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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen avhandlar en kombination mellan situationsteorin och utformningsprocessen av ett 
balanserat styrkort. Grundidén med situationsteorin är att valen som görs är drivna av ett 
rationellt handlande som ett svar på den situation som råder. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka om omgivning, storlek, struktur och strategi kan vara viktiga påverkansfaktorer vid 
utformningsprocessen av ett balanserat styrkort och i så fall på vilket sätt. För att besvara 
detta har vi använt oss av relevant teori inom området för balanserad styrning samt 
situationsteori kopplat till situationsfaktorerna. Fallstudier har genomförts på Luleå kommun 
och SSAB Tunnplåt där respondenterna har varit personer som haft en god inblick i 
processen. Våra tolkningar och förklaringar är inga generella, absoluta sanningar utan 
subjektiva tolkningar som vi har identifierat i just dessa fall. En av slutsatserna vi kom fram 
till är att de flesta av de fokuserade situationsfaktorerna var och på olika sätt är viktiga vid 
utformningsprocessen av ett balanserat styrkort. En annan slutsats är att förutom dessa 
fokuserade situationsfaktorer, identifierades även en till viktig situationsfaktor, nämligen 
ledarstilen. Den begränsade mängd teori som idag finns om hur situationsfaktorerna påverkar 
utformningsprocessen av ett balanserat styrkort har gjort arbetet svårt, men ökat vår 
inspiration att försöka belysa de teoretiska luckorna.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
This essay discusses a combination of the contingency theory and the designing process of a 
Balanced Scorecard. The basic idea of the contingency theory is that the choices you make are 
driven by rational actions as an answer to the current or coming situation. The purpose of this 
essay is to examine whether environment, size, structure and strategy could be important 
factors of influence in the designing process of a balanced scorecard and, if so, in what way. 
To answer these questions we used relevant theory within the area of balanced scorecards and 
within the contingency theory related to the contingency factors. Case studies were carried out 
on Luleå kommun and SSAB Tunnplåt where the respondents were people with good 
knowledge in the designing process. Our interpretations and explanations are not general and 
absolute truths; they are subjective interpretations that we identified in these two cases. One 
of the conclusions we made is that most of the contingency factors focused on were, and in 
different ways are, important in the designing process of a Balanced Scorecard. Another 
conclusion, besides the contingency factors focused on is that, we identified another important 
contingency factor which was the management style. The limited amount of theories that is 
found today concerning how contingency factors influence the designing process of a 
balanced scorecard has made it a tough job, but also increased our inspiration and 
determination to point out the theoretical gaps. 
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1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel inleds med en problematisering av uppsatsens ämne vilket mynnar ut i 
uppsatsens syfte. Slutligen avgränsas problemområdet och centrala begrepp beskrivs. 
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Det har hänt mycket inom utvecklingen av styr och kontrollverktyg den senaste tiden. En av 
de senaste modellerna är det balanserade styrkortet som är ett så kallat multidimensionellt 
styrverktyg. Denna modell, utvecklad av forskaren Robert S. Kaplan och konsulten David P. 
Norton, har fått stor genomslagskraft under de senaste åren och implementeras av allt fler 
företag. Samtidigt är det inte ovanligt att innehållet i företagets enskilda balanserade styrkort 
är av sådan art att det inte är ett balanserat styrkort1 enligt kriterierna i Kaplan och Nortons 
modell (Lindvall, 2001). Teorierna om vad som leder företagen till en viss struktur och 
styrmodell i företaget men även vad som leder företagen till just sin utformning av det 
multidimensionella styrverktyget har varit många (Carroll, 1976).  
 
Under 1900-talet brukar det sägas att det finns fem stora skolor inom management teorin. En 
av de senare skolorna är ”the contingency approach” eller på svenska även kallat 
situationsteorin2. Denna har lett till att, en typ av plattform för integration av de andra fyra 
teorierna, har skapats (Ibid.).  
 
Situationsteorin menar att det, till exempel, inte finns en bästa struktur som passar alla företag 
eller att en viss ledarstil är den bästa, utan att det beror på. Enligt situationsteorin är det en 
mängd olika situationsfaktorer såväl inre som yttre som påverkar detta. Det val som 
människor i allmänhet gör påverkas av den kombination av situationer som råder (Donaldson, 
1995).  
 
Anpassningen av det balanserade styrkortet i olika organisationer  kan, enligt situationsteorins 
sätt att se på saken, ske i flera olika aspekter beroende på situationsfaktorer som till exempel 
ledarstil, storlek, strategi, struktur (Donaldson, 1995). 
 
Hofer (1975) identifierade 54 olika situationsfaktorer som var och en endast hade två värden, 
två ändpunkter. Detta resulterade i ett stort antal situationskombinationer. Hofer (1975) 
spekulerade även i att vissa situationsfaktorer utifrån detta var viktigare än andra eller 
dominerade de andra, tyvärr finns det väldigt lite bevis för detta och bara en liten del av 
Hofer´s (1975) 54 olika situationsfaktorer har undersökts av redovisningsforskningen. Enligt 
situationsteorin är det en mängd olika situationsfaktorer som styr valet av och utformningen 
av ekonomiska styrverktyg, i vårt fall utformningen av ett balanserat styrkort. Det finns även 
andra forskare än Hofer (1975) som menar att vissa situationsfaktorer är viktigare än andra. 
Christian Ax3 betonade vikten av företagets storlek och strategi och såg dessa som de absolut 
viktigaste situationsfaktorerna. Woodward (1965), en engelsk forskare inom ämnet, anser att 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer det balanserade styrkortet i anpassad form att benämnas det multidimensionella 
styrverktyget eller företagets egna namn på det, dock inte när det benämns i generella termer. 
2 Fortsättningsvis kommer vi att benämna contingency teorin vid dess svenska benämning, situationsteorin. 
3 Christian Ax är en högt respekterad person inom området för Ekonomisk styrning i Sverige. Denne hade en 
föreläsning på Luleå Tekniska Universitet, våren 2003. Förutom att han är lärare vid Handeslhögskolan i 
Göteborg har han, med flera, författat boken ”Den nya ekonomistyrningen”, ”Cost Management in Sweden” och 
”Bundling Diffusion of Management Accounting Innovations”. 
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den teknologi som finns inom företaget är en annan relevant faktor. Hopwood (1972) hävdar, 
efter en undersökning i företagsstruktur, att en flexiblare struktur vid användning av budget 
sannolikt leder till en effektivare företagsprestation än en mer strikt struktur. Otley (1978) 
fann i sin undersökning inte det samband som Hopwood fann utan hävdar att den striktare 
strukturen var mer sannolik att leda till effektivare företagsprestationer. Kahndwalla (1972) 
menade, efter en undersökning, att graden av intensitet i konkurrensen som företag är utsatt 
för, i omgivningen, är betydande. Macintosh (1994) och Lindvall (2001) har utformat var sin, 
likartad modell med de aspekter som måste vara kongruenta för att ekonomisk information 
ska tillvaratas och behandlas på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta för att så goda 
prestationer som möjligt kan uppnås. Dessa aspekter är omgivning, organisationsstruktur, 
strategi och styr-/kontrollverktyg. Olika forskare förespråkar ofta olika situationsfaktorer.  
 
Utifrån Macintoshs (1994) och Lindvalls (2001) modeller om vilka aspekter som måste 
överensstämma för att goda prestationer ska kunna uppnås har tre till synes betydande 
traditionella situationsfaktorer identifierats, omgivning, struktur och strategi. Dessutom menar 
teoretiker på detta område att strukturens utformning, i sin tur, framför allt påverkas av 
faktorn storlek (Hickson et al, 1969). Dessa fyra faktorer kan, med hänsyn till detta, vara av 
stor betydelse för utformningen av det balanserade styrkortet. Det är dock inte klart på vilket 
sätt dessa påverkar utformningen av det balanserade styrkortet, rent teoretiskt kan de påverka 
den i en mängd olika riktningar. Vår fråga är därför om dessa fyra faktorer kan vara viktiga 
för utformningen av det balanserade styrkortet och i sådana fall på vilket sätt.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om omgivning, storlek, struktur och strategi kan 
vara viktiga påverkansfaktorer vid utformningsprocessen av ett balanserat styrkort och i så 
fall vilket sätt. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att i vår studie enbart fördjupa oss i hur de utvalda situationsfaktorerna påverkar 
utformningsprocessen av ett multidimensionellt styrverktyg. Den efterföljande 
implementeringsprocessen kommer inte att behandlas. Vi har vidare valt att avgränsa vår 
studie till att omfatta två organisationer då det är en mycket tidskrävande process att studera 
situationens påverkan vid utformandet av ett balanserat styrkort. Inom företagen har vi av 
tidsskäl studerat utformningsprocessen på den övergripande ledningsnivån. 
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1.4 Definitioner 
 
Nedan kommer några centrala begrepp som används i uppsatsen att definieras.  
 
Dynamisk omgivning: Den dynamiska marknaden däremot kännetecknas av ofta 
föränderliga regleringar från staten som påverkar affärerna, att det ofta kommer in nya 
konkurrenter på marknaden, svårigheter att få tag i råmaterial och snabbt förändrade 
preferenser från kunder (Robbins, 2001). 
 
Mekanisk organisation: Med mekanisk struktur menar vi en organisation som har en 
centraliserad, hierarkisk och ”top down” styrd struktur med hög formaliseringsgrad. 
 
Organisk organisation: Med organisk struktur menar vi en organisation som har en 
decentraliserad och ”bottom up” styrd struktur med låg formaliseringsgrad.  
 
Statisk omgivning: Den statiska omgivningen kännetecknas av att få krafter i omgivningen 
är föränderliga. Det är till exempel få eller inga nya konkurrenter på marknaden, få eller inga 
teknologiska genombrott av konkurrenter, liten påverkan från offentliga intressegrupper att 
förändra organisationen (Robbins, 2001). 
 
Utformningsprocess: Den process där man utformar ett balanserat styrkort fram till det att 
det kan börja implementeras (Kaplan & Norton, 1996). 
 
Övergripande nivå: Vår definition av detta är den nivå där enbart ledarna för organisationen 
deltar i besluten.  
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2 METOD 
 
Detta avsnitt syftar till att informera om vilka grundläggande metoder och arbetssätt 
uppsatsen bygger på. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i uppsatsen arbetat utifrån ett aktörssynsätt. Detta synsätt bygger på att verkligheten 
inte är objektiv eller oberoende av människan, istället är verkligheten en social konstruktion 
där olika personer tolkar verkligheten på olika sätt. Kunskap om en individs upplevelser kan 
endast fås genom dialog och tolkning (Carlsson, 1984). För att försöka skapa en bättre dialog 
med undersökningsobjektet och dennes situation har vi fördjupat oss inom ämnena för 
traditionella situationsfaktorer och balanserade styrkort. 
 
Vi har utgått ifrån ett delvis deduktivt tillvägagångssätt i denna uppsats. Vi har använt oss av 
befintliga teorier, gällande traditionella situationsfaktorer och det balanserade styrkortet, 
därefter har sedan verkligheten studerats för att återkoppla till teorin. Vi har även induktiva 
inslag i denna uppsats då vi inte funnit något material om hur situationsfaktorerna påverkar 
just utformningsprocessen av ett multidimensionellt styrverktyg. Studiens bidrag är att 
undersöka om omgivning, storlek, struktur och strategi kan påverka utformningsprocessen av 
ett balanserat styrkort samt att försöka förklara hur.  
 
Då vi har gått in mer på djupet än på bredden är detta överensstämmande med kvalitativ 
metod enligt Holme och Solvang (1991). De menar att den kvalitativa metoden kännetecknas 
av att den inte efterfrågar många respondenter för att ge ett helhetsintryck av situationen. 
Detta innebär att en eller några få miljöer studeras ingående och strävan är att beskriva det 
studerande fenomenet istället för att generalisera (Ibid.). 
 
 
2.2 Val av undersökningsföretag 
 
Då ett av uppsatsens syften är att förklara hur fyra utvalda situationsfaktorer påverkar ett 
balanserade styrkortets utformning fann vi det intressant att göra fallstudier av två helt olika 
typer av organisationer. Eftersom företagets strategi är en så central del i det balanserade 
styrkortet är det intressant att fördjupa sig i ett privatägt företag som ofta drivs med en 
generisk strategi, och ett offentligt företag där huvuduppgiften inte ligger i att generera en stor 
vinst utan där fokus ligger på att skapa en god ekonomisk hushållning för dess verksamhet. 
Därför föll valet av företag på SSAB Tunnplåt Luleå och Luleå Kommun, båda är stora 
organisationer men som verkar med olika strategiska inriktningar.  
 
 
2.3 Undersökningsansats 
 
Processen vid utformning av ett Balanserat styrkort är i vissa delar komplex och påverkas av 
svårdefinierade delar. Vi har genomfört två fallstudier av SSAB Tunnplåt och Luleå Kommun 
vilket vi tror passar bra till detta syfte då undersökningen är av mer förklarande karaktär. 
Detta tillåter att man kommer nära företagen där ett fåtal parametrar kommer att undersökas 
på djupet (Zikmund, 2000). Undersökningsmetodens nackdel är att den är kostsam på grund 
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av de stora resurser som krävs för att nå önskat resultat (Wiedersheim-Paul et al, 1991, i 
Johansson & Lundholm ,1999). 
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in lämplig information vid fallstudierna har vi genomfört 5 stycken intervjuer.  
Anledningen till att vi valde att göra intervjuer är på grund av problemområdets bitvis 
komplexa karaktär.  
 
En vetenskaplig intervju har ett bestämt syfte, nämligen att ge intervjuaren ett bestämt slags 
information. De båda motparterna i intervjun har olika roller. Den ene, intervjuaren söker 
information, den andre respondenten, ger information (Carlsson, 1984). En enkät hade blivit 
alldeles för omfattande och dessutom ville vi ha möjligheten till att ställa skräddarsydda 
följdfrågor utifrån respondentens svar. Det är viktigt att respondenten förstår vad som frågas 
efter, med en intervju kan missförstånd och missuppfattningar lättare klaras upp (Ibid.). 
 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med viktiga hållpunkter för vad 
som skulle beröras. Frågorna var av blandade karaktärer. Vissa frågor var av mer generell 
karaktär som gav respondenten en berättande roll för att inte leda deras svar för mycket, andra 
frågor var mer direkta för att göra svarsområdet snävare. Genom att låta respondenten berätta 
samtidigt som följdfrågor kan ställas tillåter det undersökaren att komma djupare in på 
medvetandeskalan (Zikmund, 2000). Detta kan vara av betydelse för att förklara situationens 
påverkan. Med det menar vi att vi inte bara vill ha svar på de kunskaper och handlingar som 
respondenten har utan vi vill även komma åt de attityder och värderingar som dessa ledande 
personer drivs av.  Detta kan vara nödvändigt vid syftets förklarande del.  
 
2.4.1 Respondenter 
 
Insamlat material för denna uppsats är inhämtat från 6 respondenter, två personer från Luleå 
Kommun och resterande fyra personer från SSAB Tunnplåt Luleå. 
 
Respondenterna från Luleå Kommun var i turordningen Lars Åhl och Håkan Olsson. 
Lars Åhl är Ekonomichef vid Luleå Kommuns ekonomikontor och valdes för dennes kunskap 
inom den övergripande utformningsprocessen av det balanserade styrkortet. Här var det 
intressant att höra vad som styrde de val de gjorde och var fokusområdena var inhämtade från. 
Åhl tipsade sedan oss om den andra respondenten. Därefter intervjuade vi Håkan Olsson som 
var projektledare för ovan nämnda process (2002). Olsson arbetade sida vid sida med Åhl och 
det var intressant för oss att höra hans syn på processen. 
 
Den andra delen av respondenter var från SSAB Tunnplåt Luleå, dessa var i turordningen 
Kristian Nordqvist, Jonna Andersson, Erik Önneskog och Stefan Enbom.  
 
Initialt kontaktade vi Per Sehlberg, personalchef vid samma företag, denne hade tidigare 
under våren (2003) haft en föreläsning vid Luleå tekniska universitet om SSAB: s användning 
av det balanserade styrkortet. På Sehlbergs inrådan kontaktade vi sedan Kristian Nordqvist. 
Nordqvist är verksamhetsutvecklings chef vid SSAB Tunnplåt Luleå och han var med vid 
utformningsarbetet på verksamhetsutvecklings- och controller avdelningen. Vid samma 
intervju satt även Jonna Andersson, verksamhetsutvecklare och Erik Önneskog, som är 
controller på ovan nämnd avdelning, med. En uppföljande telefonintervju hölls även med 
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Nordqvist för att komplettera den tidigare intervjun. Efter dessa intervjuer kände vi 
fortfarande att vi saknade viktig information vilket gjorde att vi även intervjuade 
ekonomichef, Stefan Enbom.  
 
2.4.2 Datainsamlingens omfattning 
 
Datainsamlingen resulterade i cirka 7 timmar bandat material. Detta material sammanställdes 
och kortades ned efter relevans kopplat till syftet. Sammanställningen var väldigt 
tidskrävande och resulterade så småningom i cirka 30 sidor dataskrivet material som låg till 
grund för uppsatsens empiriska del. Efter den gjorda sammanställningen visade sig att 
ytterligare information behövdes varefter vi kontaktade respondenterna via e-mail och telefon 
för att ställa ytterligare några följdfrågor.    
 
 
2.5 Litteratursökning 
 
Vi inledde informationsinsamlingen med litteraturstudier i syfte att teoretiskt fördjupa oss 
inom det aktuella området. Den teori vi använde oss av hämtades från böcker, vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar inom ämnesområdet. Vi sökte materialet i olika sökdatabaser för 
böcker och tidskriftartiklar på Internet: Lucia, Libris, AffärsData, Ebsco Academic search 
elite, Ebsco Business source elite, Emerald, Econlit, Helecon. Vi gjorde även sökningar 
genom olika sökmotorer på Internet, exempelvis Google, Evreka och Alta Vista. Till det 
använde vi oss av sökorden ”balanced scorecard”, ”contingency theory”, ”management 
control systems”, ”situationfactors”, ”strategy”. Vi sökte även på ordens svenska 
motsvarighet.  
 
 
2.6 Validitet & Reliabilitet 
 
Inre validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten. 
Fångar resultaten verkligen det som finns (Merriam, 1994)? I den kvalitativa forskningen 
studeras människors konstruktion av verkligheten, hur de upplever världen. I en bemärkelse är 
det som tycks vara sant eller upplevs som sant viktigare än det som faktiskt är sant (Ibid.).  
 
Vår undersökning har baserats huvudsakligen på personliga intervjuer. Validiteten försökte vi 
upprätthålla genom att utforma intervjuguiden utifrån vårt syfte och testa den innan vi 
intervjuade våra undersökningsföretag. Ulf Holmberg, ekonom och administrativ chef på 
Piteå Kommuns socialtjänst avdelning fick genomgå en testintervju och gav förslag till 
förbättringar av vår intervjuguide. Anders Nilsson, lärare vid Luleå tekniska universitet och 
handledare för denna uppsats, föreslog också förbättringar av intervjuguiden. En fara med en 
intervju är att respondenten har en kort betänketid som kan leda till att respondenten blir 
stressad (Zikmund, 2000). För att undvika detta har vi, i förväg, skickat intervjufrågorna till 
respondenterna så att de hade möjlighet att förbereda sig. För att stärka validiteten ytterligare 
vad gäller intervjuerna, sammanställde vi svaren och skickade tillbaka dessa till samtliga 
respondenter för att ge dem möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Detta har 
upplevts mycket positivt av respondenterna.  
 
