell 8a 

n=60 
  

Modell 8b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 3,104* 1,799 - 1,944 1,760 - 

LOMS 0,070 0,100 1,345 - - - 

LANL -  - 0,129 0,088 1,495 

LBO 0,043 0,134 1,804 0,025 0,133 1,817 

LANS 0,207 0,160 1,699 0,160 0,158 1,712 

KOMM 0,266 0,239 1,282 0,390 0,254 1,487 

       

Just. R2 0,072   0,098   

F-värde 2,139   2,611   

Sig. 0,088   0,045   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

 

I tabell 14 kan det utläsas att modell 8a är signifikant på nivå 0,01, och modell 8b är signifikant på 

0,05 nivå. Modell 8a har en justerad förklaringsgrad på 0,072, det vill säga att modellen förklarar 

7,2% av variansen i den beroende variabeln. Modell 8b har en justerad förklaringsgrad på 0,098, det 
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vill säga att modellen förklarar 9,8% av variansen i den beroende variabeln. Varken modell 8a eller 

8b visar några signifikanta korrelationer mellan KOMM och LMSID. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från OLS-regressionerna att kommunalt ägande har en 

signifikant negativ korrelation med den beroende variabeln gällande modell 1a och 1b samt modell 

modell 5a. Vi iakttar en signifikant positiv korrelation mellan kommunalt ägande och den beroende 

variabeln för modell 4a och 4b. Ytterligare iakttar vi att kontrollvariabeln ANL bättre förklarar 

variansen i de beroende variablerna då den justerade förklaringsgraden är högre för samtliga beroende 

variabler. Dessutom iakttogs det individuella estimatet för ANL vara signifikant i fler modeller än 

OMS, ANS och BO. ANL är signifikant i modellerna 1b, 3b, 5b, 6b och 7b. OMS är signifikant i 

modell 5a och 6a. BO är signifikant i 6a och 6b. ANS är signifikant i modell 7a. 
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6. Slutsats och diskussion 

Detta är slutvinjetten i studien där slutsats och diskussion behandlas genom att sammanfatta studiens 

helhet.  Vidare behandlas forskningsbidrag samt förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med den här studien är att utforska omfattningen av redovisningen av de olika dimensionerna 

utifrån det balanserade styrkortets i kommunala och privata bostadsbolags årsredovisningar. Studien 

använder teorier inom organisation, ekonomistyrning, institutionella logiker, samt hybrida 

organisationer. Teorierna förklarar hur offentliga verksamheter bedriver och kontrollerar 

organisationer samt förklarar hybriditeten i kommunala bostadsbolag. I stora drag kommer 

diskussionen behandla hur omfattningen av de olika dimensionerna i det balanserade styrkortet 

influeras av att bostadsbolagen är privata eller kommunala. Vidare förs en diskussion för studiens 

kontrollvariabler i vilken utsträckning de påverkat omfattningen av de olika dimensionerna i det 

balanserade styrkortet. Slutligen kommer en kortfattad diskussion föras om kvantitativ forskning.  

 

Analysens resultat visar att det, åtminstone delvis, inte går att förkasta hypotes H1 eftersom att OLS-

regressionerna visar att det föreligger samband mellan kommunalt ägande och omfattningen av 

redovisningen av det finansiella perspektivet, kundperspektivet och interna-processer-perspektivet. 

Omfattningen av redovisningen av det finansiella perspektivet mätt i meningar har en signifikant 

negativ korrelation med kommunalt ägande, vilket innebär att denna omfattning är mindre för 

kommunala bostadsbolag än för privata bostadsbolag. Dessutom föreligger det en negativ korrelation 

mellan kommunalt ägande och omfattningen av redovisningen av meningar kopplade till interna-

processer-perspektivet. Vidare förekommer det en signifikant positiv korrelation mellan kommunalt 

ägande och omfattningen av redovisning av meningar per sida kopplat till kundperspektivet, vilket 

innebär att denna omfattning är större för kommunala bostadsbolag än för privata bostadsbolag. 

