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Balanserad styrning som styrmodell har blivit allt vanligare inom den kommunala sektorn. 
Idag uppges mer än 25 procent av kommunerna tillämpa någon form av Balanserad styrning 
och antalet nya adoptörer växer stadigt. Till skillnad från en del andra managementkoncept 
finns inte någon tydlig beskrivning av hur Balanserad styrning ska tillämpas, vilket har gjort 
att många kommuner hämtar inspiration från andra kommuner – speciellt från kommuner som 
anses vara framgångsrika i sitt arbete med Balanserad styrning. I denna longitudinella studie 
får vi följa hur en av dessa ”framgångsrika” kommuner har arbetat med Balanserad styrning 
under snart 10 år och vad som har hänt med modellen och organisationen under dessa år. En 
del av studien fokuserar på arbetet med att successivt utveckla modellen på högsta 
ledningsnivå och hur detta har bidragit till att skapa en bild av framgång med Balanserad 
styrning. En annan del av studien riktar fokus mot hur modellen har kommit att mottas i 
kommunens två största förvaltningar. I den ena förvaltningen tog ledningen tidigt beslut om 
att samtliga enheter skulle ha egna styrkort och det fort då det ansågs som viktigt att uppfattas 
som en föregångare bland kommunens förvaltningar när det gäller Balanserad styrning. Efter 
något år, då mer än hälften av enheterna hade tagit fram egna styrkort, valde dock ledningen 
att backa tillbaka några steg. Idag används Balanserad styrning inom förvaltningen, men 
egentligen enbart på ledningsnivå. Inom den operativa delen av förvaltningen har Balanserad 
styrning en mycket lite påverkan på verksamheten. I den andra förvaltningen valde ledningen 
initialt att aktivt motsätta sig införandet av Balanserad styrning och istället utveckla ett eget 
styrsystem. Detta gjorde att förvaltningen kom långt efter de andra förvaltningarna i 
införandet av Balanserad styrning samtidigt som man retade upp ledande aktörer inom 
kommunledningsförvaltningen. Ur detta påbörjades en maktkamp som slutade med att 
förvaltningens chef och nämndens ordförande avgick från sina poster. Därefter har modellen 
successivt börjat införas inom förvaltningen, men även här har Balanserad styrning idag en 
mycket liten påverkan på operativ verksamhet. Frågan är hur och varför kommunen har blivit 
känd för sitt ”framgångsrika” arbete med Balanserad styrning då modellen inte har någon 
större påverkan på operativ verksamhet inom de två största förvaltningarna? En annan fråga är 
varför modellen kom att mottas så olika inom de två största förvaltningarna? Teoretiskt 
kommer fallet att beskrivas och analyseras utifrån nyckelbegreppen legitimitet, makt, 
institutionalisering, politik och särkoppling. 
 
 