Ett annat problem med en personlig intervju är att den som intervjuar genom uppträdande och 
frågeformulering kan styra respondentens svar (Merriam, 1994). För att undvika det har vi 
försökt bygga upp intervjuerna på så sätt att de personer vi har intervjuat själv har fått styra 
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själva utvecklingen av intervjun så mycket som möjligt. Enligt Merriam (1994) är syftet med 
intervjuer inte att tvinga respondenten till att svara på det sätt intervjuaren vill, utan denne ska 
sträva efter att erhålla respondentens syn på saker och ting. I vårt frågeformulär fanns dock 
givetvis hållpunkter som var viktiga att beröras för att insamlad data skulle ge oss den 
informationen vi anser oss behöva.  
Vi har även försökt eliminera felkällorna och därmed stärka validiteten genom att intervjua 
erfarna och välinformerade personer inom det valda problemområdet. Enligt Merriam (1994) 
stärks validiteten om man genomför intervjuerna på fler än en person, oavsett om de inte 
svarar identiskt på frågorna. Vi har intervjuat 2 respektive 4 personer inom respektive 
organisation. Dessa personer har varit väl insatta i utformningsarbetet av det balanserade 
styrkortet. 
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas (Ibid.). I den kvalitativa 
forskningen innebär detta, istället för att kräva av utomstående att de ska få samma resultat 
som forskarna, att strävan ska vara att resultaten har någon mening, att de är konsistenta och 
beroende (Ibid.). 
 
För att stärka vår reliabilitet skickade vi ut intervjufrågorna i god tid före intervjun, så att 
respondenterna hade god tid på sig att sätta sig in i ämnet och förhoppningsvis kunna ge 
tillfredsställande svar. En nackdel med detta kan vara att respondenterna inte ger spontana 
svar (Merriam, 1994). Vid de personliga intervjuerna ska vi använda oss av bandspelare. 
Osäkerheten och oviljan att spelas in på band är viktiga nackdelar, men Merriam (1994) 
menar att respondenterna efterhand glömmer bort bandspelaren. Vi har inte upplevt att 
respondenterna varit motvilliga eller osäkra till användandet av bandspelare, snarare tvärtom. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla den teoretiska referensram som sedan kommer att 
ligga till grund för de analyser och slutsatser som vi kommer att göra i denna uppsats. En 
syntes har skapats för att motivera vårt val av situationsfaktorer och för att visa på hur vi 
menar att de hänger samman. Avslutningsvis kommer ett avsnitt att behandla det balanserade 
styrkortet.  
 
 
3.1 Situationsteori 
 
Många faktorer påverkar tillsammans organisationens struktur och styrprocesser i ett företag. 
Forskare har försökt undersöka dessa faktorer genom att applicera något som kallas 
situationsteori. Organisationers situationsteori är en av kärnkomponenterna i modern 
management teori (Donaldson, 1995). Teorin innebär att strukturen och processerna beror av 
olika externa och interna faktorer. Forskningen har identifierat viktiga faktorer som påverkar 
utformandet av kontroll system. Några av dessa är omgivning, storlek, struktur och strategier 
(Anthony & Govindarajan, 1998).  
 
3.1.1 Omgivning 
 
Varje företag eller organisation verkar i en omgivning. Denna omgivning, som ofta benämns 
marknaden, brukar brytas ned i ett antal viktiga strukturella förhållanden. Det synsätt som 
oftast används vid denna analys benämns ”Industrial organization” och har de senaste två 
decennierna haft sin förespråkare i Harvard-professorn Michael E. Porter. Detta synsätt 
definierar marknaden utifrån den produkt företaget säljer. Beroende på produktens 
beskaffenhet framträder en branschstruktur som består av leverantörer, kunder, potentiella 
etablerare och tänkbara substitut. Tillsammans skapar dessa krafter av makt (leverantörers och 
kunders) och hot (substitut och potentiella etablerare) de förhållanden som präglar 
konkurrenssituationen inom den aktuella industrin. Utifrån denna situation måste företaget 
strategiskt positionera sig, denna positionering är avgörande för företagets långsiktiga 
lönsamhet (Lindvall 2001).  
 
Omgivningen kan vara statisk eller dynamisk, enkel eller komplex. Beroende på 
omgivningens natur upplever företaget en viss grad av osäkerhet gentemot den (Fisher, 1998). 
Desto större denna osäkerhet är desto mer information kräver företaget om omgivningen för 
att kunna fungera effektivt (Daft and Macintosh, 1981). När omgivningen präglas av dynamik 
och komplexitet gäller det att få relevant, givande och mycket information om den. För detta 
krävs ett sofistikerat och komplext ekonomiskt styrsystem som klarar av att mäta i flera olika 
dimensioner (Haldma och Lääts, 2002). 
 
3.1.2 Storlek och struktur 
 
Teoretiker inom detta område verkar anta att en särskild situationsfaktor, storlek, är av mycket 
stor betydelse vid bestämmandet av struktur, med påföljden att andra situationsfaktorer inte är 
lika viktiga (Hickson et al, 1969). Många författare har nämnt att storlek är en av de mest 
betydelsefulla orsakerna till skillnader mellan olika strukturer. Ett stort företag har till och 
med karaktäriserats och blivit liktydigt med en byråkratisk struktur (Presthus, 1958 i 
Donaldson 1995). Stora organisationer tenderar att ha mer specialisering, mer standardisering 
och mer formalisering än små organisationer (Hickson et al, 1969). Det kan ställas som en 
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hypotes att storleken orsakar strukturering genom dess effekt på påverkande variabler, som 
frekvensen av olika beslut och social kontroll. En stor organisation ökar förekomsten av 
återkommande händelser och upprepade beslut vilka sedan standardiseras och formaliseras 
(Haas & Collen 1963). När antalet positioner och människor vuxit utom kontroll genom 
personlig interaktion måste organisationen struktureras ytterligare (Hickson et al, 1969).  
 
Storlek som situationsfaktor anspelar främst på det antalet medlemmar eller antalet människor 
som är organiserade inom ett företag (Donaldson, 1995). Vid utformandet av det balanserade 
styrkortet kan detta vara av betydelse vad gäller att kommunicera dess strategi ut till 
företagets olika delar. Antalet människor som skall organiseras får då betydelse på grund av 
den ökade komplexiteten i det kommunikativa arbetet som följer med en större organisation 
eftersom att kommunicera på ett effektivt sätt är en viktig del för att det balanserade styrkortet 
ska fungera (Ibid.).  
 
Hur den interna kommunikationen ser ut förklaras inte av företagets storlek i sig utan kanske 
strukturen kan ge oss en bättre inblick i detta. Storleken kan vara intressant att undersöka för 
att få en bättre förståelse till varför det ser ut som det gör på företaget. Vi valde denna 
situationsfaktor för att, bland annat, Hickson et al (1969) pekar på storlekens betydelse för 
strukturen i företag.  
 
3.1.3 Strategi 
 
Företagets styrning består inte bara av en materiell strukturell sida utan även av en analytisk 
idé dimension. Några av de grundläggande idéerna kring styrningen av företag handlar just 
om företagets strategi, hur företaget ska agera på lång sikt för att vara konkurrenskraftiga 
(Lindvall 2001). Olika strategier föreslår olika företagsstruktur som i sin tur föreslår olika 
ekonomiska styrverktyg (Anthony & Govindarajan, 1998). Det är viktigt att 
företagsstrukturen som används passar med strategin och understödjer den. Donaldson (1995) 
menar att en funktionell struktur passar till en strategi med låg produktdiversifiering medan en 
divisionell struktur passar till en strategi med hög produktdiversifiering. Den mer 
decentraliserade divisionella strukturen klarar en högre diversifiering, på grund av denna 
decentralisering, än den mer centraliserade funktionella strukturen. Hur bra strategin dock än 
understöds av strukturen kan den inte effektivt implementeras utan ett passande ekonomiskt 
styrverktyg. Strukturen bestämmer rapporteringsgången, vem som ansvarar för vad och vilka 
chefer som har vilken befogenhet men det är utformandet av ett passande ekonomiskt 
styrverktyg som bestämmer hur effektivt den kommer att fungera (Anthony & Govindarajan, 
1998).  
 
Företagets organisationsstruktur ska understödja dess strategi, enligt ekonomihistorikern 
Alfred Chandlers (1962) empiriska studier är denna relation en av de mer betydelsefulla inom 
företagsekonomisk litteratur (Lindvall 2001). Olika strategier prioriterar olika uppgifter och 
olika framgångsfaktorer som de viktigaste men även olika färdigheter, perspektiv och 
beteenden menar Anthony et al (1998). Utifrån detta kan strategi vara en viktig 
situationsfaktor. Kombinationen dem emellan kan bilda en påverkansfaktor som har en stor 
inverkan på utformningen av ett balanserat styrkort eftersom dess huvudsakliga uppgift är att 
effektivt implementera och kommunicera strategin i företaget.  
 
Traditionell litteratur behandlar endast ekonomisk information i förhållande till styrsystemet 
och utesluter struktur och strategi trots deras stora betydelse enligt Lindvall (2001). Han 
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skriver dock att intresset för ett bredare styrperspektiv på senare tid tilltagit och att mycket av 
dagens utvecklingsarbete handlar om just att knyta samman strategi och styrsystem.  
 
Med strategi menar vi på vilket sätt företag väljer att konkurrera för att med företagets 
resurser uppnå dess mål. För privata företag är Bowmans strategiska klocka den utgångspunkt 
vi valt att använda oss av, denna definierar fem strategier, kostnads orienterad- (no frills), 
lågpris-, hybrid-, differentierad- och fokuserad differentierad strategi (se figur 3.1). Den 
kostnadsorienterade (no frills) strategin innebär att produkter som ger lågt kundvärde 
produceras till låg kostnad. Lågkostnadsstrategin går ut på att producera produkter till lägre 
kostnad än konkurrenterna men med bibehållet kundvärde. Hybridstrategin ämnar uppnå ett 
högt kundvärde i form av differentiering av sina produkter men till ett lägre pris än 
konkurrenterna. Den differentierade strategin försöker skapa unika eller nischade produkter, 
utifrån kunders tycke och smak, olika från sina konkurrenter men till samma eller lite högre 
pris för att uppnå en högre marknadsandel. Fokuserad differentiering söker tillhandahålla ett 
väldigt högt kundvärde så de kan ta ut ett mycket högt pris ofta genom att inrikta sig mot ett 
speciellt marknadssegment (Johnson och Scholes, 2002). Istället för ändpunkter så har vi här 
valt företagsstrategi som företagsplacerande variabel, det vill säga kostnads orienterad- (no 
frills), lågpris-, hybrid-, differentierad- eller fokuserad differentierad strategi och utifrån vald 
strategi se vilket genomslag den fått vid styrkortsutformningen (Ibid.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Bowmans strategiska klocka (Johnson & Scholes, (2002), sid. 320). 
 
När det gäller kommunala strategier så finns inte samma naturliga utgångspunkt som ett privat 
företag med en generisk strategi. Huvudsakligen så handlar strategin i den kommunala sektorn 
om att vara så effektiv som möjligt, att utifrån de begränsade inkomster man har i form av 
skatter och tilldelade resurser skapa så kvalitativ och effektiv service som möjligt (Johnson & 
Scholes, 2002). Utan några motsatta ändpunkter här så ser vi istället enbart till den enskilda 
strategins genomslag vid utformningen av det balanserade styrkortet.        
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3.2 Vår syntes 
 
Utifrån Macintosh´s (1994) och Lindvalls (2001) modeller samt Hicksons et als (1969) 
påstående om att teoretiker anser storleken vara av mycket stor betydelse för strukturen har vi 
utformat en syntes till en modell (se figur 3.2). Denna modell bygger på de fyra 
situationsfaktorer och deras kopplingar, som vi tror kan vara av avgörande betydelse för det 
balanserade styrkortets utformning. Vi anser att omgivningen fungerar som den viktigaste 
överliggande situationsfaktorn, denna påverkar de tre andra faktorerna på ett övergripande sätt 
och drar ut grundläggande riktlinjer för dessa. Omgivningen menar vi, med andra ord, lägger 
ut ramen för inom vilket område de tre andra situationsfaktorerna får utformas. 
Situationsfaktorn storlek skjuter, i denna modell, in från flanken på en sorts mellannivå och 
påverkar organisationsstrukturen i väldigt hög grad. Hur stor organisationen är borde på ett 
väldigt direkt sätt styra vilken struktur den har. Ju större organisation desto svårare torde det 
bli att i kommunikationen nå ut till alla i organisationen och därmed ökar standardiseringen 
och formaliseringen. Organisationsstrukturen i sin tur ingår i en interrelaterad kedja bestående 
av, organisationsstruktur, strategi och det multidimensionella styrverktyget. Inom denna kedja 
menar vi att strategin understödd av strukturen styr utformandet av det multidimensionella 
styrverktyget.   
 
 
 
 
 
                    
                              
 
 
 

Figur 3.2 Syntes utifrån de fyra situationsfaktorerna 
 
 
3.3 Det balanserade styrkortet 
 
Jan Wallander skriver i sin artikel (1999) att företagsledare är precis som tonåringar som 
följer den senaste modetrenden i jeans fast företagsledarna följer den senaste trenden i 
ekonomistyrningsmetoder. Enligt Wallander är det lättare att följa trenden i valet av styrmetod 
och välja en metod för att alla andra valt den än att avvika från trenden och välja en metod 
som man tycker passar bra men som få andra valt. Ett felaktigt val av metod när man följer 
med trenden förlåts lättare för att alla förnuftiga ledare valde den. Risken är dock mycket 
större med att inte följa trenden i detta val då ledaren, om han lyckas, blir geniförklarad men 
om han misslyckas fort försvinner från scenen. De senaste åren har intresset varit stort kring 
det balanserade styrkortet som ekonomistyrningsmetod.   
 
3.3.1 Det balanserade styrkortets framväxt 
 
Det balanserade styrkortet är ett multidimensionellt styrverktyg framtaget av Robert S. 
Kaplan, professor vid Harvard, och konsulten David P. Norton efter att de 1990 fått ett 
uppdrag av KPMG: s forskningsenhet. Uppdraget var ursprungligen att studera och utveckla 
ett förslag till framtida mätetal (performance measurement) för företag och organisationer. 
Det balanserade styrkortet reflekterar en balans mellan kort- och långsiktiga mål, mellan 
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finansiella och icke finansiella mått, mellan prestationsdrivare och utfallsindikatorer och 
mellan externa och interna prestations perspektiv. Ett väldigt synbart och konkret bidrag med 
det balanserade styrkortet är att mäta fler perspektiv än enbart det ekonomiska. De fyra 
perspektiv som Kaplan och Norton förespråkar är det finansiella perspektivet 
kundperspektivet, interna perspektivet och lärande- och utvecklings perspektivet. Dessa skall 
sedan länkas samman i ett kausalt förhållande (Lindvall, 2001).  
 
Dessa perspektiv skall inte ses som en tvångströja utan fler eller färre perspektiv kan behövas 
beroende på företagets situation. Beroende på industriella omständigheter och företagets 
strategi kan en eller flera perspektiv adderas till dess grundutformning. Utformandeprocessen 
skall identifiera var företagets fokus bör ligga fördelat på de områden som de finner lämpliga 
(Kaplan & Norton, 1996). 
 
3.3.2 Syftet med det balanserade styrkortet 
 
En liknelse har gjorts mellan flygplanspiloter och det balanserade styrkortet. Detta ska påvisa 
den komplexa situation som en chef i ett företag står inför. Tittar man in i en cockpit på ett 
flygplan finner man en myriad av instrument. Allt från hastighets- och höjdmätare till GPS 
och radar. Alla dessa mätare syftar till en sak, nämligen att förse piloten med vital information 
så att denne kan fatta korrekta beslut. Företagsledare står inför samma situation. Företagen 
genererar en mängd olika styrparametrar och för att företagsledningen skall kunna ta riktiga 
beslut måste de kunna avläsa och tolka alla dessa mätinstrument. Vad det balanserade 
styrkortet försöker göra är att plocka samman de viktigaste parametrarna fördelade inom olika 
områden för att på så sätt underlätta för företagsledningen att fatta riktiga beslut (Kaplan & 
Norton, 1996).     
 
Det balanserade styrkortet är, i grund och botten, en modell för verksamhetsmått vilka har sin 
utgångspunkt i företagets strategier. Styrkortet kan därför sägas ha tre syften: att klargöra, 
kommunicera och styra strategierna. Med att klargöra strategierna menas då att 
konkretisera/tydliggöra dem, så de som ska agera enligt dem vet vad strategin är och hur de 
ska göra för att uppnå den. Med att kommunicera strategierna menas att ständigt, på möten, 
träffar och så vidare, återkoppla till strategin så att man ser att den efterlevs, detta för att skapa 
målöverensstämmelse. Vad som slutligen menas med att styra strategierna är att för 
medarbetare på alla nivåer med mått jämföra hur nära just de ligger utfallet (Kullvén, 2001).  
 
 
3.4 Utformandeprocessen av ett balanserat styrkort 
 
Eftersom varje organisation är unik så måste ett balanserat styrkort vara speciellt utformat för 
varje företags unika situation och omgivning. Det finns således inga färdiga snabblösningar 
att implementera i det egna företaget (Johansson & Svensson, 1998). Olika 
marknadsförutsättningar, produktstrategier och konkurrenssituationer kräver olika styrkort 
(Johansson, Lundholm, 1999). Situationen bestämmer var företaget bör lägga sitt strategiska 
fokus. 
 
Framtagandet av ett multidimensionellt styrverktyg innebär en lång process som omfattar 
alltifrån klargörande av företagets roll i branschen till att ta fram konkreta handlingsplaner för 
den anställde. Olika forskare inom området för den balanserade styrningen förespråkar lite 
olika processer för utformningen av en multidimensionell styrning. Kaplan och Norton (1996) 
förespråkar en 4-stegs metod, Simons (1999) har en 5-steg process, medan Olvé (1997) har en 
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process i 11 steg. Varje steg i processen kan se olika ut och vara olika ingående men resultatet 
skall bli densamma. 
 
Vi har försökt hitta gemensamma nämnare i dessa tre processerna som verkar vara viktiga 
steg i utformningsarbetet. Vilket har resulterat i att vi har identifierat 8 steg som verkar vara 
av betydelse vid utformningen av ett balanserat styrkort (se figur 3.3). Gemensamt för alla 
parter är att utformningsarbetet utgår från ett top-down styrt perspektiv. Ledningen skall göra 
det mesta arbetet fram till dess att styrkortet är redo att implementeras (Kaplan & Norton 
1995, Olvé, 1997, Simons, 1999).  
 
Beroende på företagets situation kommer utformningsarbetet att ha olika utgångspunkter. För 
befintliga företag vars roll på marknaden, vision och strategi är klart uttryckta, börjar 
utformningsprocessen i steg 4. Andra företag kan exempelvis känna att de inte har en tydlig 
vision och strategi vilket gör att deras utformningsprocess även innefattar steg 1-3 (Kaplan & 
Norton, 1996).  
 