 

Det är värt att uppmärksamma att det inte förekommer signifikanta korrelationer för samtliga mått 

för respektive perspektiv. Som nämnt ovan föreligger det en signifikant negativ korrelation mellan 

kommunalt ägande och omfattningen av meningar för interna-processer-perspektivet, men det 

föreligger ingen signifikant korrelation mellan kommunalt ägande och meningar per sida för interna-

processer-perspektivet. Likaså föreligger det signifikant negativ korrelation mellan kommunalt 

ägande och omfattningen av meningar för det finansiella perspektivet, men ingen signifikant 

korrelation för meningar per sida. Detsamma gäller för omfattningen av redovisningen av 

kundperspektivet, där måttet meningar per sida har en signifikant positiv korrelation med kommunalt 

ägande, men måttet meningar har det inte. Detta innebär ett dilemma om huruvida det kan sägas 



 
 

 
 

60 
 

finnas ett samband mellan kommunalt ägande och omfattningen av redovisningen av dessa perspektiv 

eller inte. Vilket av måtten bär mest vikt? Om meningar är att uppskatta som ett bättre mått än 

meningar per sida så innebär detta att det bör sägas finnas ett samband mellan kommunalt ägande och 

omfattningen av redovisningen av det finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet, 

men inget samband mellan kommunalt ägande och omfattningen av redovisningen av 

kundperspektivet. Om meningar per sida är att betrakta som ett bättre mått än meningar så gäller det 

omvända.  

 

Meningar per sida är ett relativt mått där antalet observerade meningar har dividerats med totala 

antalet sidor i årsredovisningen. Detta innebär att måttet egentligen består av två variabler, meningar 

samt antal sidor i årsredovisningen. Till exempel, om det har iakttagits ett relativt stort antal meningar 

så kan måttet meningar per sida fortfarande bli relativt lågt om årsredovisningen har väldigt många 

sidor. Längden på en årsredovisning kan bero på en mängd olika faktorer, exempelvis kanske ett 

bolag har massvis med bilder eller annat innehåll som inte nödvändigtvis förmedlar någon specifik 

information. Om detta vore orsaken till att ett bolag observerades ha ett lågt mått på meningar per 

sida, ska det fortfarande anses vara relevant? Innebörden av måttet meningar per sida är att 

årsredovisningens längd blir en ny variabel som har en osäkerhet, eftersom vi inte vet vad det är som 

bestämmer dess längd. Å andra sidan resonerar vi att måttet meningar är ett absolut mått som inte 

lider av samma osäkerhet då den endast består av en variabel och inte är en kvot av två andra variabler, 

som meningar per sida är. Därav så betraktar vi meningar som ett säkrare mått på omfattning av 

redovisning av ett visst perspektiv. Detta innebär att vi anser att resultatet från OLS-regressionerna 

visar att det finns signifikanta korrelationer mellan kommunalt ägande och omfattningen av 

redovisningen av det finansiella perspektivet samt interna-processer-perspektivet. 

 

Vidare är det värt att kommentera att det inte föreligger någon signifikant korrelation mellan 

kommunalt ägande och omfattningen av redovisningen av lärande- och utvecklingsperspektivet samt 

kundperspektivet enligt diskussionen ovan. Däremot så är regressionerna i sin helhet signifikanta, 

men eftersom att kommunalt ägande inte visar en signifikant korrelation med de beroende variablerna 

kan vi inte säga att det föreligger något samband mellan kommunalt ägande och omfattningen av 

redovisningen av kundperspektivet eller lärande- och utvecklingsperspektivet. 

 

Eftersom att resultatet från analysen visar att det inte föreligger något samband mellan kommunalt 

ägande och omfattningen av redovisningen av kundperspektivet och lärande- och 

utvecklingsperspektivet, men att det föreligger ett samband mellan omfattningen av redovisningen av 
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det finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet så resonerar vi att hypotesen H1 ej kan 

förkastas. 

 

Analysens resultat stödjer till viss del de tidigare presenterade teorierna och studierna angående 

hybrida organisationer. Northcott et al. (2012) påvisade att offentliga organisationer hade svårare att 

anpassa och ta till sig det balanserade styrkortet eftersom de har svårare att identifiera sina finansiella 

mål och kunder. Detta kunde indikera att omfattningen av redovisning av det finansiella perspektivet 

och kundperspektivet skulle vara mindre för de kommunala bostadsbolagen, vilket resultatet av denna 

studie delvis stödjer. För redovisningen av det finansiella perspektivet föreligger det en signifikant 

negativ korrelation mellan kommunalt ägande och dess omfattning, vilket kan förklaras av 

svårigheten för kommunala bostadsbolag att identifiera sina finansiella mål. Dessutom stödjer 

studiens resultat gällande just det finansiella perspektivet det Mihaiu et al. (2010) säger, vilket är att 

privata bolag har ett större fokus på finansiella mål än offentliga. Tonchia och Quagini (2010) samt 

Anthony et al. (2014) säger om att en organisations användande av PMS är beroende på vad det har 

för strategi och värderingar, vilket är olika mellan hybrida och privata organisationer (Erlingsson et 

al., 2014; Argento et al., 2016; Thomasson, 2009; AKBL 2010:879; KL 2017:725), vilket studiens 

resultat till viss del även stödjer. Det föreligger signifikanta korrelationer mellan kommunalt ägande 

och omfattningen av redovisningen av det finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet, 

vilket då alltså kan förklaras av att de kommunala bostadsbolagen inte har samma strategi och 

värderingar som de privata bostadsbolagen. Att kommunala bostadsbolag skulle ha ett större fokus 

på de tre perspektiven utöver det finansiella perspektivet (Mihaiu et al., 2010) överensstämmer inte 

med studiens resultat. Den enda signifikanta korrelationen, utöver den för det finansiella perspektivets 

omfattning, är den för interna-processer-perspektivet som är negativ. 

 

Omfattningen av redovisningen beror inte helt på om bostadsbolagen är kommunala eller privata, 

utan även storleken på bolagen.  På följande sätt har storlek en påverkan på hur bostadsbolagen väljer 

att redovisa. Kontrollvariablerna för storlek var omsättning, materiella anläggningstillgångar, antal 

anställda samt antal bostäder. Samtliga kontrollvariabler visade signifikant korrelation med 

omfattningen av redovisningen i en eller flera modeller. Materiella anläggningstillgångar visade 

signifikant korrelation med omfattningen av varje perspektiv, medan omsättning och antal bostäder 

visade signifikant korrelation med omfattningen av redovisningen av interna-processer-perspektivet. 

Antalet anställda visade signifikant korrelation med lärande- och utvecklingsperspektivet, och då i 

endast en modell. Förklaringsgraden visade sig vara bättre i samtliga b-modellerna, vilket indikerar 

att materiella anläggningstillgångar är en bättre variabel för att förklara omfattningen av 
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redovisningen av perspektiven kopplade till det balanserade styrkortets dimensioner. Från detta går 

det att påvisa att materiella anläggningstillgångar är en lämplig variabel för storlek vid mätning av 

omfattning av redovisning av styrkortets olika dimensioner, mer så än omsättning, antal bostäder och 

antal anställda. Eftersom studien har sammanställt korrelation mellan storlek och omfattning av 

redovisningen så förstärker det modellerna och därigenom studiens resultat. 

 

Studiens kontrollvariabel som visade sig vara signifikant minst gånger var antal anställda. Storlek är 

en indikator på omfattningen av redovisning av KPI:er och mått på prestation (Northcott et al., 2012), 

vilket då bör innefatta omfattningen av styrkortets dimensioner i årsredovisningar. Att antalet 

anställda är tvetydigt signifikant i studiens modeller kan bero på att det finns en mängd olika mått på 

storlek, och antalet anställda är möjligtvis inte ett storleksmått som i denna kontext visar sig ha 

signifikant korrelation. Alternativt så kanske ett större stickprov skulle behövas för att antalet 

anställda som oberoende variabel skulle vara signifikant. 