 

1. Första steget är att definiera branschen och företagets roll. Här är syftet att skapa en 
gemensam bild hos företagsledningen av företagets situation och branschens krav. 
Genom att även diskutera branschens utveckling i framtiden skapas grunden för den 
kommande visionsformuleringen. Verktyg för detta första steg är exempelvis SWOT-
analysen (Andrews, 1971) eller Porters femfaktorteori (Porter, 1980). Gemensamt för 
båda modellerna är att de speglar förhållandet mellan företaget och den bransch de 
verkar i. De visar även på var möjligheterna och hoten finns på valda målmarknad 
(Olvé, 1997). 

 
2. När det har klargjort företagets roll, nu och i framtiden, är nästa steg att fastställa eller 

stämma av företagets vision. Eftersom det balanserade styrkortet bygger på att sprida 
och fokusera på visionen i hela företaget, är det av yttersta vikt att ledningen i ett tidigt 
stadium enas om, och fastställer den gällande visionen (Kaplan & Norton, 1996, Olvé, 
1997). 

 
3. När visionen är fastställd går företagsledningen igenom vilka perspektiv det balanserade 

styrkortet skall innehålla. Kaplan och Norton (1996) har identifierat minst fyra 
perspektiv som det balanserade styrkortet bör innehålla. Men dessa skall inte ses som en 
tvångströja. Fler eller färre perspektiv kan behövas. Det skall finnas ett tydligt samband 
mellan de perspektiv som väljs. Valet av perspektiv skall styras av strategiska orsaker, 
inte av någon form av intressentmodell (Kaplan & Norton, 1996, Olvé, 1997, Simons, 
1999). 

 
4. Arbetet fortsätter sedan med att bryta ner visionen på respektive perspektiv och 

formulera de övergripande strategiska målen. Huvudsyftet med modellen är att 
underlätta formulering och implementering av ett företags strategier. Strategiprocessen 
skall leda fram till att det under respektive perspektiv finns en prioriterad beskrivning av 
de viktigaste strategierna för att nå fram till den önskade visionen (Ibid.). 

 
5. Påföljande steg i arbetet blir att fastställa framgångsfaktorer. Med framgångsfaktorer 

menas vad som krävs för att uppnå visionen och vilka faktorer som påverkar mest. Inom 
varje perspektiv diskuteras sedan fram vilka som är de mest kritiska 
framgångsfaktorerna för att företaget skall nå tidigare ställda strategier. Det är viktigt att 
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de faktorer som fastställs inte motverkar varandra. Ett exempel på detta kan vara att 
”bäst kvalitet på marknaden” kombineras med ”lägsta kostnadsläget jämfört med 
konkurrenter” (Kaplan, 1995, Olvé, 1997). 

 
6. Efter att framgångsfaktorerna är bestämda går arbetet vidare med att bestämma hur 

dessa skall mätas och vilka mått som skall användas. I den diskussionen anses någon 
form av ”brainstorming” vara en bra lösning för att få fram alla tankar och idéer. I den 
avslutande fasen bestäms sedan vilka mått som är relevanta och slutligen skall användas. 
Det är viktigt att de mått som tas fram samspelar med varandra så att inte kortsiktiga 
förbättringar står i konflikt med de långsiktiga målen. När det är bestämt fortsätter 
arbetet med att bestämma mål för varje mått som fastställts. (Kaplan & Norton, 1996, 
Olvé, 1997, Simons, 1999). 

 
7. Att enbart veta vad som ska mätas och prioriteras leder i sig till förbättringar på valda 

områden, detta genom att fokuseringen på dessa områden automatiskt ökar. För att nå 
resultat effektivare och med bättre samordning krävs dock handlingsplaner som anger 
vilka åtgärder som skall genomföras. Handlingsplaner upprättas för varje mått och följs 
kontinuerligt upp i takt med förändringarna (Kaplan & Norton, 1996, Olvé, 1997). 

 
8. För att inte intresset för det balanserade styrkortet skall avta med tiden är det viktigt att 

det löpande följs upp och korrigeras (Olvé, 1997). Dagens organisationer verkar i mera 
turbulenta omgivningar än tidigare, vilket gör att ledningen behöver få feedback 
huruvida deras styrsystem och strategier fungerar (Kaplan & Norton, 1996).  Detta 
underlättas genom att rapporteringen och datainsamlingen stöds av IT-lösningar samt att 
styrkortet får sin plats i det löpande ledningsarbetet i alla delar av organisationen (Olvé, 
1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 Sammanfattning av utformningsprocessens åtta steg 
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4 LULEÅ KOMMUN 
 
Detta kapitel bygger på intervjuer med två personer samt dokumentationer från Luleå 
kommun. Kapitlet inleds med en kort företagspresentation varefter vi behandlar deras motiv 
till att utforma en multidimensionell styrning. Slutligen presenteras intervjun efter stegen i 
Luleå kommuns utformningsprocess. 
 
 
4.1 Luleå Kommun och dess organisation 
 
Luleå Kommun är en stad beläget i norra Sverige och är norrbottens största kommun med 
drygt 70 000 invånare. När folk i allmänhet tänker på Luleå Kommun brukar det Tekniska 
universitetet vara en gemensam nämnare och stålverket, SSAB, vara en annan. Universitetet 
bidrar till näringslivets förnyelse och fungerar i olika grad som en plantskola och 
avknoppningsstation för framgångsrika företag. SSAB Tunnplåt är en av kommunens 
stöttepelare, med knappt 1600 anställda, vars verksamhet inneburit ett lyft för andra lokala 
företag.   
 
Både Åhl och Olsson beskriver den kommunala koncernen som en jätteorganisation, den 
största arbetsgivaren i kommunen med närmare 7000 anställda. Kommunen spelar över ett 
brett verksamhetsområde och är väldigt diversifierade och sträcker sig till allt från bogserbåtar 
till äldreomsorg. Luleå Kommuns organisation är likt andra kommuner organiserade i ett antal 
nämnder och förvaltningar där ”kommunens regering”, även kallad kommunstyrelsen, har 
ansvaret för den övergripande planeringen och styrningen. Kommunstyrelsen kan man säga 
har ett koncernansvar för verksamheter i bolagsformer och i förvaltningsform. 
 
 
4.2 Varför valde Luleå kommun en balanserad styrning? 
 
I mars 2000 fastställde Luleå Kommuns folkvalda politiker en vision som sträcker sig till år 
2010. Åhl berättar hur denna vision fastlades genom att politikerna i kommunfullmäktige 
träffades och hade ett antal möten där man gemensamt kom fram till visionen. Varje politiker 
fick ge uttryck för vad de tyckte var viktigt för kommunen. Detta gjordes genom att besvara 
några frågor, exempel på dessa är: 
 

• Var vill vi att kommunen ska vara om 10 år och hur vill vi att den ska uppfattas som? 
• Vad sätter vi själva som viktiga ingredienser i en bra kommun?  

 
Varje politiker målade upp en önskad bild vilket i slutändan blev många olika bilder. En del 
politiker tyckte exempelvis starkt om kulturfrågorna, en del tyckte skolan var/är viktig och så 
vidare. De politiska partiernas särintressen gav en blandning av olika bitar som ansågs vara 
viktiga. Politiker sa såhär; vi kan vara överens om visionen och målet, men däremot är vi inte 
överens om vägen dit (Se bilaga 4).  
 
”Tidigare har vi inte haft en vision att jobba efter vilket har gjort det svårt att prioritera 
saker mot varandra. Visionens tillkomst, utan att veta om den är bra eller dålig, eller behovet 
av en vision känns väldigt viktig för att kunna fokusera hela koncernens samlade styrning.” 
(Lars Åhl) 
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Enligt Åhl fick respektive bolag och nämnd utifrån visionen identifiera ett antal 
verksamhetsmål och utifrån dessa skulle de försöka styra verksamheten. Detta fungerade dock 
inte. Det var väldigt svårt att skapa såna mål som på ett tydligt sätt var kopplade till visionen. 
Den gamla ekonomistyrningen var inte tillräckligt effektiv eller tillräckligt bra. Då mättes 
verksamheten utifrån enbart ett rent ekonomisk perspektiv. Det ekonomiska utfallet som 
innebär ett plus eller minus i förhållande till en budget är en fundamental del i deras 
ekonomistyrning eftersom kommunen är styrda av en budget.  
 
”Budgetresultatet sade dock ingenting om verksamhetens kvalitet och innehåll.” (Lars Åhl) 
 
Det framkom kritik från revisorer och annat håll att den modell de jobbat efter inte var 
tillräckligt bra. Därför sökte ledningen för Luleå kommun efter ett verktyg som på ett bättre 
sätt kunde länka ihop styrningen mot visionen. Kommunchefen var en initial drivande kraft då 
denne arbetat med ett balanserat styrkort på sin tidigare arbetsplats. Vidare såg ledningen att 
ett multidimensionellt styrverktyg typ det balanserade styrkortet gav svar på frågor i viktiga 
områden.  
 
”Vi har ett antal stora bolag och förvaltningar och en omfattande bred verksamhet, som skall 
styras åt rätt håll, det vill säga åt det håll som kommunens medborgare vill.  Medborgarnas 
intressen skall tillvaratas av folkvalda politiker som skall lyssna av och genomföra vad 
medborgarna vill.” (Lars Åhl) 
 
 
4.3 Utformningsprocessen 
 
Utformandet av Luleå kommuns multidimensionella styrning bygger inte på någon teoretisk 
grundmodell hämtad direkt från Kaplan och Norton, utan den modell och struktur som 
används är inhämtad från andra kommuner som har utformat ett balanserat styrkort. 
 
4.3.1 Viktiga tankar i utformningsprocessen 
 
En viktig influens för Luleå kommuns utformningsprocess var Göteborgs kommun. Göteborg 
styrs av ett top-down synsätt och fokuserar väldigt starkt på området, medborgaren/kunden. 
Olsson berättar att Göteborgarna har börjat lära sig att top-down metoden inte gett så mycket 
resultat. What you measure is not always what you get, menar Olsson.  
 
“Man kan mäta ihjäl sig utan att få det man vill ha från lednings håll. Det handlar om helt 
andra saker och det här har Göteborgarna börjat få kläm på och förstår att man måste jobba 
med processen på arbetsplatsen för att det ska hända saker.” (Håkan Olsson) 
 
”I min grundsyn ska man jobba decentraliserat, det handlar om den enskilda individen, det 
handlar om gruppens trygghet och förutsättningar för utveckling.” (Håkan Olsson) 
 
Olsson menar att medarbetarnas välbefinnande är av yttersta vikt för verksamheten. En 
välmående medarbetare kan inte beordras fram, den kan inte mätas fram, den kan inte skapas 
på annat sätt än att den via företagskulturen och arbetsplatsens klimat får gynnsamma 
förutsättningar. 
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Olsson får så småningom, under den pågående utformningsprocessen, ta del av en 
undersökning som Göteborgs Universitet genomfört på Volvos uppdrag. Fokus för den 
undersökningen behandlade: Vad är kompetens?  
Resultatet för den rapporten pekade på att kompetens handlar om flera olika saker. Det 
handlar om vetande som är explicit kunskap, det vill säga kunnande uttryckt i handling, och 
det handlar sedan om förståelse som är implicit kunskap.  
 
”Vi har levt i den tron att om vi skapat ett förändrat vetande hos medarbetaren så leder det 
också till att det sker förändringar i verksamheten åt det håll som är önskvärt. Men vi måste 
nå människans förståelse för att handlingarna skall påverkas.” (Håkan Olsson) 
 
Detta är nyckeln till den modell som ledningen försökt sälja hem i organisationen Luleå 
kommun. Olsson menar att om ledningen ger förutsättningarna för utvecklingen av förståelsen 
då kommer man att skapa en visionsinriktad utveckling i Luleå kommun.  
 
4.3.2 Perspektiven 
 
Modellen är tagen från andra kommuner som har använt dessa perspektiv och är ingenting de 
har utvecklat själva. Motiven till att använda dessa perspektiv är dock generellt gångbara i de 
flesta organisationer anser Olsson.  
 
Ekonomiperspektivet finns kvar som tidigare. Enligt Åhl innebär inte det balanserade 
styrkortet att de släpper tidigare styrmodeller helt, utan vissa finns fortfarande kvar. Åhl 
berättar att kommunerna har, enligt kommunallagen, ett krav på ekonomi i balans, det så 
kallade balanskravet. Balanskravet föreskriver att kommunal verksamhet skall ha en god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning tyder, enligt Luleå kommun, på att det 
inrymmer både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella 
perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
Strävan efter att hela tiden vilja förbättras och bli mer effektiv handlar i många fall om att 
ändra arbetsprocesserna, därför anses arbetssättet ha en betydande del i Luleå kommuns 
balanserade styrkort och återfinns därför i det andra perspektivet. 
 
Åhl berättar att kommunerna har ökat sin verksamhetsvolym sedan 1960-talet och anställt en 
väldig massa folk. En stor del av dessa anställda går snart i pension vilket kommer att ge 
upphov till ett flertal nyanställningar. Den kommunala sektorn är inte någon stor konkurrent 
till privata företag när det gäller rekrytering på grund av olika orsaker, men det finns en 
konkurrens om arbetskraften. Kommunen kommer att anställa väldigt många nya medarbetare 
i framtiden och det är en utmaning som man måste jobba på. Samtidigt måste de även värna 
om de befintliga medarbetarna. Konkurrensen om medarbetarna är en viktig bit för att 
säkerställa kompetenta och duktiga medarbetare som kan utveckla kommunen. Därför har 
man, liksom andra kommuner, valt att använda sig av ett medarbetarperspektiv. 
 
Den andra utmaningen är konkurrensen om medborgarna vilket är en annan väldigt viktig 
aspekt av det hela. Antalet invånare en kommun har, är väldigt starkt kopplade till hur 
kommunens finanser ser ut. 70-75 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter 
menar Åhl. Dessa grundas på att hela landet delar på hela skatteunderlaget. Alla skatteintäkter 
samlas in och läggs i en stor ”påse” som sedan fördelas dessa ut till kommunerna efter antalet 
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invånare. Det är därför viktigt att kommunerna behåller och helst ökar antalet invånare. 
Konkurrensen finns i att kommunerna konkurrerar om medborgarna, det vill säga Luleå 
kommun vill gärna att folk flyttar till Luleå. Länets kommuner vill inte tappa invånare men 
det gör man idag. Glesbygden tappar folk till storstäderna. Luleå attraherar till sig en del av 
dessa och ökar befolkningen fastän ganska svagt.  
 
”Det finns en viss konkurrens men den är inte som den konkurrens som finns mellan företag, 
det vill säga att man slåss på en marknad. Kommunallagen och verksamheten är strikt 
begränsad till kommunens gränser.” (Lars Åhl) 
 
Medborgarnas intressen tillvaratas i, och motiverar valet av, kundperspektivet. 
 
Sista perspektivet handlar om att lära sig för att vara bättre i framtiden, hitta nya styrformer, 
nya processer.  Det skall finnas en balans mellan dessa perspektiv. Den ekonomiska biten 
sätter restriktioner i vissa perspektiv. Kommunen måste klara verksamheten med de medel vi 
har blivit tilldelade. Den framtida utvecklingen återfinns i det sista perspektivet, nämligen 
framtids och utvecklingsperspektivet. 
 
4.3.3 Kommunens strategi  
 
För offentliga verksamheter jobbar man inte efter generiska strategier som privata företag 
utan de vägar som kommunen väljer för att uppnå sin vision är två. Luleå kommun har dels 
strategiska områden som är fokusområden för hur man ska uppfylla visionen, detta behandlas 
mer i avsnitt 4.3.5. Sedan har de även en lagreglerad strategi som tidigare nämnts i avsnitt 
4.3.2, det så kallade balanskravet. 
 
Visionen är ett framtida mål vars innehåll är, kan man säga, ingredienser för en bra kommun. 
Bra kommuner skall bland annat kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster som efterfrågas av 
sina medborgare, där tjänsterna skall tillhandahållas med hög kvalitet och till en låg kostnad. 
Det svåra, enligt Åhl ligger i att klara detta utan att behöva ta ut en för hög skatt.  
 
”Medborgarna ska kunna få det bästa möjliga utan att behöva betala så väldigt mycket. Det 
är viktigt att kommunen bedriver en effektiv verksamhet som gör att vi får ut maximala värdet 
av varje skattekrona.” (Lars Åhl) 
 
Den fundamentala skillnaden mellan ett företag och kommunalverksamhet är att medlen i en 
kommun är pengarna och målet är att skapa en bra verksamhet. Hos ett företag är det tvärtom, 
medlen är verksamheten och målet är att tjäna pengar. Med de skatteintäkter kommunen får in 
skall de således försöka åstadkomma så bra verksamhet som möjligt. Med bra verksamhet 
menas ytterst vad medborgarna uppfattar som bra. Det är deras behov som skall tillfredställas 
och då är kvalitet, det vill säga det kunden eller brukaren tycker om tjänsten, väldigt viktig.  
 
”Kvalitet är någonting väldigt svårfångat och viktigt när man ska styra, det vill säga gör vi 
rätt saker. Gör vi saker rätt det är ju en annan sida av saken som också är viktig. 
Kvalitetstänkandet har gjort att vi påbörjat införandet av ett balanserat styrkort, och det är 
viktigt att säga att vi har bara påbörjat…” (Lars Åhl) 
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4.3.4 Omgivningen                                                                                                                                               
 
Det balanserade styrkortet får dock inte bli för internt fokuserat som tidigare styrmodeller, 
därför måste man även titta på omgivningen. Omgivningens dynamik och föränderlighet 
indikeras genom en omvärldsanalys följt av en SWOT-analys för att fastställa varje 
verksamhets uppdrag. Detta uppdrag svarar på frågorna: 
 

• Varför finns vi till? 
• Vad är det vi ska ägna oss åt?  
• Vad ska vi inte ägna oss åt?  

 
Omvärldsbevakning handlar om att blicka utåt och avläsa signaler och indikationer på hur vår 
omvärld förändras. Att spana på omvärlden för att öka handlingsberedskapen framstår som 
allt viktigare för att nå framgång. I detta ingår att identifiera kritiska omvärldsfaktorer, 
bedöma hur dessa kommer att förändras och utvecklas samt analysera hur den kommunala 
verksamheten kommer att påverkas.  
 
I omvärldsanalysen analyserades, för Luleå kommun, följande viktiga omvärldsfaktorer: 
 

• Befolkningsutveckling 
• Näringslivsutveckling 
• Personalförsörjning 
• Personalens ohälsa 
• Utjämningssystemets effekter4  

 
Utifrån ovanstående analys har sedan en SWOT-analys genomförts. Detta för att besvara 
frågorna; vilka är kommunens styrkor/svagheter, vilken hotbild finns och vilka är 
möjligheterna? Vad måste vi bli bättre på? 
 