 

Något som är värt att uppmärksamma är att den kvantitativa forskningen har blivit kritiserat en del 

under det senaste decenniet av olika vetenskapsmän, där de bland annat tar upp att mätprocessen 

rymmer en konstgjord känsla av precision och sanning — man har menat att sambandet mellan de 

mått som konstruerats, och de föreställningar som måtten anses ge en bild av, är mer förmodat än av 

ett verkligt slag (Bryman, 2011). Detta kan överensstämma med kodningsschemat som använts till 

den kvantitativa innehållsanalysen, där de utvalda nyckelorden inte nödvändigtvis till fullo fångar 

styrkortets dimensioner så som de förekommer i årsredovisningarna. 

 

6.1 Forskningsbidrag 

Studien utforskar i allmänhet hur kommunala bostadsbolag utifrån sin hybrida natur använder ett 

balanserat styrkort, genom att i synnerhet titta på och jämföra omfattningen av de fyra olika 

styrkortsperspektiven i kommunala och privata bostadsbolag årsredovisningar. Studien visar att 

kommunala bostadsbolag har en lägre omfattning av redovisning av det finansiella perspektivet och 

interna-processer-perspektivet, men hittar inget samband mellan kommunalt ägande och 

omfattningen av redovisning av kundperspektivet och lärande- och utvecklingsperspektivet. 

Kommunala bostadsbolag har genom sin hybrida karaktär två institutionella logiker, en från den 

privata sektorn och en från den offentliga sektorn, och har specifikt som syfte att tillhandahålla en 

allmännytta genom sin verksamhet. Med anledning av dessa egenskaper har kommunala bostadsbolag 

en lägre omfattning av redovisning av det finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet, 

vilket studien påvisar. Studien bidrar därmed teoretiskt till forskningen om hybrida organisationer 
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och deras användande av PMS, genom att visa att kommunala bostadsbolag har en lägre omfattning 

av redovisning av perspektiv från det balanserade styrkortet. 

 

Ytterligare bidrar studien till att beskriva hur mycket utrymme som ges till det balanserade styrkortets 

olika perspektiv i privata och kommunala bostadsbolag i en svensk kontext, samt identifierar vilken 

roll det kommunala ägandets påverkan har på det utrymme som ges till redovisningen av det 

finansiella perspektivet och interna-processer-perspektivet. 

 

En mindre del av studiens bidrag är hur stor påverkan vissa andra egenskaper hos bostadsbolag har 

på omfattningen av redovisningen av de olika perspektiven, där studien kommer fram till att ett bolags 

anläggningstillgångar ofta är en relevant och signifikant variabel som positivt korrelerar med 

omfattningen av redovisningen av de olika styrkortets perspektiv. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har ämnat till att utforska om det finns skillnader i hur kommunala och privata 

bostadsbolag rapporterar i årsredovisningar utifrån det balanserade styrkortets dimensioner. Framtida 

studier skulle kunna göra ytterligare studier i ämnet privata och kommunala bostadsbolag, med ett 

fokus på att ta in dimensioner från nyare versioner av det balanserade styrkortet, exempelvis 

medarbetarperspektivet, samhällsperspektivet och hållbarhetsperspektivet (Anthony et al., 2014). Det 

kan göras en replikation av studiens kodningsschema, där man bland annat kan bearbeta befintliga 

ord samt lägga in nya ord för de nya perspektiven. Därmed skulle vidare forskning kunna tydliggöra 

de möjliga skillnaderna mellan privata och kommunala bostadsbolag och fånga en mer nyanserad 

bild av hur deras rapportering av årsredovisningar ser ut.  

 

En fortsatt studie skulle även kunna genomföras med ett annat tillvägagångssätt i forskningsdesignen 

som exempelvis longitudinell design som är av en karaktäriserad form där enkäter samlats in till 

samma urval vid flera tillfällen. På detta vis kan man jämföra resultatet med denna studiens resultat 

som kan komma att visa helt nya utfall och resultat. Det kan även genomföras en ännu mer omfattande 

studie, som skulle kunna vara ett större urval vilket ger möjligheter att leda studien till bättre och 

robusta generaliseringar i slutsatsen. 

 

Slutligen är det möjligt att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod för att istället beskriva 

och förklara användningen av det balanserade styrkortet i en mer intensiv och djupgående kvalitativ 

innehållsanalys, samt kvalitativt förklara de bakomliggande motiv till varför bolagen väljer att 
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rapportera som de gör. Detta kan genomföras med exempelvis en fallstudie på flera bostadsbolag som 

undersöks på samma sätt och sedan jämförs. En sådan studie skulle kunna besvara mer djupgående 

frågor, samt komplettera bilden av omfattningen av redovisningen av styrkortets dimensioner och 

förklara varför det ser ut som det gör. Därmed finns det i en sådan studie plats att urskilja vilka 

faktorer som förklarar kommunala och privata bostadsbolagens handlingar när de bestämmer sig för 

att rapportera i årsredovisningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga A - Kodningsmall 

Finansiella perspektivet Kreditrisk                         

Ränterisk 

Direktavkastning 

likviditet 

Vinstmarginal  

Soliditet 

Skuldsättningsgrad 

 

Kundperspektivet                               Kundnöjdhet 

                         Kundvärde  

                                 Kundfokus 

                          Kundrelationer  

                              Kundservice                                

Kundbemötande  

Allmännytta 

Lärande och utveckling  Nyproduktion 

Nybyggnation 

Renovering 

Personalomsättning 

Utbildning  

Kompetensutveckling  

Hållbarhet 

Interna processer  Uthyrningsgrad 

 Felanmälan 

 Resurseffektiv 

Resursutnyttjande 

Resursanvändning 

Förbättrings- 

Kapacitetsutnyttjande 
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Bilaga B - Kodningsinstruktioner 

 

Använd nedanstående frågor för att avgöra om en observation ska räknas eller inte. Om svaret är ja 

på en given fråga för ett givet perspektiv för en given observation så ska observationen räknas. 

 

● Finansiella perspektivet 

○ How do we look to our shareholders? Förmedlar sammanhanget i vilket ordet 

förekommer finansiell information? Är denna information relevant för bolagets 

intressenter? 

● Kundperspektivet:  

○ How do we look to our customers? Förmedlar sammanhanget i vilket ordet 

förekommer information om hur bolaget arbetar mot eller för deras kunder, alternativt 

hur bolaget kan komma att uppfattas av deras kunder?  

● Interna processer:  

○ What must we excel at? Förmedlar sammanhanget i vilket ordet förekommer 

information som beskriver hur effektiv bolaget är i sin verksamhet? Förekommer ordet 

i ett sammanhang där förslag för effektivisering av bolagets verksamhet presenteras? 

● Innovation och lärande perspektivet:  

○ Can we continue to improve and create value? Förmedlar sammanhanget i vilket ordet 

förekommer information om lansering/utveckling/framtagning/förbättring av bolagets 

produkter? 
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Bilaga C - OLS-regressioner 

 

Modell 0a 
𝐿𝐹𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑇𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LFORD 

Modell 0a 

n=60 
  

Modell – 

n= 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 2,680 1,784 -    

KOMM 

 
-0,437* 0,257 1,633    

LOMS -0,434*** 0,155 3,526    

LANL 0,516*** 0,138 3,920    

LANTBO 0,028 0,128 1,818    

LANTANS 0,050 0,154 1,735    

       

Just. R2 0,317      

F-värde 6,478      

Sig. 0,000      

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 

Första regressionen som gjordes där vi inkluderade både OMS och ANL som kontrollvariabler och 

iakttog höga VIF-värden. 
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Modell 9a 

𝐿𝐹𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 9b 
𝐿𝐹𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LFORD 

Modell 9a 

n=60 
  

Modell 9b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 4,543** 1,903 - 1,165 1,804 - 

LOMS 0,019 0,106 1,345 - - - 

LANL - - - 0,210** 0,091 1,495 

LBO 0,070 0,142 1,804 0,024 0,136 1,817 

LANS 0,133 0,169 1,699 0,000 0,162 1,712 

KOMM -0,882*** 0,253 1,282 -0,654** 0,230 1,487 

       

Just. R2 0,157      

F-värde 3,746      

Sig. 0,009      

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 10a 

𝐿𝐾𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 10b 
𝐿𝐾𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LKORD 

Modell 10a 

n=60 
  

Modell 10b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -4,397 4,369 - -7,422* 4,288 - 