”Visionen finns med som en utgångspunkt när vi börjar arbeta med hela vår styrprocess. En 
omvärldsanalys är givetvis nödvändig för att se vad som finns runt hörnet och som hela 
koncernen (kommunen) måste ta hänsyn till. Det kan vara lagstiftning eller andra viktiga 
förhållanden i vår omvärld som vi måste beakta i utformningsprocessen.” (Lars Åhl) 
 
Kommunens styrprocess innefattar framtagandet av en budgetplan som sträcker sig över tre 
år. En rullande planering, som startar i januari-februari och arbetas kontinuerligt med fram till 
november. Det är ett intensivt arbete hela tiden. När det är färdigt har fullmäktige en plan för 
de kommande tre åren. Sen nästa år, gör kommunen om samma process och reviderar 
föregående års plan. Återigen för tre år framåt. Så det är en rullande treårs planering. 
Visionens förverkligande är långsiktig men från den tar kommunen också fram strategier som 
förflyttar dem i rätt riktning för den kommande planeringsperioden.  
 
Behovet av samverkan med omvärlden blir allt viktigare och det är därför angeläget, för Luleå 
kommun, att ur ett helhetsperspektiv söka områden som har stor betydelse för visionens 
förverkligande. I tidigare budgetprocess har förvaltningar och bolag själva tolkat visionen 
utifrån sitt verksamhetsperspektiv. Processen har därmed inte gett tillräckligt stöd för en 
helhetssyn. Nulägesanalysen återkopplas sedan mot den vision som finns för att identifiera 
                                                 
4 Kommunsektorn har ett statsbidrags- och utjämningssystem som ska ge kommunerna likvärdiga förutsättningar 
att bedriva basverksamheter som bl a skola och omsorg. 
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vilka områden som är viktiga att prioritera kommande period. Kommunstyrelsen bestämmer 
vilka dessa områden skall vara. 
 
4.3.5 Strategiska områden 
 
I den nya styrprocessen ligger tyngdpunkten på den strategiska styrningen det vill säga 
kommunkoncernens inriktning och omfattning i stort vad avser vision, verksamhetsidé samt 
förverkligandet av detta. Omvärldsanalysen resulterade i att man konstaterade att:  
 

• befolkningstillväxten var långsam på grund av stor in- såväl som utflyttning samt låg 
nativitet. Det ekonomiska scenariot av denna analys åskådliggör en risk för minskade 
statsbidrag.  

• Näringslivet är en nyckelfaktor för Luleå kommuns utveckling. Ett stärkt 
företagsklimat stärker etableringsviljan men detta är tung utmaning.  

• Luleå kommun är inte en tillräckligt konkurrenskraftig inflyttningsort och det 
naturliga förstahandsvalet för ungdomar som väljer att lämna Norrbottens inland. Det 
finns en risk att Luleå tekniska universitet stagnerar som universitet och Luleå som ort 
inte står sig i konkurrensen om ungdomarna.  

• Det finns även krav och förväntningar på den kommunala kvaliteten från 
medborgarna. God kvalitet till förhållandevis låga skatter och avgifter innebär stora 
utmaningar för kommunens verksamheter. Förnyelse av ledarskap och medarbetarskap 
genom utvecklad personal politik kan på ett avgörande sätt stärka hälsan bland 
medarbetarna och bidra till utveckling av kvaliteten i den kommunala verksamheten. 

 
På den övergripande nivån har ledningen övergripande strategier inom de strategiska 
områdena med en beskrivning varför just dessa skall fokuseras. Syftet med att 
kommunstyrelsen anger de viktigaste strategiska områdena är att kunna sätta starkare fokus på 
de vägar som för tillfället bäst bidrar till att nå visionen. Genom att strategiarbetet sker i en 
öppen och aktiv dialog skapas förutsättningar för en gemensam syn mellan kommunstyrelse 
och nämnd/bolag.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att följande strategiska områden särskilt ska beaktas i det 
fortsatta planeringsarbetet: 
 

• Befolkningstillväxt 
• Näringslivet 
• Universitetet 
• Kommunal kvalitet 

 
Dessa strategiska områden ger respektive nämnd/bolag en uppfattning om vad som ska 
prioriteras och synliggöras i den egna verksamhetsplaneringen. Kommunstyrelsen får en 
återkoppling via de handlingsplaner som nämnderna/bolagen arbetar fram som underlag för 
den strategiska planeringen och budgeten kommande period.  
 
4.3.6 Nedbrytningen av styrkortet till de lägre nivåerna 
 
Strategin för införandet av balanserade styrkort i Luleå kommun har varit att börja på den 
övergripande ledningsnivån för att sedan gå vidare med ett brett införande i hela 
organisationen. Andra kommuner har valt att börja underifrån och i vissa fall valt ut någon 
avgränsad verksamhet som får ta första steget.  
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Luleå kommun insåg att i förändrandet av en ny, flerdimensionell styrmodell måste de först 
förankras i toppen av organisationen för att förankra förändringsarbetet. För att styra hela 
kommunkoncernen valde de därför att börja högst upp i trappan. De har försökt arbeta med 
den strategiska övergripande styrningen på varje huvudverksamhet så att den präglas av 
balanserad styrning. Studieresan till Göteborg planterade fröet hos ledningen vilket sedan har 
vuxit genom vidareutbildning inom området.  
 
”Det här är en viktig lärprocess då det handlar om att ställa om systemet, sina egna 
perspektiv och sin egen förståelse.” (Lars Åhl) 
 
Både Olsson och Åhl instämde i att trots att utformningsprocessen är decentraliserad så är det 
viktigt att ledningen stödjer utvecklingsprocessen. Ledningen kan dock endast bidra med 
något om de själva har förstått vad det innebär. Den strategiska övergripande styrningen har 
sedan försökt att utvecklas för varje verksamhet så att den präglas av ett styrkortstänk.  
 
Det Luleå kommun har börjat med är att utforma ett styrkort för varje nämnd och varje bolag 
på en övergripande nivå. Nästa steg har varit att bygga upp styrkortet på basnivån och skapa 
ett styrkort som stödjer de olika verksamhetsnivåerna. Det har varit viktigt för Luleå kommun 
att sörja för en bra kommunikation mellan de olika nivåerna och organisationen. 
 
”Om den här dialogen funkar så får man en utveckling på varje del, på varje arbetsplats som 
i slutändan svarar mot visionen.” (Håkan Olsson) 
 

 
            Figur 4.1 Visionens nedbrytning på de lägre nivåerna (Håkan Olsson & Lars Åhl, Luleå kommun) 
 
Ledningen vill till stor del att styrkorten självständigt skall byggas upp på de lägre nivåerna. 
Dock kan vissa generella indikatorer anges som förutsättningar och skall gälla rakt igenom 
hela organisationen. I sådana fall vill ledningen ha en tydlig bild av hur det ser ut i frågan om 
dessa indikatorer på förvaltningsnivå, på avdelningsnivå och på arbetsplatsnivå.  
Åhl betonar vikten av att styrkorten är inte bara en konsolidering av alla uppgifter utan en del 
uppgifter stannar kvar. De som finns på ett styrkort på en nivå är ju bara intressant för den 
nivån att styra på medan vissa uppgifter skall aggregeras och skickas uppåt i organisationen 
(Se figur 4.4).  
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Politikerna har angivit förutsättningarna genom att fastslå en vision, ett önskat framtida läge 
som kommunen ska försöka befinna sig i år 2010. Utifrån dessa förutsättningar skall sedan 
nämnderna och förvaltningarna skapa egna styrkort. Från visionen skall nämnderna göra en 
tolkning, vad betyder den för oss? Vad ska vi göra för att förverkliga visionen? 
Förvaltningarna, i samarbete med nämnden, gör motsvarande tolkning av vad detta innebär. 
På detta sätt skall detta kommuniceras ned i hela verksamheten så att de i basverksamheten 
vet vilken strategi som finns och vilka konkreta handlingar som krävs av dessa för att 
förverkliga visionen. Att kunna kommunicera genom hela organisationen är nyckeln till en 
framgångsrik styrning.  
 
4.3.7 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Inom de strategiska områdena analyseras och identifieras kritiska framgångsfaktorer. 
Framtagandet av de kritiska framgångsfaktorerna var, enligt Åhl, ett jätteproblem. Det här 
hade de ju inte gjort förut, men det var en bra erfarenhet till nästa gång.  
 
Både Olsson och Åhl betonade vikten av det kollektiva lärandet. Dialogen i 
utformningsprocessen har varit viktig, att gemensamt öka lärandet och kunskapen. Det 
handlar väldigt mycket om förståelse. Det här är en komplex process, speciellt 
framgångsfaktorerna.  
 
”Efter man har gjort det första styrkortet och tittar tillbaka kommer man att skratta åt det 
första stapplande försöket. Det var inte bra, det har en massa fel och brister. Men nästa gång 
man då gör ett styrkort gör man det lite bättre.” (Lars Åhl) 
 
Framgångsfaktorerna togs fram på egen hand på de lägre nivåerna i organisationen. Varför vi 
inte behandlar detta område vidare. 
 
4.3.8 Handlingsplaner 
 
Framgångsfaktorerna är grundvalen för att sätta ett antal indikatorer. Inom de olika 
fokusområden är dessa de målvärden kommunen har. För att åstadkomma de önskade 
målvärdena måste dock ett antal handlingar vidtas.  
 
Handlingsplanerna är en förutsättning för att verksamheten ska förflytta sig från punkten A till 
punkten B. Verksamheten konstaterar vilka fel och brister den har när den står i punkten A, 
och verksamheten vill förflytta sig till punkten B. Då måste verksamheten vidta ett antal 
åtgärder. När verksamheten har gjort dessa åtgärder måste den utvärdera om den står i 
punkten B. Det är viktigt att de kan se tillbaka i processen och lära sig något speciellt på de 
olika verksamhetsnivåerna. Styrning handlar om att påverka beteenden, beteenden handlar om 
förståelsen hos dem som kan fatta beslut. Den här modellen har vi saknat tidigare.  
 
”Vi har inte haft en metodik och modell, ett sätt att resonera och prata om tidigare. När vi har 
pratat om vår vision har det kanske funnits något så där löst uttryckt om omvärld och 
liknande. Sedan har det varit en kreativ process att få fram mål och liknande.”  (Lars Åhl) 
 
Det här är ett sätt att steg för steg ta fram ett styrkort och innehåll som är kopplat tillbaka till 
visionen. Genom att använda det här likartat i hela organisationen får organisationen ett språk, 
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ett begrepp, organisationen kommunicerar och ökar möjligheterna till att alla jobbar åt samma 
håll.  
 
4.3.9 Uppföljning 
 
Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamhet sker vid delårsrapporter och 
bokslut. Där kommer man att följa upp hur det har gått utifrån styrkorten. Det är först nu som 
kommunen får en värdemätare om styrkorten har fungerat bra. Delårsrapporten har ett 
prognosfokus. Vid denna delårsrapport skall det talas om vad som har hänt de första fyra 
månaderna, men det är även viktigt att se hur man bedömer att det kommer att gå i de fem 
olika perspektiven vid årets slut. Varje nämnd skall visualisera styrkortet i fem trafikljus. 
Klarar man de uppsatta målen är det grönt ljus, klarar man dom inte är det rött, klara man dom 
delvis är det gult. Man får göra en samlad bedömning utifrån indikatorerna. Fem gröna ljus är 
förhoppningarna. Men är det inte det kan man gå tillbaka och titta på orsakerna till 
exempelvis ett rött ljus genom att titta på nämndernas material.  
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5 SSAB TUNNPLÅT 
 
Detta kapitel bygger på intervjuer med fyra personer samt dokumentationer från SSAB 
Tunnplåt. Kapitlet inleds med en kort företagspresentation varefter vi behandlar deras motiv 
till att utforma en multidimensionell styrning. Slutligen presenteras intervjun efter stegen i 
SSAB Tunnplåts utformningsprocess. 

 
 
5.1 SSAB Tunnplåt och dess organisation  
 
SSAB, Svenskt Stål Aktie Bolag, heter moderbolaget i SSAB-koncernen som bildades till sin 
nuvarande form 1978 men som haft verksamhet sedan 1870. SSAB-koncernen är indelad i tre 
organisatoriska divisioner: stålrörelse, vidareförädling och handel där stålrörelsen består av 
SSAB Tunnplåt, SSAB Oxelösund och utländska försäljningsbolag. SSAB Tunnplåt i sin tur 
består av malmmetallurgienheten i Luleå och tunnplåtstillverkningsenheten i Borlänge (Se 
figur 5.1).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Organisationsschema SSAB Tunnplåt 
 
Malmmetallurgi i Luleå har knappt 1600 anställda, omsätter runt 3 miljarder kronor per år och 
består av 4 produktionsenheter och 3 stödenheter, beskriver Nordqvist. De tillverkar slabs, en 
11 meter lång, 1,5 meter bred och cirka 2 centimeter tjock stålsträng. Varje enskild slabs har 
ett eget personnummer då var och en är tillverkad till en viss kund med ett visst ändamål och 
har därför en viss legering. Malmmetallurgi i Luleå har inriktningen extra- och 
ultrahöghållfasta stål. 

 
SSAB Tunnplåts5 metallurgienhet i Luleå är ett, i förhållande till andra stålföretag i Europa 
och världen, litet stålverk som opererar på en väldigt konkurrensutsatt marknad, säger 
Önneskog. Han menar att de i och med detta valt en strategi som bygger på att utveckla 
speciella stålsorter enligt kundens önskemål och hålla korta leveranstider för dessa. Denna 
strategi bygger på konkurrensfördelen att snabbt kunna ställa om i produktionen så att även 
små mängder av en stålsort kan produceras lönsamt, säger Nordqvist. 
 
 

                                                 
5 Hädanefter kommer SSAB Tunnplåt att benämnas SSAB Tunnplåt eller bara Tunnplåt. SSAB Tunnplåt i Luleå 
kommer att benämnas SSAB, företaget eller metallurgi. 
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5.2 Varför valde SSAB en multidimensionell styrning? 
 
Inom SSAB Tunnplåt i Luleå och Borlänge finns ett multidimensionellt styrverktyg, den så 
kallade målstyrningen, som i grunden baseras på Kaplan och Nortons balanserade styrkort. 
SSAB Tunnplåt beslutade 1996 att ersätta de gamla styrverktygen med målstyrning och 1997 
infördes målstyrningsprocessen i Luleå och Borlänge. Den styrning SSAB tidigare använde 
sig av var väldigt traditionellt utformad och hade den ekonomiska aspekten i centrum, berättar 
Enbom. Dess grundstommar var budgetstyrning och internprissättning men även regel- och 
värderingsstyrningen fick utrymme. Budgeten och internprissättningen har i stort sett 
avvecklats helt medan regel- och verksamhetsstyrningen till en del finns kvar.  
 
Grunden till att i stort sett hela den traditionella styrningen avskaffades var att den, enligt 
företagsledningen, var alltför endimensionell och finansiell med tanke på Tunnplåts strategi. 
Budgetverktyget uppfyllde inte kraven som ledningen hade, det hjälpte dem inte att nå deras 
strategi då det i princip bara fokuserade på den finansiella aspekten och inget annat 
perspektiv. Ledningen tyckte dessutom att budgeten tittade alltför mycket bakåt och inte 
tillräckligt mycket framåt och att budgetprocessen var ett väldigt tidskrävande arbete vars 
slutprodukt kunde vara inaktuell redan i början av perioden. Enligt Önneskog fokuserade de i 
SSAB: s budget alltför mycket på en enskild månads för höga eller för låga värde och tappade 
det allomfattade perspektivet där de ser på övergripande trender istället för ett enstaka värde. 
Denna överblickande förmåga är det viktigt att deras ekonomiska verktyg har då de verkar i 
en så konkurrensutsatt bransch, menar Önneskog. På grund av allt detta började ledningens 
tankar i mitten av 1990-talet att figurera kring hur de kunde ta till vara på sina kunder och 
nyttja medarbetarnas kompetens så att de på ett bättre sätt stämde med strategin. I samma 
veva som detta lanserades det balanserade styrkortet som för Tunnplåt låg väldigt rätt i tiden, 
styrkortets mångfasetterade fokus stämde väldigt bra med deras egna tankar. Ledningen 
kontaktade utomstående konsulter för att få hjälp att utveckla tankarna i en modell och av 
detta växte målstyrningsprocessen fram. Denna process består av två centrala delar, måltavlor 
och tillhörande aktiviteter.  
 
Det var viktigt för SSAB att hitta ett eget koncept av det balanserade styrkortet. Den tunga 
budgetstyrningen hade SSAB levt med i 50 år och det var viktigt att markera att bytet till 
målstyrningen var en historisk förändring som de kanske skulle leva med i ytterligare 50 år. 
Ledningen ville med sitt eget koncept poängtera att de inte genomförde bytet för att det var ett 
nytt och moderiktigt verktyg utan för att det stämde bra överens med SSAB: s situation och 
strategi. 
 
De övergripande mål ledningen tog fram för beslut om att införa målstyrning bestod, enligt 
Nordkvist, i tre delar: 

 
• Koppla ihop SSAB Tunnplåts vision med styrning och uppföljning av verksamheten. 
 
• Få den ekonomiska planeringen och styrningen närmaren verksamheten och 

verkligheten. 
 
• Den ekonomiska planeringen och styrningen medverkar till att åtgärder vidtas så att 

visionen förverkligas. 
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5.3 Utformningsprocessen 
 
Detta avsnitt börjar med att ta upp viktiga tankar och resonemang inför och under 
utformningsprocessen. Därefter går vi igenom ledningens utformningsarbete på de högre 
nivåerna, vi beskriver tillvägagångssätt och orsaker. Efter detta beskriver vi ledningens 
utformningsarbete av riktlinjerna på avdelningsnivå, vi redogör för vad ledningen menar att 
varje avdelning bör tänka på och hur de bör gå tillväga för att skapa sin målstyrning.  
 
5.3.1 Viktiga tankar i utformningsprocessen  
 
Det som varit viktigt för SSAB vid utformningen av deras målstyrning har varit att ta med så 
många medarbetare som möjligt i processen. Enligt Enbom hade det inte fungerat med att 
ledningen själv utformar målstyrningen hela vägen. Verktyget hade då inte fått någon 
förankring i medarbetarna och därför heller inte fått den innebörd, tyngd och inriktning som 
de ville. Om medarbetarna får vara delaktiga i skapandet av målstyrningen så bildas det 
engagemang som behövs för att förankra verktyget.  
 
Ledarrollen är en central och avgörande del som ledningen jobbat med för att förankra 
verktyget hos medarbetarna men de har även jobbat på fler plan. De har jobbat mycket med 
informerande genom deras egen tidning och deras intranät men även med ett belöningssystem. 
 
”Vi måste, i lönekuvertet, kunna premiera till exempel en avdelningschef för ett bra utformat 
målstyrningssystem.” (Stefan Enbom) 
 
Under utformningsprocessen tittade ledningen på ett antal standard förfaringssätt att jobba 
med i en sån här process. De valde ett förfaringssätt som skulle vara vettigt att arbeta utifrån 
för deras chefer och medarbetare, det skulle vara lätt och begripligt att jobba med det i 
praktiken menar Enbom. 
 
5.3.2 Ledningens utformningsarbete på de tre högre nivåerna 
 
SSAB: s målstyrningsprocess består dels av några övergripande måltavlor som ledningen 
utformat och dels av flera mindre måltavlor som varje avdelning utformat. Av de 
övergripande måltavlorna som ledningen utformat verkar en på Tunnplåtsnivå, en på 
metallurginivå och en på var och en av metallurgis enhetsnivåer. På nivåerna under detta 
utformar avdelningscheferna själva tillsammans med de avdelningsanställda sin egen 
måltavla.  
 