LOMS 0,138 0,244 1,345 - - - 

LANL - - - 0,298 0,216 1,516 

LBO 0,511 0,326 1,804 0,464 0,323 1,820 

LANS 0,209 0,390 1,695 0,082 0,388 1,720 

KOMM -0,178 0,587 1,286 0,125 0,626 1,506 

       

Just. R2 0,060   0,087   

F-värde 1,929   2,377   

Sig. 0,119   0,063   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 11a 

𝐿𝐼𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 11b 
𝐿𝐼𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LIORD 

Modell 11a 

n=60 
  

Modell 11b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -5,109 3,567 - -7,868** 3,351 - 

LOMS 0,538*** 0,199 1,345 - - - 

LANL - - - 0,644*** 0,169 1,495 

LBO -0,343 0,266 1,804 -0,400 0,253 1,817 

LANS 0,235 0,317 1,699 0,116 0,301 1,712 

KOMM -0,280 0,475 1,282 0,283 0,484 1,487 

       

Just. R2 0,128   0,220   

F-värde 3,173   5,152   

Sig. 0,020   0,001   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 12a 

𝐿𝐿𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 12b 
𝐿𝐿𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LLORD 

Modell 12a 

n=60 
  

Modell 12b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -1,304 2,590 - -4,289* 2,444 - 

LOMS 0,192 0,144 1,345 - - - 

LANL - - - 0,344*** 0,123 1,495 

LBO 0,239 0,193 1,804 0,192 0,184 1,817 

LANS 0,369 0,230 1,699 0,248 0,220 1,712 

KOMM -0,437 0,345 1,282 -0,110 0,353 1,487 

       

Just. R2 0,186   0,265   

F-värde 4,371   6,307   

Sig. 0,004   0,000   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 13a 

𝐿𝐴𝐿𝑁𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 13b 
𝐿𝐴𝐿𝑁𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LALNORN 

Modell 13a 

n=60 
  

Modell 13b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -10,934*** 3,749 - -9,708** 3,769 - 

LOMS 0,447** 0,209 1,345 - - - 

LANL - - - 0,334** 0,189 1,495 

LBO 0,634** 0,280 1,804 0,634** 0,284 1,817 

LANS -0,416 0,333 1,699 -0,378 0,339 1,712 

KOMM 1,124** 0,499 1,282 1,369** 0,544 1,487 

       

Just. R2 0,271   0,253   

F-värde 6,493   5,993   

Sig. 0,000   0,000   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 14a 

𝐿𝐴𝐿𝑁𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 14b 
𝐿𝐴𝐿𝑁𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LALNMEN 

Modell 14a 

n=60 
  

Modell 14b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C -2,853* 1,535 - -2,979* 1,521 - 

LOMS 0,097 0,086 1,345 - - - 

LANL - - - 0,095 0,076 1,495 

LBO 0,164 0,115 1,804 0,159 0,115 1,817 

LANS -0,033 0,137 1,699 -0,040 0,137 1,712 

KOMM 0,469** 0,204 1,282 0,546** 0,219 1,487 

       

Just. R2 0,180   0,184   

F-värde 4,242   4,323   

Sig. 0,005   0,004   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 
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Modell 15a 

𝐿𝐴𝐿𝑁𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Modell 15b 
𝐿𝐴𝐿𝑁𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐴𝑁𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝐿𝐵𝑂(𝑖,𝑡) + 𝛽3𝐿𝐴𝑁𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡) + 𝜀(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

LALNMENSID 

Modell 15a 

n=60 
  

Modell 15b 

n=60 

  

Variabler β-koefficient S.E. VIF β-koefficient S.E. VIF 

C 2,506 1,897 - 3,774** 1,884 - 

LOMS 0,045 0,106 1,345 - - - 

LANL - - - -0,032 0,095 1,495 

LBO 0,034 0,142 1,804 0,049 0,142 1,817 

LANS -0,207 0,169 1,699 -0,158 0,169 1,712 

KOMM 1,137*** 0,252 1,282 1,089*** 0,272 1,487 

       

Just. R2 0,283   0,282   

F-värde 6,821   6,795   

Sig. 0,000   0,000   

*** p<0,01 

**p<0,05 

*p<0,1 

 

      

 