5.3.2.1 Vision och strategi 
 
Ledningen inledde utformningsprocessen med att bearbeta och konkretisera visionen så att 
denna klart och tydligt framgick. SSAB: s vision är det ”drömläge” de anser sig ska sikta på 
för att uppfylla ägarnas krav fullt ut, för att nå visionen gäller det därför att successivt 
uppfylla de krav som ägarna har. De krav ägarna har är ytterst, enligt Enbom, att tjäna så 
mycket pengar som möjligt. Det är upp till företaget att utifrån sin situation uppnå detta. 
SSAB har länge, i minst tio år, siktat mot en mer luddig och outtalad form av deras nuvarande 
vision, den har varit mer abstrakt och svårtydd men grundpelarna är desamma.  
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Denna vision är att tillhöra den absoluta toppen inom europeisk stålindustri, där de skickligt 
arbetar för sina interna och externa kunders bästa.  
 
”Vi vill bli bäst i Europa på allt vi gör.” (Stefan Enbom) 
 
De ”benchmarkar” sig mot sina konkurrenter med jämna mellanrum för att se hur de ligger 
till. Dessa jämförelser har tydligt visat att de i förhållande till sina konkurrenter har så bra 
kompetens och teknik att visionen definitivt är möjlig att uppnå. 
 
SSAB är ett litet stålverk som är utsatt för stor konkurrens, berättar Önneskog. De ligger på 
53: e plats i världen av 80 jämförda stålföretag och producerar 3,8 miljoner ton stål per år i 
jämförelse med den största producenten som producerar 43,1 miljoner ton (se bilaga 2).  
 
”Detta leder till att vi måste specialisera oss för att överleva, vi har helt enkelt inte de 
skalfördelar som krävs för att kunna priskonkurrera mot de stora stålverken.” (Erik 
Önneskog) 
 
Ledningen arbetade även igenom och förtydligade strategin i företaget så att den passade med 
visionen, och visionen med den. SSAB har på grund av sin situation valt en nischstrategi som 
går ut på att göra extra- och ultrahöghållfasta stål, utgångspunkten i denna strategi har funnits 
inom SSAB i minst tio år. 
 
”I samma skede som NJA 1978 blev SSAB inträffade en typ av konkurrenshöjning bland 
stålföretagen i Sverige. Att konkurrera mot de stora bulkföretagen var i stort sett omöjligt för 
SSAB, det var här de grundlade sin nuvarande strategi och vision.” (Stefan Enbom) 
 
Detta har inneburit få svårigheter att kommunicera ut den nu mer förtydligade strategin då de 
flesta av SSAB: s medarbetare vet vad den i grunden innebär. SSAB: s huvudfokus är att ta 
fram, utveckla och bygga upp kompetens samt att hitta kunder och sälja extra- och 
ultrahöghållfasta stål. På så sätt skapar de ett mervärde och tjänar pengar som ett litet 
stålföretag. Visserligen är en stor del av SSAB: s stål av den kvalitén som de flesta stålföretag 
kan producera men en betydande del är även extra- och ultrahöghållfasta specialstål. 
 
 Enligt Stefan Enbom är SSAB:s främsta konkurrensfördelar närheten till malmfälten men 
även kompetensen hos dess medarbetare.  
 
”Den höga teknologin som krävs för att utveckla extra- och ultrahöghållfasta stål har alla 
stålföretag möjlighet att köpa men den kompetens som våra arbetare besitter är svår att 
komma över. En stålarbetare på SSAB har generellt sett högre kompetens än en europeisk 
stålarbetare.” (Stefan Enbom) 
 
KLS (Kvalitet Leveranssäkerhet och Service) är ett begrepp som länge funnits inom SSAB. 
Detta begrepp är ett resultat av den strategi som företaget valt att konkurrera genom vilket 
också återspeglas i målstyrningens perspektiv. SSAB: s målstyrningsprocess innefattar ett 
perspektiv på övergripande Tunnplåtsnivå och tre perspektiv på metallurgi-, enhets och 
avdelningsnivå. På Tunnplåtsnivå verkar det finansiella perspektivet och på de tre 
underliggande nivåerna verkar medarbetar-, egna verksamhets- och kundperspektivet. Dessa 
perspektiv togs av ledningen fram som ett första steg i målstyrningsprocessen efter att ha 
konkretiserat sin vision och förtydligat strategin. Framtagandet av perspektiven skedde under 
de första av ett antal övningar som Tunnplåts ledning hade. 
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5.3.2.2 Perspektiven och deras syfte och innebörd 
 
SSAB Tunnplåts finansiella perspektiv finns bara på denna nivå och är ett ägarperspektiv, 
detta ska inte förväxlas med den ekonomiska biten i egna verksamhetsperspektivet. Detta 
finansiella ägarperspektiv innehåller de krav ägarna har på dem. 
 
Medarbetarperspektivet är ett perspektiv som för SSAB är väldigt viktigt, kanske det 
viktigaste, med tanke på deras strategi. Enbom ser en ständig effektivisering och utveckling 
av företagets verksamhet som avgörande för deras fortsatta överlevnad och existens i 
stålbranschen. 
 
SSAB har avvikit från det mekaniska synsättet och ser istället organisationen som en 
organism. Ledningen valde därför till stor del att ta med ett medarbetarperspektiv i processen 
men även för att ha stark fokus på sina medarbetare då dessa är en av de viktigaste faktorerna 
för att kunna leva upp till strategin i företaget och utveckla det. Det är medarbetarnas 
kompetens, engagemang och drivkraft som är nyckeln till att lyckas inom denna strategi, 
anser Enbom. Med kompetenta, engagerade och drivande medarbetare håller de sig i toppen 
och får kunder med höga krav på stålet som de kan jobba nära.  
 
Egna verksamhetsperspektivet valde ledningen att ta med, även det, på grund av strategin. 
Den egna verksamheten måste ständigt effektiviseras och kvalitethöjas om SSAB ska kunna 
konkurrera och nå sin vision. En viktig faktor som pekade på att detta perspektiv skulle tas 
med utifrån den formulerade strategin är att Enbom ser en förändring bland Sveriges företag.  
 
”…företagen i Sverige har blivit mer och mer processorienterade med anledning av kvalitets- 
och miljöcertifieringar och ett antal andra sådana faktorer, det är processens effektivitet som 
står i fokus idag. Man jobbar mer ur ett processperspektiv än ett organisatoriskt perspektiv.” 
(Stefan Enbom) 
 
SSAB jobbar i detta perspektiv mycket med den inre effektiviteten i den egna verksamheten 
och utvecklingen av den men fokuserar även på kunden och dennes krav samt på leverantörer 
och medarbetare. När de jobbar utifrån sina processer och utveckling av sådana är kunden ett 
väldigt centralt begrepp. På grund av detta känns det för SSAB naturligt att ha ett 
kundperspektiv.  
 
Kundperspektivet är även ett naturligt och viktigt perspektiv att ta med beträffande 
omgivningen och den nischade strategin. För SSAB:s utveckling är det vitalt att på ett 
effektivt och framgångsrikt sätt kunna arbeta nära kunderna och få sälja så mycket specialstål 
som möjligt.  
 
”I många fall arbetar våra egna applikationsingenjörer tillsammans med våra kunder och då 
är det viktigt att de kan bidra med betydelsefull kunskap inom sitt område.” (Stefan Enbom) 
 
I och med den hårda konkurrensen inom stålindustrin och det faktum att kundavtal sluts 
kvartalsvis vet inte SSAB vilka kunder de har från ett kvartal till nästa. Detta betyder att god 
och produktiv kontakt och samarbete med kunderna är avgörande. SSAB:s strategi kräver 
även den dessa kundrelationer då deras specialstål ska uppfylla många kundkrav som SSAB:s 
medarbetare måste vara insatta i. SSAB har därför varje kvartal kundträffar där de krav och 
förbättringar kunderna ställer på deras verksamhet och produkter framkommer.  
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5.3.2.3 De kritiska framgångsfaktorerna 
 
Under de, inför målstyrningens införande, inledande ledningsövningarna identifierades även 
kritiska framgångsfaktorer för de olika perspektiven. Detta gjorde ledningen tillsammans med 
de respektive enheternas ledningar för Tunnplåt, metallurgi och metallurgis enheter. Det är 
ganska givet vad som styr om de ska lyckas eller inte i denna bransch, anser Enbom. 
Ledningen diskuterade sig fram till de kritiska framgångsfaktorer som skulle leda till visionen 
”bäst i Europa”, med hjälp av vissa grunddata. Dessa grunddata bestod av till exempel 
benchmarking mot konkurrenter men även erfarenheter från ledningen om vad som är vitalt 
när de konkurrerar inom denna strategi, berättar Enbom. Några av dessa faktorer är de krav 
kunderna har, effektiva huvudprocesser, få arbetsskador och medarbetarsamtal. Det enda 
riktigt nya var fokus på medarbetaren, menar Enbom. Visionen bröts, genom ägarnas krav, 
först ned i kritiska framgångsfaktorer på övergripande Tunnplåtsnivå, därefter bröts den ned 
till nya kritiska framgångsfaktorer på metallurginivå och slutligen gjordes likadant på 
enhetsnivå för metallurgi.  
 
Dessa kritiska framgångsfaktorer översattes inom perspektiven till mått och i många fall även 
mål för de tre nivåerna de fastställts på. Mål fastställs bara för en kritisk framgångsfaktor som 
anses vara extra viktig för verksamheten eller som man efter hand upptäcker en negativ trend 
på. För de kritiska framgångsfaktorerna utan mål följer man bara utvecklingen beredda på att 
formulera mål om så skulle behövas. När mål formulerats för en kritisk framgångsfaktor tas 
aktiviteter, som ska leda till målet, fram. Dessa aktiviteter har fått mer och mer betydelse 
inom SSAB allt eftersom målstyrningsarbetet fortskridit. På vissa avdelningar har man till 
viss del slutat med mål och inför bara aktiviteter för de kritiska framgångsfaktorerna de vill 
förbättra. 
 
”Avdelningarna är väldigt fria i utformandet av sin målstyrningsprocess och behöver inte 
utforma mål för avdelningen. Vad vi däremot vill är att de utformar aktiviteter som leder till 
att enhetsmålen ovanför avdelningsnivån uppnås.” (Stefan Enbom)  
 
5.3.2.4 Perspektivens mål och mått 
 
Det finansiella ägarperspektivet med dess mål och mått existerar bara på Tunnplåtsnivå. Detta 
perspektiv statuerar genom olika mått de krav ägarna ställer på SSAB, att uppfylla detta 
perspektiv är för SSAB det primära, berättar Enbom. De mått som främst förekommer är 
nyckeltal, till exempel att ägarna har krav på ett visst kassaflöde och en viss räntabilitet på 
sysselsatt kapital.  
 
Inom medarbetarperspektivet hade ledningen problem med mätetal och tog därför hjälp av 
Luleå tekniska universitet för att utarbeta en enkät där de ”mjuka” frågorna om medarbetarna 
behandlades. Denna enkät innehöll frågor och mått som antal arbetsskador de haft, vilken 
deras hälsa var, hur många som fått specialutbildning eller annan kompetensutveckling, hur 
många som fått utvecklingsplaner och hur många som fått medarbetarsamtal. Vissa mål för 
denna enkät utarbetades även, dessa bestod till exempel i att antalet arbetsskador inte skulle 
överskrida ett visst antal och att alla medarbetare skulle ha genomgått medarbetarsamtal inom 
en viss tid, säger Enbom. För bland annat utbildning och kompetensutveckling sätts inga mål, 
här följs bara utvecklingen. Denna enkät delas sedan ut vart annat år till medarbetarna att 
svara på. 
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Effektiviseringen av företagets processer inom egna verksamhetsperspektivet bygger på 
ekonomiska mått, detta perspektiv utgör för SSAB till stor del ett ekonomiskt perspektiv, 
menar Enbom. Här jobbar de mycket med ekonomiska mått som är prestanda på deras 
huvudprocesser. Dessa mått härstammar till viss del från budgetverktyget men är nu 
utvecklade för att passa en mer prognoslik ekonomi. Enbom berättar att stålindustrin är 
väldigt konjunkturkänslig, de kan gå från förluster till stora vinster på väldigt kort tid. Därför 
mäts övergripande trender och utvecklingar istället för att gå in på enskilda ekonomiska 
värden. Dessa ekonomiska mått visar vilka delar av verksamheten som måste effektiviseras. 
De talar om vilka mål för utveckling och förbättring som olika gruppen ansvarar för. Exempel 
på mål för en viss produktionsavdelning är att antalet störningar i koksverket ska understiga 
en viss nivå och att antal ton råjärn per genomsnittsdygn minst ska uppgå till en viss nivå. 
 
Utveckling av verksamheten bygger på vad som krävs för att tillverka det bästa extra- och 
ultrahöghållfasta stålet på marknaden, detta framkommer ofta av kundernas krav och 
förbättringsförslag på stålet. De krav och förslag till förbättringar som kunderna har är väldigt 
viktiga för SSAB att få ut som mål på de avdelningar de hör hemma så att kunderna inte 
övergår till någon av konkurrenterna. Mål för detta perspektiv är till exempel att klara dessa 
krav och förbättringar fullt ut. 
 
När de kritiska framgångsfaktorerna fastställts samt mål, mått och aktiviteter bestämts följs 
dessa upp alltefter eventuella kundkrav, ledningens eller egna behov. Detta sker med viss 
regelbundenhet så att verksamheten hela tiden utvecklas. Förutsatt att konsekvenser dras från 
vad uppföljningen visat är uppföljningen den drivande motorn som för utvecklingen vidare. 
Detta betyder för SSAB:s del att uppföljningen är ett väldigt viktigt inslag, menar Enbom. 
 
Efter uppföljningen sammanställs dess information från vilken man drar konsekvenser för 
fortsatt utveckling. Om de nått målen eller passerat dem sätts nya mål och om de inte nåtts 
utvärderar man aktiviteterna och förbättrar dem eller sätter helt nya. I de fall avdelningarna 
inte satt egna delmål för att uppnå enhetsmålen fokuserar man helt på aktiviteterna och deras 
utvärdering. Detta gör aktiviteterna mycket viktigare och de måste vara väldigt 
genomarbetade.  
 
5.3.3 Ledningens utformningsarbete av riktlinjerna på avdelningsnivå 
 
När ledningen fastställt målstyrningsprocessen på Tunnplåts-, metallurgi- och metallurgisk 
enhetsnivå tog de sig an avdelningsnivån. För att kunna kommunicera ut visionen och därmed 
ägarnas krav till avdelningarna jobbar de med de tre andra perspektiven. De kan inte jobba 
med nyckeltal mot de anställda i och med att dessa är alltför obegripliga för dem. De tre 
perspektiven översätter på enhetsnivå nyckeltalen till begripliga mål, mått och aktiviteter som 
avdelningarna sen ska jobba efter.  
 
Ledningen har utformat riktlinjer för hur varje avdelning under enhetsnivå identifierar sina 
kritiska framgångsfaktorer, mått, mål och aktiviteter som bidrar till perspektivens enhetsmål. 
Detta har gjorts genom en mall för skapandet av en måltavla som varje avdelning ska jobba 
efter. Riktlinjerna är löst utformade och lämnar stor frihet till avdelningscheferna i sitt 
målarbete.  
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Det som ledningen konkret anser ska bidra till visionen är framförallt följande faktorer: 
 

• Trivsel och arbetsglädje 
• Medskapande och skickliga medarbetare 
• Ständigt pågående utveckling (se bilaga 3) 

 
5.3.3.1 Mallen 
 
När en måltavla ska utformas får avdelningscheferna stor frihet att, utifrån riktlinjerna, 
genomföra sitt eget målarbete och skapa en måltavla för avdelningen. Ledningens egen 
utformningsprocess ligger till grund för de riktlinjer som utformats och säger att måltavlan 
ska utformas i fem steg.  
 
Steg 1: Spelplan 
Denna beskriver huvuduppgiften och ansvarsområden och enligt Enbom är detta en punkt 
som måste tänkas igenom väl. Det är viktigt att veta var gränserna mellan olika 
ansvarsområden går och vilken huvuduppgiften för respektive avdelningsenhet är. Första när 
detta är klart kan de gå vidare och på ett framgångsrikt sätt utforma innehållet i de resterande 
punkterna. 
 
Steg 2: Måltavla 
Måltavlan utgörs av mål för verksamheten. Kritiska framgångsfaktorer identifieras och det är 
dessa som är viktiga för att lyckas. För de kritiska framgångsfaktorerna som behöver 
förbättras sätts mål. Avdelningschefen sätter sig ned med sina medarbetare och tillsammans 
diskuterar de fram vilka mål som passar avdelningen. För de kritiska framgångsfaktorer som 
inga mål sätts följs utvecklingen. Vissa av målen och aktiviteterna på avdelningsnivå tas, trots 
denna decentralisering, av ledningen, till exempel mål om personalnedskärning.  
 
”Att gå till en avdelning och säga ta fram mål och aktiviteter så ni blir 20 % färre går inte, de 
anställda kommer inte att jobba för att ta fram dessa” (Stefan Enbom) 
 
Målen ska sättas inom tre perspektiv: 
 

- Medarbetarperspektivet 
- Egna verksamheten 
- Kundperspektivet 

 
Steg 3: Aktiviteter 
Medarbetarna kommer gemensamt fram till de aktiviteter som behöver vidtas för att uppnå 
målen. 
 
Steg 4: Uppföljning 
Uppföljning av kritiska framgångsfaktorer och mål görs med regelbundenhet som bestäms av 
eventuella kundkrav, ledningens eller egna behov. Uppföljning ska också göras för att 
kontrollera om beslutade aktiviteter har utförts. 
 
Steg 5: Konsekvens vid avvikelse 
Konsekvenser dras utifrån vad uppföljningen visar. Om målen uppnåtts eller de passerats bör 
detta uppmärksammas. Därefter sätts nya mål och aktiviteter. Om målen inte uppnåtts vidtas 
nya aktiviteter. 
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Dessa riktlinjer har kännetecknats av stor frihet för avdelningscheferna, ledningen har styrt 
dem i väldigt låg grad vilket lett till stor förvirring. Avdelningscheferna har framförallt haft 
problem med att sätta mål, de har inte vetat om det ska var mål mätta i pengar eller om det ska 
vara andra mått. De har inte vetat om målen ska sättas högt så de får beröm eller lågt så 
anspänning åstadkoms i organisationen. 
 
5.3.4 Genomgång av strukturen 
 
Målstyrningsprocessen är ett helt nytt sätt att tänka för SSAB, det var en väldig förändring 
som innebar stor decentralisering. Enligt Enbom krävs en decentralisering av verksamheten 
för att skapa den förankring och det engagemang som behövs för att göra till ett väl 
fungerande verktyg i vår stora organisation. Detta innebar en mer bottom-up styrd utformning 
och senare också implementering i organisationen. På grund av att målstyrningsprocessen 
förde med sig en decentralisering var det sista SSAB:s ledning gjorde i utformningsprocessen 
innan implementeringen att tänka igenom hela organisationens struktur. Hela paletten av 
deras sätt att tänka, bete sig och styra på tänks igenom vartefter de ändrar på de delar som inte 
passade in. När det gäller till exempel regelstyrningen så har de gjort en hel del förändringar. 
Ledningen anser i och för sig att det alltid måste finnas regler i en organisation som SSAB, 
det får inte kosta hur mycket som helst att nå målen, menar Enbom. Dessa regler får dock inte 
gå ned på detaljnivå när man styr med ett multidimensionellt styrverktyg.  
 
”Vi kan inte detaljstyra verksamheten och samtidigt förvänta oss kreativitet, initiativ och ett 
stort engagemang av de anställda, därför har vi plockat bort en hel del onödiga regler och 
istället fört ut en hel del ansvar.” (Stefan Enbom) 
 
 
 
 



- ANALYS - 

33  

6 ANALYS  
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera mot bakgrund av teori och insamlat 
material. De båda företagen kommer att behandlas separat varefter vi kommer att revidera 
vår syntes gentemot organisationerna. Avslutningsvis kommer vi att göra en korsjämförelse 
mellan de bägge företagen.  
 
 
6.1 Luleå kommuns orsak till byte av styrsystem  
 
I detta delavsnitt behandlas motivet till bytet av styrsystem vilket ger en tydligare förklaring 
över var fokus kommer att ligga i styrsystemets utformning. 
 
Åhl och Olsson berättade att kommunens bakgrund till byte av styrsystem har varit att de vill 
kommunicera ut verksamhetens vision. Den gamla budgetstyrningen gjorde det svårt att 
omvandla visionen till verksamhetsmål eftersom budgeten enbart hade en styrdimension. 
Stora svårigheter fanns i att kvantifiera den kommunala kvaliteten efter enbart finansiella 
termer. Luleå kommuns strategi, vägen till visionen, kan därför ha påverkat valet av 
styrmetod. Fler dimensioner behövdes i verksamhetsstyrningen. För att nå visionen behövdes 
därför ett verktyg som förutom den finansiella aspekten även tittade på andra saker Vilket 
skulle kunna styrkas av Anthony et al (1998) då dessa anser att olika strategier kräver olika 
ekonomiska styrverktyg. En tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning, som är 
balanskravets fundament, är att det inrymmer både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet är det som blivit lidande med den gamla 
styrningen och tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  
 
Omgivningen kan sannolikt ha påverkat valet genom utjämningssystemet, som medför att 
kommunerna har begränsade resurser att röra sig med. Detta innebär att de måste jobba med 
kvalitet, vilket egentligen är ett förfinat ord för effektivitet. Kommunen vill helt enkelt få ut 
mesta möjliga av satsade resurser så att kommunen blir en bättre plats att bo och verka i och 
som ökar dess attraktionskraft, de vill göra saker rätt. Givetvis finns det en annan sida av 
”myntet”. Gör de inte rätt saker så minskar attraktionskraften hos de aktörer som verkar inom 
kommunen, nämligen medborgare och näringsliv. Därför gäller det även att få relevant, 
givande och mycket information om omgivningen vilket det tidigare budgetsystemet inte 
klarade av. Ovanstående resonemang tyder på att Luleå kommuns bakgrund till byte av 
styrsystem inte enbart ligger i dess popularitet hos kommunala organisationer som Wallander 
(1999) föreslår. Bytet verkar ha gjorts som ett svar på situationen vilket tyder på rationalitet 
snarare än att det är moderiktigt att införa balanserade styrkort.  
  
Ett annat alternativ till att de skiftade styrsystem och valde en balanserad styrning kan vara 
det faktum att kommunchefen som arbetat med denna typ av styrning var drivande till 
användandet av en balanserad styrning. Detta skulle i så fall tyda på en ledarstyrd 
situationsfaktor.  
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6.2 Skillnader i synsätt, Luleå kommun 
 
Den föreslagna utformningsprocess som finns beskriven i referensramen har stämt ganska väl 
överens med hur det faktiskt har sett ut i verkligheten. Vad gäller avvikelserna på den 
stegmässiga uppbyggnaden finns några små skillnader. Anledningen till dessa skillnader tycks 
bero, bland annat, på att Luleå kommun hade initialt ett annat styrsystem. När de bestämde sin 
vision år insåg de att den tidigare styrprocessen var otillräcklig. Som Olsson och Åhl uttryckte 
det, situationen var ohållbar. Budgeten fångade inte upp och gav uttryck för den komplexitet 
som kommunens verksamhet stod för. Andra skillnaden är att ledningen har strategiska 
områden istället för uttryckta strategier. Detta har ledningen gjort för att få en större 
medverkan och engagemang hos de anställda. Kommunstyrelsen anger prioriteringsordningen 
med de strategiska områdena sedan är det upp till de lägre nivåerna att utforma sina styrkort 
utifrån givna förutsättningar (Se figur 6.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 6.1 Skillnader mellan referensramens och Luleå kommuns utformningsprocess. 

 
Den största skillnaden syns dock inte på bilden och ligger i vilket synsätt man har arbetat 
utifrån. Den utformningsprocess som Kaplan & Norton (1996), Olvé (1997) och Simons 
(1999) förslår har ett väldigt top-down fokuserat synsätt. Detta innebär att ledningen sköter 
det mesta av utformandet. Förankringen på de övre nivåerna blir bra men förståelsen på de 
lägre nivåerna kan bli lidande. Luleå kommun har arbetat utifrån ett uttalat decentraliserat 
arbetssätt. Detta för att få de anställda att förstå vad den balanserade styrningen innebär vilket 
i sin tur ska påverka deras handlingar. Kommunen har även förhoppningar på att detta synsätt 
ökar deras engagemang samt minimerar problematiken med den efterföljande 
implementeringsprocessen. 
 
Luleå kommuns modell är hämtad från andra kommuner som använder sig av en balanserad 
styrning. De nyttjade andra kommuners erfarenhet och gjorde en anpassning till Luleås 
situation. Den utformningsprocess som kommunen har valt att företa kan ha sin grund i olika 
orsaker, för att utreda olika alternativ. Antingen har ledningens erfarenhet visat att ett 
decentraliserat tillvägagångssätt fungerar bättre i en förändringsprocess i en stor organisation 
eller så har de påverkats av hur andra har gått tillväga i utformningsprocessen. I det förra 
fallet skulle ledarskapet ha en viktig roll i denna process. I intervjun med Olsson framgår det 
att Göteborgs kommun, som kanske är Luleå kommuns största påverkans källa till deras 
balanserade styrning, har arbetat med ett top-down styrt tillvägagångssätt. Detta har sedan, 
enligt Olsson, visat sig att det inte har fungerat riktigt. Detta skulle i så fall förorda att testa ett 
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mer decentraliserat tillvägagångssätt. I intervjun med Olsson framgår det dock att detta också 
ligger i hans tro, i hans ideologiska föreställningar, att jobba mer med människan, på ett 
decentraliserat sätt. Olsson uttrycker en viss skepticism att arbeta med top-down styrning. Det 
är dock oklart hur stort inflytande Olsson har på andra ledare för att detta skulle kunna vara en 
möjlighet, det vill säga att Olsson som projektledare styrt in på denna bana. Detta skulle i så 
fall tyda på en mer ledarskapspåverkad situation. Det skulle även kunna vara så att Luleå 
kommun med sin decentraliserade ledarstil stärks i ljuset av Göteborgs erfarenhet av top-
down styrning.  
 
Olsson decentraliserade synsätt tyder implicit på att strukturen är väldigt viktig. 
Decentraliseringen engagerar medarbetarna på ett helt annat sätt än genom en central struktur. 
Verksamhetens storlek kan inverka i detta skede då, det krävs en bra kommunikation inom 
organisationen för att medarbetarna ska få kunskapen om den balanserade styrningen men 
framförallt förståelsen. Ledarrollerna är viktiga för den pedagogiska framställningen som är 
viktigt för att skapa förståelse hos medarbetarna. Finns förståelsen kommer handlingarna av 
sig själv menar Olsson. Decentraliseringen minskar förhoppningsvis friktionerna i 
förändringsarbetet eftersom medarbetarna själva får bestämma hur deras styrning skall se ut 
till stor del.  
 
 
6.3 Analys av Luleå kommun utformningsprocess 
 
Alla delar i Luleå kommuns utformningsprocess kommer inte att behandlas eftersom denna 
uppsats endast intresserar sig på den övergripande nivån. Situationens påverkan kommer att 
fokuseras på de valda situationsfaktorerna men i det fall vi har sett en betydande påverkan 
från annat håll kommer även de situationsfaktorerna att beröras. Situationsfaktorernas 
inbördes förhållande kommer även att behandlas då detta är en process som indirekt kan styra 
utformningsprocessen av deras balanserade styrkort. 
 
6.3.1 Situationsfaktorernas påverkan på visionen  
 
Den vision som Luleå kommun fastställde år 2000 torde ha haft en betydande påverkan från 
dess omgivning vilket även indikeras genom de intervjuer vi genomfört. Åhl kommenterade 
att kommunens uppgift är att tillvarata medborgarnas och näringslivets intressen, och det är 
upp till de folkvalda politikerna att fånga upp vad dessa intressen är. Därför borde 
omgivningen (medborgarna) ha en indirekt påverkan på visionens utformning genom 
kommunens politiker. En vision kan inte fastställas som går emot vad dess huvudsakliga 
intressenter önskar. Visionen som Luleå kommun fastställt uttrycker, vad politikerna och 
därmed även folket anser är viktiga ingredienser för en bra kommun. Genom att titta på de 
visionära områdena (se bilaga 4) kan man konstatera att dessa områden syftar framförallt till 
att förbättra det kommunala klimatet för dess omgivning. Luleå kommun vill förbättra 
villkoren för medborgarna och näringslivet, för egentligen är det de som föder verksamheten 
och ger den näring. Ju större befolkningsmängd kommunen har desto mer finansiella resurser 
blir de tilldelade enligt utjämningssystemet.  
 
Organisationens storlek kan även den ha påverkat visionen, men inte så mycket vad gäller 
innehåll utan främst på grund av det faktum att de fastställde en vision. Åhl uttryckte i tidigare 
kapitel att visionens tillkomst var viktig för att fokusera den samlade styrningen. Detta är 
extra viktigt i en stor organisation, för att få alla att arbeta i samma riktning. Hickson et al 
(1969) menar att när en organisation är stor som Luleå kommun måste organisationen 
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struktureras ytterligare och enligt Haas et al (1969) krävs ytterligare formaliseringar och 
standardiseringar. Luleå kommun har förhoppningar på att den nya styrningen skall undvika 
just detta och få ett mer situationsanpassat system. 
 
6.3.2 Situationsfaktorernas påverkan på perspektiven  
 
Perspektiven Luleå kommun använder sig av är utvecklade av andra kommuner. De har inte 
själva utformat några egna perspektiv vilket försvårar att göra en tolkning av situationens 
inverkan till varför kommunen har valt dessa perspektiv. Orsakerna bakom valet av dessa är 
dock troligtvis liknande de motiv dess skapare haft. Enligt Åhl ligger det ett kommunalt 
intresse i dessa perspektiv vilket även styrks av Olsson. Kan de inte applicera dem till sin 
egen verksamhet och miljö är de ingenting värda.  
 
Det finansiella perspektivet har troligtvis en koppling till balanskravet vilket har sin grund i 
strategin. Varför kommunen valt att använda detta perspektiv i sin styrning borde ha sin grund 
i att ha kontroll på dess finanser uttryckta i monetära termer och nyckeltal. God ekonomisk 
hushållning åsyftar som tidigare nämnts på den finansiella aspekten av verksamheten.  
 
Den andra delen av begreppet god ekonomisk hushållning tror vi implicit inrymmer ett 
processperspektiv. Med begränsade resurser krävs det effektiva processer inom 
organisationen för att resurserna ska räcka längre.  
 
I lärandeperspektivet verkar även storleken och strukturen vara en betydande faktor då 
kommunikationen inom och emellan nivåerna är väldigt viktig. Den nya styrprocessen 
betonar värdet av dialogen i organisationen. För att rätt saker skall hända, som förverkligar 
visionen, krävs att många människor är bärare av samma förståelse. Förståelse och samsyn 
byggs med en aktiv dialog i organisationen. Denna dialog främjas även av en decentraliserad 
och bra struktur.  
 
När det gäller medborgarperspektivet är det viktigt att det finns ett fokusområde som syftar 
till att förbättra medborgarnas situation. Omgivningen torde ha påverkat i det faktum att det 
finns en konkurrens kommunerna emellan om medborgarna. För att kommunen skall kunna 
utvecklas och bli bättre med ökad befolkningstillväxt är det viktigt att hålla verksamheten 
uppdaterade på dess invånares preferenser och förväntningar.  Kommunallagen verkar 
begränsande här då kommunen inte får verka utanför sina gränser men genom att ha en bra 
kontakt med folket och näringslivet kan dessa funka som och förespråkare för kommunen och 
föra det goda ryktet vidare. Kommer folket, kommer även näringslivet.  
 
Det sista perspektivet men absolut inte det mest betydelselösa är medarbetarperspektivet, 
detta perspektivs viktighet betonades av båda respondenterna. Medarbetarnas hälsa och 
kompetens är betydelsefullt för verkställandet av övriga perspektiv. Den decentraliserade 
strukturen och styrkulturen ska motverka att medarbetare inte trivs på jobbet genom ökat 
ansvar. Välmåendet ska förhoppningsvis öka deras produktivitet.  
 
6.3.3 Situationsfaktorernas påverkan på strategierna 
 
I frågan om den kommunala verksamheten och dess strategier var det ingen överraskning att 
det förhållande som Johnson och Scholes (2002) skrev om stämde. Vägen till visionen 
smalnas av tack vare balanskravet som sätter ramförutsättningar för hur mycket som får 
spenderas. För Luleå kommun är detta en central del, det vill säga att förbättra processerna så 
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att man blir så effektiv som möjligt. Ju effektivare man blir desto mer pengar frigörs vilket 
leder till att de kan göra andra saker. Omgivningen verkar inverka på strategierna. Det finns 
en direkt påverkan från dess omgivning genom kommunallagen och omgivningsanalysen men 
även en indirekt påverkan genom visionens påverkans faktorer. 
 
I de intervjuer vi har gjort med Olsson och Åhl verkar det som att den traditionella styrningen 
endast har behandlat ekonomisk information i förhållande till styrsystemet och utesluter 
struktur och strategi trots deras stora betydelse. Åhl och Olsson beskriver dock att intresset för 
ett bredare styrperspektiv har tilltagit och mycket av dagens utvecklingsarbete inom den 
kommunala sektorn handlar i första hand om att knyta samman vision och styrsystem. 
Lindvall (2001) har även uppmärksammat denna trendmässiga avvikelse. Implicit tyder det på 
att de vill länka samman strategi och styrsystem då strategierna uttrycker vägen till att nå 
visionen. Den strukturella betydelsen som påverkansfaktor har inte funnits explicit uttryckt 
hos de båda respondenterna.  
 
Den vision som Luleå kommun har är sammankopplade med de strategier och den struktur 
som de har.  Visionen säger att man vill ha nöjda kunder, medarbetare och näringsliv. Nöjda 
kunder får man genom att tillhanda rätt saker gjorda på rätt sätt. Detta fås i sin tur av 
medarbetare som är kompetenta och nöjda. Nöjda är de exempelvis om de känner att de 
utvecklas och ta ansvar. Detta får de i sin tur att den decentraliserade strukturen.  
 
Decentraliserat med vissa förutsättningar givna är den väg kommunen valt att gå. Hur bra 
strategin dock understöds av strukturen kan den inte effektivt implementeras utan ett passande 
ekonomiskt styrverktyg. Styrverktyget skall fungera som en indikator på strategins 
funktionalitet.  
 
6.3.4 Situationsfaktorernas påverkan på omgivningsanalysen  
 
Den strategiska positioneringen som Lindvall (2001) beskriver har för kommunens del inte 
bestått i en fem-faktor analys. Luleå kommun har, som statlig verksamhet, inte samma 
förutsättningar som ett privat företag. Kommunens omgivning kan inte på samma sätt brytas 
ned till en industristruktur som består av leverantörer, kunder, potentiella etablerare och 
tänkbara substitut. För att detta skall kunna göras skulle man behöva göra en 
begreppsjustering och kanske inte använda sig av samma definitioner som dess upphovsman, 
Porter, har.  
 
Luleå kommun har försökt förstå dess omgivning genom en nulägesanalys i syfte att fastställa 
viktiga parametrar som kommunen måste ta hänsyn till nu och i framtiden i det visionära 
arbetet och den strategiska planeringen. Vidare har de försökt att strategiskt positionera sig 
mot deras konkurrenter, det vill säga andra kommuner genom en SWOT-analys. Denna analys 
har gjorts genom benchmarking för att bedöma kommunens attraktionskraft och potential. 
SWOT-analysen visar vad kommunen måste bli bättre på och ligger till grund för de 
strategiska områden som väljs för den kommande perioden. Dessa båda analyser har även 
som syfte att minska den osäkerhet som finns i den omgivande miljön. Detta har man försökt 
göra enligt det sätt som Daft & Macintosh (1981) förespråkar, nämligen genom mer 
information. I den kommunala verksamheten, och givetvis andra verksamheter också, vill 
man minska antalet överraskningar, i alla fall den tråkiga varianten. Nulägesanalysen och 
SWOT-analysen är två nämnda delar med uppgift att öka informationen, men hela idén med 
den multidimensionella styrningen är att förse ”piloten”, det vill säga kommunen, med vital 
information så att denne kan fatta korrekta beslut.  
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Daft & Macintosh (1981) menar att en dynamisk och komplex omgivning kräver ett 
sofistikerat system. Det finns en dynamik i den kommunala miljön i mötet mellan 
medarbetare och kunden. Ändrade preferenser och förhållanden gör att den kommunala 
verksamheten måste utvecklas i takt med övriga samhället. Men den kommunala miljön 
innehåller även en statisk del. Luleå kommun har ett väldigt omfattande regelverk som styr 
dem och som ej främjar dynamik, hela regelverket bygger på ett mekanisktmetaforiskt 
synsätt, hela tillsynsapparaten med länsstyrelsen, arbetsmiljöverket, socialstyrelsen och så 
vidare. Det skulle kunna sägas att kommunen verkar i en miljö som är dynamisk och komplex 
vilket skulle kunna ha en negativ effekt om Luleå kommun inte lyssnade av omgivningen och 
förde en dialog med den. Gör de fel saker för näringslivet kanske företagen flyttar. Flyttar 
företagen minskar jobbtillfällena vilket i sin tur leder till minskad befolkning. Därför gäller 
det även att få relevant, givande och mycket information om den vilket det tidigare 
budgetsystemet inte klarade av. Både Olsson och Åhl tror att för detta krävs ett sofistikerat 
och komplext ekonomiskt styrsystem som klarar av att mäta i flera olika dimensioner för att 
undvika en sådan situation. Haldma och Lääts (2002) styrker deras resonemang då det gäller 
att få relevant, givande och mycket information från en dynamisk omgivning. 
 
6.3.5 Situationsfaktorernas påverkan på de strategiska områdena 
 
Omgivningen har troligtvis även här en påverkande del. Omgivningen är dynamisk i sin natur 
och förändras hela tiden. En omgivnings- och en SWOT-analys visar på kommunens svaga 
sidor som de måste bli bättre på och var möjligheterna finns. Dessa analyser ligger sedan till 
grund för de strategiska områden som väljs.  
 
De strategiska områdena som valts verkar inte ha påverkat organisationens struktur som 
Anthony & Govindarajan (1998) beskriver. En orsak till detta kan vara att strukturen tros 
fungera i dess nuvarande form. En annan orsak kan vara att styrkortet har utformats efter den 
rådande strukturen. I intervjuerna framgick det att strukturen var något som de inte fäste stor 
uppmärksamhet på. Det var en självklarhet att jobba decentraliserat 
 
6.3.6 Övriga områden 
 
Vissa områden har inte behandlats på grund av. att dessa områden har formulerats på de lägre 
nivåerna varför vi heller inte har någon uppfattning om situationens inverkan. Vilka dessa är 
framgår av kapitel 4. 
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6.4 Situationsfaktorernas påverkan på Luleå kommuns syntes 
 
Den syntes som vi formulerade i referensramen stämde ganska bra in på verkligheten. 
Syntesen för Luleå kommuns del bör dock utvecklas och revideras i viss omfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2 Revidering av syntesen anpassat till Luleå kommun 
 
Omgivningen förefaller ha en överliggande påverkan på styrsystemets utformning genom 
visionen eftersom denna är kommunens ledstjärna i processen (Se figur 6.2). Luleå kommuns 
viktigaste intressenter återfinns i dess omgivning. Genom att fastställa en vision finns det 
sedan endast ett begränsat antal vägar att gå.  Omgivningen påverkar troligtvis även strategin i 
ganska direkt omfattning eftersom omgivningsanalysen bevakar viktiga händelser i dess 
omgivning som till exempel viktiga lagändringar, ändrade preferenser hos befolkningen som 
är viktiga att beakta i organisationens strategiska val. Strategin i sin tur påverkar troligtvis 
även styrsystemet genom de fokusområden som väljs. Fokusområdena ligger sedan till grund 
när de kritiska framgångsfaktorerna fastställs och så vidare. Eftersom det är ledningen som 
tolkar omgivningsanalysen och fastställer de strategiska områdena finns det en påverkan från 
styrkulturen och ledarstilen. Utformningsprocessens olika delar som styrkortet ska innehålla 
bestäms även det på ledningsnivå. 
 
Styrsystemets utformning påverkas av allt att döma även av organisationens storlek. Vår 
första tanke var att den kommunala verksamheten i Luleå var mekaniskt strukturerad vilket 
skulle medföra långsammare kommunikation. Visst finns det en nivåindelning inom 
organisationen som skulle tyda på en mer byråkratisk organisation men ju längre intervjuerna 
höll på desto mindre tyckte vi att detta stämde in på organisationen. Presthus (1958, i 
Donaldson 1995) slutsatser om att stora företag är liktydigt med en byråkratisk struktur gäller 
inte Luleå kommun, enligt oss. Kommunicerandet av visionen och styrningen genom 
organisationen försvåras med många anställda. Beroende på hur väl kommunicerandet 
fungerar kan styrkorten utformas med olika kvalitet, vilket i slutändan kan bidra till olika 
grader av suboptimeringar i utformandet av styrningen. Ledarskapet har precis som i en 
centraliserad verksamhet fortfarande en viktig roll men har numer en i högre grad stödjande 
och pedagogisk roll för medarbetarna än tidigare. Tidigare var styrmekanismen mer 
centraliserad och hårt standardiserad genom olika lagramar och liknande, medan dagens 
kommun karaktäriseras, enligt Åhl och Olsson, av en decentraliserad struktur. Den 
decentraliserade strukturen och ledarstilens stödfunktion ser dock till att försöka underlätta 
denna kommunikation vilket även har neutraliserat lite av storleken som situationsfaktor.  
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Den kommunikativa delen ställer stora krav på ledarna som i sina roller som pedagoger där de 
har en viktig del i att alla kommunicerar på ett liknande sätt genom styrningen. Det 
standardiserade grundfundamenten har blivit, bland annat på grund av det nya styrsystemet, 
mer uppluckrade vilket har givit mer frihet under ansvar till den individuella medarbetaren. 
Dock finns fortfarande vissa grundfundament som är desto svårare att ändra på, dessa är 
främst de lagmässiga kraven.  
 
Luleå kommun har arbetar väldigt decentraliserat i sin utformningsprocess. Ledningen fick 
initialt arbeta fram vissa grundförutsättningar som skulle gälla alla sedan fick medarbetarna 
på de olika nivåerna arbeta fram egna styrkort. En centraliserad struktur hade möjligen 
medfört ett mer enhetligt och konsoliderat system. Styrkorten hade sett likadana ut över hela 
organisationen vilket kanske hade underlättat den interna jämförelsen. Arbetet hade 
förmodligen gått snabbare och lättare fram men det är inte säkert att det hade blivit bättre. 
Genom att låta de anställda medverka i processen ges möjligheter för ett större engagemang. 
Ett större engagemang ger de anställda mer ansvar och kan underlätta den påföljande 
implementeringsprocessen. Det blir fler ”kockar” i processen vilket kan främja dialogerna 
mellan individerna vilket i sin tur kan leda till bättre styrkort.  
 
 
6.5 SSAB:s orsak till byte av styrsystem 
 
Bytet av ekonomiskt styrverktyg verkar för SSAB:s del framförallt ha sin grund i deras 
strategi. Då deras förra styrverktyg fokuserade för mycket på det finansiella i företaget 
missade man andra viktiga aspekter som krävdes för att nå upp till strategin. Det förra 
styrverktyget tittade mycket bakåt och inte nog mycket framåt. Styrverktyget var alltför 
statiskt för SSAB:s konkurrensutsatta bransch och det hade inte nog helikopterperspektiv för 
denna bransch heller. Detta var aspekter som ledningen upplevde hämmade företagets 
utveckling. Det balanserade styrkortet som lanserades i samma veva som detta borde ha svarat 
väldigt bra mot ledningens krav.  
 
Om man tittar på de tre övergripande målen ledningen tog fram som motiv för att införa detta 
multidimensionella styrverktyg syns det att de stämmer bra överens med det balanserade 
styrkortets grundtankar. Den första punkten bygger troligtvis på att de vill utveckla och 
effektivisera verksamheten för att kunna tjäna pengar i denna konkurrensutsatta bransch. De 
vill sammanlänka visionen och styrningen så de tydligt ser en röd tråd och riktning för 
företaget, till detta vill de koppla uppföljning av verksamheten antagligen för att ständigt 
utveckla den så att de jobbar mot och närmar sig visionen. Denna sammanlänkning är 
fundamental i det balanserade styrkortet varför det antagligen skulle hjälpa SSAB att uppnå 
denna punkt. Den andra punkten är antagligen ett led i effektiviseringen, att få den 
ekonomiska planeringen och styrningen närmare verksamheten och verkligheten är antagligen 
ett led i en decentralisering som ledningen tycks behöva för att kunna effektivisera 
verksamheten. Denna decentralisering skulle leda till att ekonomiska beslut tas närmare deras 
verklighet vilket i sin tur, förhoppningsvis, leder till en bättre bedömning och därför mer 
verksamhetseffektiva beslut. Detta kan tolkas som att deras tillvägagångssätt för införande av 
sin version av det balanserade styrkortet inte är så top-down styrt som Kaplan & Norton 
(1995), Olvé, (1997), Simons, (1999) förespråkar. Punkt tre tycks visa på att de vill koppla 
den då decentraliserade ekonomiska styrningen och planeringen till konkreta åtgärder som 
bidrar till att visionen nås. Att på detta sätt översätta ekonomisk information i konkreta 
åtgärder är också en grundläggande tanke i det balanserade styrkortet. Med tanke på motiven 
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till bytet av styrverktyg borde en modifierad variant av det balanserade styrkortet vara ett 
ganska naturligt val. 
 
 
6.6 Skillnader i synsätt, SSAB Tunnplåt 
 
SSAB:s version av det balanserade styrkortet är deras målstyrningsprocess. 
Målstyrningsprocessen följer inte helt den utformningsprocess vi redogjort för i 
referensramen men har ändå stämt relativt bra med den. Den största skillnaden syns inte på 
bilden och ligger i vilket synsätt man har arbetat utifrån (Se figur 6.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 6.3 Skillnader mellan referensramens och SSAB:s utformningsprocess. 
 
SSAB:s lednings uppfattning tycks vara att det bästa sättet för att skapa förankring av 
verktyget är att framförallt skapa engagemang i det. Då ledningens organisationssynsätt är 
organiskt och därmed medarbetarfokuserat menar de att bästa sättet för att skapa detta 
engagemang är en decentraliserad utformningsprocess där medarbetarna är med i 
utformningsprocessen. Ledningen har på tre övergripande nivåer i företaget utformat 
målstyrningsprocesser medan de på avdelningsnivå, utifrån ett antal riktlinjer i form av en 
mall som de skapat, låtit avdelningarna själva utforma sin målstyrningsprocess.  
 
Vad gäller den stegmässiga uppbyggnaden av denna utformningsprocess finns några små 
skillnader. Anledningen till dessa skillnader är främst att SSAB:s ledning utifrån deras 
situation ville skapa ett modifierat eget koncept. Detta för att till medarbetarna skicka signalen 
att denna förändring av sättet att tänka och styra i organisationen är här för att stanna och inte 
bara en trend. Detta menar de leder till mer engagemang och att verktyget fortare accepteras. 
En annan anledning till skillnaderna är att SSAB redan hade en vision och strategi som enligt 
ledningen bara behövde konkretiseras och förtydligas då de redan visste hur de skulle 
konkurrera.   
 
 
6.7 Analys av SSAB:s utformningsprocess 
 
Denna del innefattar en analys av SSAB:s utformningsprocess steg för steg. Inom varje steg 
behandlas situationsfaktorers påverkan och återkoppling till litteraturen i den teoretiska 
referensramen. Även situationsfaktorernas inbördes påverkan behandlas då denna process 
indirekt kan påverka utformningen av deras multidimensionella styrverktyg. Slutligen jämför 
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vi den för SSAB skapade utformningssyntes med den vi skapade i referensramen för att se på 
eventuella skillnader som vi försöker förklara utifrån vår analys. 
 
6.7.1 Situationsfaktorernas påverkan på visionen och strategin 
 
SSAB:s vision och strategi har funnits länge i företaget, det enda ledningen gjorde vid 
inledningen av utformningen var att konkretisera och förtydliga dem. Visionen och strategin 
är, som vi tolkar intervjuresultaten, främst ett resultat av omgivningen och 
konkurrensfördelarna men även indirekt av storleken på företaget. 
 
Utifrån SSAB:s yttersta syfte, som tolkat av ägarna är att tjäna så mycket pengar som möjligt, 
förefaller ledningen ha uppfattningen att de som stålföretag måste vara bäst på allt de gör. Om 
de inte är det menar ledningen att de på sikt kommer att konkurreras ut. Det tycks vara på 
grund av denna uppfattning som SSAB valt att konkretisera och sikta på den vision som de 
tidigare haft i företaget, nämligen ”bäst i Europa på allt vi sysslar med”. Detta torde i 
slutändan, om de lyckas, även leda till att de tjänar optimalt med pengar då de är de enda kvar 
på marknaden inom sitt område. Nyckeln tycks enligt SSAB vara att bli bäst inom allt de 
sysslar med. För att bli bäst jämför sig SSAB mot sina konkurrenter i omgivningen och 
försöker på bästa sätt nyttja sina konkurrensfördelar.  
 
Ledningen verkar, med utgångspunkt i omgivningen och konkurrensfördelarna, ha valt att 
förtydliga sin gamla nischade strategi till att skapa väldigt höghållfasta specialstål till 
specifika kunder. SSAB tycks ha tolkat sin omgivning som väldigt konkurrensutsatt, de har 
dessutom upptäckt att vissa bulktillverkare nere i Europa har mer än tio gånger större 
produktionsvolym än SSAB, vilket ger dessa företag stora skalfördelar. Utifrån denna 
omgivning verkar SSAB ha fastslagit att de inte kan konkurrera genom sin storlek, då de har 
för små skalfördelar, varför storleken indirekt har påverkat företaget genom att utesluta valet 
av en lågprisstrategi. SSAB synes dessutom ha upptäckt att de i jämförelse med 
konkurrenterna har konkurrensfördelar i närheten till malmfälten och de mer kompetenta 
medarbetarna. Innehavet av dessa konkurrensfördelar tycks ha styrt SSAB mot en mer 
specialiserad strategi. Här verkar Lindvalls (2001) påstående, att företagen utifrån 
omgivningen strategiskt måste positionera sig, delvis stämma i och med att SSAB uteslutit en 
strategi. Däremot ser det ut som att Lindvalls (2001) påstående, för SSAB:s del, kompletteras 
av deras konkurrensfördelar som slutgiltigt tycks fastslå positioneringen. Varför vi inte 
räknade med att konkurrensfördelarna skulle ha denna betydelse vid utformningen torde bero 
på att vi via litteraturen inte såg någon naturlig koppling för den i vår syntes som 
referensramen slutligen utmynnar i. 
 
Visionen och strategin verkar vara formade så att de interrelaterat är beroende av varandra. 
Visionen verkar vara formad utifrån att en nischad strategi är det bästa sättet att nå framgång 
utifrån företagets situation och strategin är i sin tur utformad för att nå visionen. Utifrån detta 
tycks omgivningen och konkurrensfördelarna vara de viktigaste styrande situationsfaktorerna 
då de säger hur de ska konkurrera och vad som ska användas för att överträffa konkurrenterna 
och producera i täten.  
 
6.7.2 Situationsfaktorernas påverkan på perspektiven 
 
I detta avsnitt men även, till viss del, det efterföljande behandlas även perspektivens mål och 
mått varför inget enskilt avsnitt om detta avhandlas. Totalt finns fyra perspektiv inom SSAB:s 
målstyrningsprocess, det finansiella, medarbetar-, egna verksamhets- och kundperspektivet.  
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Det finansiella perspektivet är ett överliggande perspektiv som bara finns på övergripande 
tunnplåtsnivå. Efter hur vi har tolkat intervjuresultaten förefaller detta perspektiv vara styrt av 
ägarna och deras krav som för ledningen är det primära att uppfylla. Valet bakom att ta med 
detta ägarperspektiv kan nog sägas vara att företaget existerar för att uppfylla ägarnas krav. 
Enligt vår uppfattning måste detta perspektiv tas med för att ledningen ska veta vad deras mål 
är i och med att visionen är utformad i enlighet med ägarnas krav. Detta perspektiv översätts 
sedan i de tre övriga perspektiven som kommunicerar ut ägarnas viljor.  
 
De tre övriga perspektiven är starkt interrelaterade med varandra och, enligt vår uppfattning 
av respondenterna, främst ett resultat av strategin och därmed också indirekt visionen men 
även av omgivningen och ledarstil.   
 
Medarbetarperspektivet förefaller vara ett direkt val av strategin då SSAB:s strategi som 
bekant till stor del bygger på medarbetarna och dess kompetens. I och med detta verkar även 
visionen påverka valet av detta perspektiv indirekt då denna stipulerar strategins syfte. 
Strategin och visionen tycks ha utformat detta perspektiv för att se efter, behålla och utveckla 
kompetensen bland medarbetarna. Detta borde i sin tur via det egna verksamhetsperspektivet 
leda till att också företaget utvecklas och effektiviseras genom att kundperspektivets krav 
successivt uppnås i enlighet med strategin, för att slutligen utmynna i visionen. Ledarstilen 
har här en inverkan på detta perspektiv då SSAB:s ledning gått från ett mekaniskt synsätt på 
organisationen till ett organiskt. Genom det organiska synsättet verkar ledningen se 
medarbetarnas välmående som grunden för att de ska kunna utföra ett så produktivt arbete 
som möjligt. Detta torde rent naturligt stödja utformandet av ett medarbetarperspektiv.  
 
Det egna verksamhetsperspektivet verkar framförallt även det ha påverkas och tagits med på 
grund av strategin. Om strategin ska fungera och organisationen nå sin vision ter det sig 
naturligt att verksamheten hela tiden måste utvecklas och effektiviseras. Då detta perspektiv 
tycks mäta av huvudprocesserna så att de genom medarbetarperspektivet, troligtvis, 
produktiva medarbetarna kan användas på de viktigaste processerna. Detta verkar därför ha 
styrt ledningen till att ta med ett perspektiv som tittar på effektiviteten i företagets 
huvudprocesser och utformat detta så att effektiviseringen främst beaktas utifrån kundens krav 
och i enlighet med strategin. Ledningens förändrade syn på organisationen verkar här, i detta 
fall från organisations- till processorienterad syn, till viss del ha styrt framförallt utformningen 
av perspektivet. Ledningen ser i och med denna förändrade syn mer till processernas 
effektivitet än själva organisationens, varför egna verksamhetsperspektivet tycks ha skapats.  
 
Kundperspektivet ser ut att ha påverkats och tagits med huvudsakligen på grund av 
situationsfaktorerna omgivningen och strategin. Enligt respondenterna verkar det som att 
medarbetarperspektivet via det egna verksamhetsperspektivet mynnar ut i kundperspektivet 
och därmed kundernas krav. Att låta denna kedja mynna ut i ett kundperspektiv förefaller som 
ett ytterst naturligt val för ledningen då omgivningen är så konkurrensutsatt och strategin 
därmed så fokuserad på kunderna. Omgivningens höga konkurrens tycks medföra stort 
engagemang i kunderna för att inte riskera att tappa dem. Ledningen verkar utifrån detta ha 
styrt kedjan till att utformas med just dessa tre perspektiv. Detta verkar göras i form av att 
strategin fokuserar på nära samarbete med kunden för att verkligen kunna ge dem exakt det 
stål de vill ha med tanke på hållfasthet och vikt. Ledningen tycks då mena att det som leder 
till att kunderna får det stål de vill även beror på att ha produktiva medarbetare som kan jobba 
med rätt processer. I referensramen hänvisar vi, utifrån Lindvalls (2001) påstående, till 
omgivningens betydelse när det gäller företagens strategiska positioneringen. Vi hänvisar 
vidare till Haldma och Lääts, (2002) i vår referensram som menar att det i en komplex och 
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dynamisk omgivning gäller att få mycket och kvalitativ information. Detta, menar de, kräver 
ett styrsystem som motsvarar de kraven och kan mäta i flera dimensioner. Vi anser utifrån 
detta att omgivningen verkar ha en stor övergripande betydelse för utformningen av strategin 
och att dessa tillsammans har stort inflytande på SSAB: s multidimensionella styrverktyg.  
 
Anthony et al, (1998) hävdar att olika strategier prioriterar olika uppgifter och 
framgångsfaktorer som de viktigaste. SSAB:s strategi verkar utifrån deras konkurrensutsatta 
och därmed dynamiska omgivning i och med detta prioritera dessa tre perspektiv som de tre 
viktigaste ytterligare dimensionerna att mäta i. Med utgångspunkt i det anser vi därför att 
ledningens val av perspektiv följer det vi i vår referensram antagit. Det har dessutom funnits 
en annan situationsfaktor som inverkat på valen och utformningen av medarbetar- och egna 
verksamhetsperspektivet, detta är ledarstilen. Ledningens organiska synsätt och därmed 
fokusering på medarbetarna tycks ha stött valet av ett medarbetarperspektiv för att fokus 
verkligen ska hunnas riktas mot medarbetarna. Om vi haft mer tid skulle vi ha utformat en 
mer total modell i referensramen där någon form av denna faktor troligtvis varit med men när 
denna tid inte fanns var vi tvungna att utifrån litteraturen välja ut de som vi höll för troligt 
skulle vara de viktigaste. 
 
6.7.3 Situationsfaktorernas påverkan på de kritiska framgångsfaktorerna    
 
Vad gäller de kritiska framgångsfaktorerna på de tre nivåerna, där ledningen ingående 
ansvarat för utformningen, synes det framförallt vara två situationsfaktorer som haft stor 
påverkan, nämligen omgivningen och strategin. Vid valet av kritiska framgångsfaktorer 
jämförde sig SSAB mot konkurrenter i sin omgivning för att, som vi ser det, bilda sig en 
uppfattning om vad de var tvungna att bli bättre på och vad de var nog bra på i verksamheten. 
Detta stämmer ganska bra med våra antaganden i referensramen om omgivningens betydelse. 
Det såg, utifrån Macintosh´s (1994) och Lindvalls (2001) modeller, ut som att omgivningen 
hade en övergripande påverkan på utformningen av ett multidimensionellt styrverktyg. I detta 
fall skulle, med utgångspunkt i Fisher´s (1998) och Daft and Macintosh´s (1981) resonemang, 
denna övergripande påverkan ske genom SSAB:s konkurrentutsatta position. Den höga 
konkurrensen i SSAB:s omgivning torde leda till att de jämför sig ganska mycket och mot 
konkurrenterna för att hela tiden ha kontroll på sitt läge och se vad de måste förbättra i 
verksamheten.  
 
SSAB verkar även ha reflekterat över vilka framgångsfaktorer som är kritiska med tanke på 
den strategi de valt att konkurrera med. Utifrån strategin har de valt ett speciellt infallssätt i 
konkurrensen som enligt Anthony et al, (1998) prioriterar olika uppgifter och olika 
framgångsfaktorer som de viktigaste. Via intryck av dessa två situationsfaktorer förefaller 
ledningen, genom de olika perspektiven, tro sig ha styrt utformningen mot att fullända 
verksamheten. Genom att inom medarbetarperspektivet framförallt ha hälso- och 
utvecklingsfaktorer som kritiska framgångsfaktorer tycks ledningen hoppas skapa så 
produktiva medarbetare som möjligt. Detta verkar ledningen mena ska leda till att flesta 
möjliga medarbetare på ett produktivt sätt kan arbeta mot de effektivaste huvudprocesserna 
som en av egna verksamhetsperspektivets viktiga kritiska framgångsfaktorer tycks vara. 
Slutligen förefaller det som att ledningen menar att detta ska utmynna i att man uppfyller 
kundernas krav som ser ut att vara kundperspektivets främsta kritiska framgångsfaktorer. 
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6.7.4 Situationsfaktorernas påverkan på utformningen av avdelningarnas riktlinjer och 
genomgången av strukturen 
 
Ledningens utformning av riktlinjerna eller mallen till avdelningsnivån tycks vara präglat av 
situationsfaktorn ledarstil, genom den tycks även storleken indirekt påverka företaget. Det 
sista steget i ledningens utformningsprocess av deras multidimensionella styrverktyg är att gå 
igenom strukturen i företaget. Detta förefaller till vår stora förvåning vara till följd av 
situationsfaktorn som det, i stort sett utformade, multidimensionella styrverktyget utgör.  
 
Ledningen var i ett tidigt skede övertygade om att det bästa sätet att utforma styrverktyget på, 
så att det blev väl förankrat, var genom att låta medarbetarna bli delaktiga i processen. På 
grund av detta tycks ledningen ha släppt utformningen av det multidimensionella 
styrverktyget väldigt fritt på avdelningsnivå. Ledningen förefaller mena att det i en så stor 
organisation som SSAB är svårt att skapa engagemang och därmed god förankring om de 
endast säger åt medarbetarna vad och hur de ska göra. Detta verkar bero på ledningens 
synsätt, de har gått ifrån det mekaniska synsättet för att istället använda sig av det organiska 
synsättet där fokus sätts på medarbetarna. Detta tycks i sin tur, i det sista steget av SSAB:s 
lednings utformningsprocess, ha lett till att strukturen blivit mer decentraliserad. Ledningen 
verkar ha fokuserat på det nu så gott som utformade multidimensionella styrverktyget som en 
situationsfaktor och utifrån det dragit slutsatsen att företagets struktur behövts revideras. Det 
för oss häpnadsväckande med detta är att SSAB:s multidimensionella styrverktyg förefaller ha 
styrt organisationens strukturella utformning från en mer centraliserad till en mer 
decentraliserad struktur, för att passa verktyget. Detta går rakt emot vad vi i vår referensram 
antagit via Presthus (1958) i Donaldson (1995), Hickson et al, (1969) och Haas & Collen 
(1963). Genom deras påståenden ser det ut som att storleken var den primära 
påverkansfaktorn för struktur, ju större en organisation var desto mer byråkratiserad och 
standardiserad blir den. I och med detta torde SSAB:s utformningsprocess av deras 
multidimensionella styrverktyg utformas utifrån en centraliserad och standardiserad struktur 
då företaget är relativt stort och inte tvärtom. SSAB:s decentralisering har dock skapat stor 
förvirring och osäkerhet bland medarbetarna som inte riktigt vetat hur de ska utforma sin 
avdelnings multidimensionella styrverktyg utifrån riktlinjerna. Kanske hade inriktningen på 
avdelningarnas multidimensionella styrverktyg tagit en annan väg om ledningen styrt den 
mer, risken finns att avdelningarna tappat viktiga delar av verktyget på grund av den stora 
friheten vid utformningen. 
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6.8 Situationsfaktorernas påverkan i SSAB:s syntes 
 
Vår analys och diskussion av SSAB:s utformningsprocess av deras multidimensionella 
styrverktyg har lett till att vi i slutändan fått revidera den syntes vi i referensramen skapat. 
SSAB:s egen syntes behöver dock utvecklas och revideras i viss omfattning (Se figur 6.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4 SSAB:s syntes 
 
Utifrån empirin och analysen verkar det framgå att omgivningen tycks påverka strategi och 
vision samt det multidimensionella styrverktyget på ett överliggande sätt i syntesen. 
Konkurrensfördelar synes också påverka dessa delar men även denna verkar dessutom 
påverka ledarstilen på ett överliggande sätt. Bortsett från omgivning och konkurrensfördelar 
tycks de resterande delarna av syntesen vara kopplade i en interrelaterad kedja där alla delar 
tycks direkt eller indirekt beroende av varandra och ha en koppling på något sätt.  
 
Den till synes intensiva konkurrensen i omgivningen och det faktum att SSAB:s storlek inte 
kan matcha de bulktillverkare i Europa som i vissa fall producerar mer än tio gånger så 
mycket som SSAB, verkar ha styrt företaget mot en vision och strategi de tror sig kunna 
konkurrera framgångsrikt med. Denna vision och strategi tycks i sin tur påverka det 
multidimensionella styrverktyget så till vida att de genom konkurrensfördelarnas påverkan 
tycks slå fast hur de ska konkurrera. Den konkurrensfördel SSAB har i sina medarbetares 
höga kompetens verkar ha lett till en strategi och vision som anammar detta i och med att de 
säger sig ska bli bäst på produktionen av extra- och ultrahöghållfasta stål. I och med detta 
påverkas valet av perspektiv i styrverktyget men även deras mål, mått och aktiviteter till att 
överensstämma med strategin och visionen. Utifrån omgivningen tycks även det 
multidimensionella styrverktygets perspektivs mål, mått och aktiviteter ha påverkats mer 
direkt. Utformningen av dessa tycks, av den till synes intensiva konkurrensen, ha påverkats så 
till vida att ”benchmarkingen” mot konkurrenter är stor vilket torde ge områden för mål, mått 
och aktiviteter. ”Bencmarkingen” ger de aspekter som hos konkurrenterna måste matchas 
eller överträffas. I och med att ”benchmarkingen” genomförts i det multidimensionella 
styrverktygets perspektiv sker det också i flera dimensioner.  
 
Enligt Haldma och Lääts, (2002) gäller det också, när omgivningen präglas av dynamik och 
komplexitet, att få relevant, givande och mycket information om den. För detta, menar de, 
krävs ett sofistikerat och komplext ekonomiskt styrsystem som klarar av att mäta i flera olika 
dimensioner. Konkurrensfördelarna tycks även påverka det multidimensionella styrverktyget 
mer direkt. Genom valet av perspektiv tycks konkurrensfördelarna gå förbi strategin och 
visionen till viss del och direkt införa konkurrensfördelen medarbetarna som ett perspektiv. 
Konkurrensfördelen medarbetarna tycks även tillsammans med företagets storlek ha en direkt 
påverkan på ledarstilen som förefaller gå mot ett mer organiskt synsätt där fokus läggs på 
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medarbetarna och deras hälsa och utveckling. Ett organiskt synsätt är enligt ledningen det 
enda sättet att på ett säkert sätt bilda engagemang och förankra verktyget, att fokus läggs på 
medarbetarna stärks här av att detta dessutom är en konkurrensfördel. Denna ledarstil tycks 
dessutom stärka strategin som är utformad utifrån konkurrensfördelen medarbetarna. I och 
med detta torde det multidimensionella styrverktygets perspektiv i sin tur stärkas då dessa till 
stor del kretsar kring just medarbetarperspektivet. Alla dessa situationsfaktorer verkar enligt 
analys och empiri leda direkt eller indirekt till det multidimensionella styrverktyget och dess 
utformning som i sin tur tycks utformar strukturen i företaget. 
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7 SLUTSATSER  
 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta det som framkommit ur analysen i ett antal 
slutsatser kopplade till syftet. Först dras slutsatser om vardera verksamhet därefter dras 
slutsatser om korsjämförelsen. Vidare kommer en metodkritik att behandlas för att sedan 
avrunda med en avslutande diskussion. 
 
 
7.1 Slutsatser   
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om omgivning, storlek, struktur och strategi kan 
vara viktiga påverkansfaktorer vid utformningsprocessen av ett balanserat styrkort och i så 
fall vilket sätt.  
 
7.1.1 Är situationsfaktorerna viktiga för Luleå kommuns utformningsprocess? 
 
Denna uppsats styrker Hofers (1975) resonemang om betydelsen hos olika situationsfaktorer.   
Omgivning, storlek, struktur och strategi är, i olika grad och på olika sätt, viktiga påverkans-
faktorer vid utformningsprocessen av Luleå kommuns balanserade styrkort. En annan viktig 
situationsfaktor som inte har fokuserats på men som även har framträtt som viktig är 
ledarstilen. 
 
7.1.2 På vilket sätt påverkar situationsfaktorerna Luleå kommuns utformningsprocess? 
 
Motiven till byte av styrsystem var drivna av rationella orsaker som att deras situation krävde 
det snarare än att det blivit modernt och ”inne” att använda sig av ett multidimensionellt 
styrverktyg enligt Wallander (1999). 
 
En av de slutsatser vi kan sluta oss till om Luleå kommun är att de inte har utformat deras 
multidimensionella styrning efter den modell som förespråkas av Kaplan & Norton, Olvé eller 
Simons, vi anser dock att det finns stora likheter. Orsakerna till olikheterna i 
utformningsprocessens modell och uppbyggnad återfinns främst hos den ledarstil som 
förespråkas. Vad gäller själva innehållet i modellens olika delar har situationsfaktorerna 
influerat utformandets riktning. 
 
I frågan om vilken av dessa påverkansfaktorer som har mest betydelse, har vi sett en stor 
påverkan från organisationens omgivning. Det är genom denna som de mest grundläggande 
och fundamentala förutsättningarna identifieras och som lägger grunden till hur den 
balanserade styrningen skall utformas. Den bestämmer var fokus ska ligga i 
styrningsprocessen. Strategierna på den övergripande nivån har en viktighet i de strategiska 
områden som fastställts och skall genomsyra processens alla delar. Strategierna torde dock ha 
ännu större betydelse på de lägre nivåerna där de även explicit uttrycktes i form av 
handlingsplaner. Storleken har betydelse eftersom kommunens process bygger på att den 
enskilde människan måste vara med i denna balansakt. Kommunicerandet av företagets vision 
och strategier kan försvåras med många anställda och kan medföra försämrad kvalitet på 
styrningen om kommunikationen är dålig. Något som ska beröra 7000 människor och i 
grunden ställa om det hjärnan tolkar, sin verklighet, är en jätteoperation och en pedagogisk 
uppgift utan dess like vilket ställer krav på ledarstilen. Eftersom det är en stor organisation får 
även strukturen, det vill säga hur man kommunicerar, en viktig del. Strukturen underlättar 
kommunicerandet av styrsystemet genom hela verksamheten och är näst efter omgivningen 
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och strategierna den viktigaste situationsfaktorn. Decentraliseringen har påverkat 
utformningen på det sättet att Luleå kommun får lika många styrkort som det finns 
avdelningar. 
 
7.1.3 Är situationsfaktorerna viktiga för SSAB:s  utformningsprocess? 
 
Av situationsfaktorerna omgivning, storlek, struktur och strategi som vi valt framgick det att 
omgivning, storlek och strategi, i olika grad och på olika sätt, var viktiga påverkansfaktorer 
vid utformningen av SSAB:s multidimensionella styrverktyg. Situationsfaktorn struktur var 
däremot inte av betydelse för dess utformning, däremot styrde utformningen strukturen. Tre 
andra situationsfaktorer som vi i referensramen inte har fokuserat på men som även de visat 
sig vara viktiga är konkurrensfördelar, ledarstil och vision. 
 
7.1.4 På vilket sätt påverkar situationsfaktorerna SSAB:s  utformningsprocess? 
 
Motiven till byte av styrsystem var även här drivna av rationella orsaker snarare än de 
resonemang Wallander för i sin artikel (1999). 
 
En första slutsats vi även kan dra om SSAB är att de inte utformat deras multidimensionella 
styrning efter den modell som förespråkas av Kaplan & Norton, Olvé eller Simons, vi anser 
dock att det finns stora likheter. Orsakerna till olikheterna i uppbyggnaden av den modell 
SSAB:s utformningsprocess bygger på återfinns främst hos den ledarstil som förespråkas. 
Vad gäller innehållet i de steg modellens utformningsprocess är indelad i så har 
situationsfaktorerna påverkat utformandets riktning. 
 
När det gäller vilken av dessa situationsfaktorer som är viktigast har vi sett en stor och viktig 
påverkan från konkurrensfördelarna tillsammans med strategin och visionen. 
Konkurrensfördelarna identifierar de mest grundläggande och fundamentala förutsättningarna 
för företaget medan strategin tillsammans med visionen definierar på vilket sätt dessa bäst 
nyttjas. På så sätt lägger de grunden för hur det multidimensionella styrverktyget skall 
utformas. De styr var fokus i styrprocessen ska ligga men även vad detta fokus ska resultera i 
och hur. Omgivningen har i SSAB:s fall delvis den överliggande viktiga påverkan som vi i 
referensramen hävdade. Omgivningen har till viss del dels styrt valet av strategi som i sin tur 
påverkat det multidimensionella styrverktygets utformning men har även haft en mer direkt 
påverkan på utformningen. Omgivningen har genom sin natur delvis styrt valet av perspektiv. 
Den har dessutom dels styrt vilka jämförelser de i perspektiven ska ha mot omgivningen men 
även vilken frekvens de ska ha i jämförelserna samt hur många jämförelseposter de ska ha. 
Ledarstilen har i SSAB:s fall en viktig påverkan på dess multidimensionella styrverktygs 
utformningsprocess genom ledningens synsätt. Ledningens organisatoriska synsätt påverkar, 
även det, utformningen av perspektiven men framförallt påverkar det hur 
utformningsprocessen ska gå till. Ledningens synsätt har lett till att SSAB:s styrverktyg fått 
en mer bottom-up styrd utformning och därmed decentraliserad struktur. Storleken har även 
den haft en viktig del i utformningsprocessen då den bidragit till ledningens syn på 
organisationen vilket lett till den mer bottom-up styrda utformningen. Den har även bidragit 
till företagets strategi och på så sätt indirekt påverkat utformningen av styrverktygets fokus.  
 
7.1.5 Slutsatser om Luleå kommun och SSAB Tunnplåt 
 
Vi drar den slutsatsen att situationsfaktorerna som vi identifierade som viktiga i teorin även 
var det i verkligheten. Ledarstilen var ytterligare en situationsfaktor, utöver de vi valt, som 
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visade sig vara viktig vid utformningsprocessen av båda organisationers multidimensionella 
styrverktyg. Omgivning, strategi, struktur och storlek har även olika viktighet och påverkar 
ovan nämnd process på olika sätt beroende på organisationen. Detta innebär att 
situationsfaktorerna inte bara påverkar styrverktyget utan även påverkar andra 
situationsfaktorer.  
 
Största likheterna mellan de båda verksamheterna är att bägge har en betydande påverkan i 
utformningsprocessen från dess omgivning och strategi. Den multidimensionella styrningen är 
inte på något sätt lika på grund av denna slutsats. Den visar bara att situationerna är olika 
vilket leder till olika fokus i verktygen.  
 
Mål och medel, det vill säga syftet till verksamhetens existens, har styrt organisationerna åt 
avvikande håll. I den offentliga verksamheten har omgivningen varit den viktigaste faktorn i 
utformandets olika processer då deras mål är att tillvarata dess medborgares intressen. Medlet 
för detta är de resurser som tilldelas genom utjämningssystemet som har sin grund i 
befolkningsmängden. Omgivningen har även varit viktig i den privata organisation som 
SSAB Tunnplåt är. Strategin har dock haft en tyngre roll. Deras mål är att tjäna pengar åt dess 
aktieägare, medlet för detta är med den verksamhet som de bedriver. Luleå kommun har dock 
en mer omgivningsbaserad strategi än SSAB. Strategierna för kommunen ändras från period 
till period allteftersom omvärlden förändras. SSAB har dock haft samma strategi i ett flertal år 
vilket visar att omgivningen har en underordnad betydelse jämtemot strategin.  
 
Storleken stött av ledarrollerna har haft betydande i utformningsprocessen genom 
kommunicerandet av styrningen. Jämfört med de andra situationsfaktorerna hamnar storleken 
längre ned på listan över viktighet. 
 
En stor skillnad organisationerna emellan är att strukturen var viktig för Luleå kommun 
medan för SSAB saknade den betydelse.  
 
 
7.2 Metodkritik 
 
Om vi fick göra om arbetet en gång till hade en rad förändringar gjorts. Det är dock, nästan 
alltid, lättare att vara kritisk och se det negativa istället för att framhålla det som har varit bra. 
 
Den undersökningsansats vi valde antyder inte direkt på att fallstudier är den bästa vägen att 
gå. Det är mycket möjligt att en enkät skulle ha kunnat passa bättre till syftet vilket skulle öka 
generaliserbarheten för uppsatsens resultat. Det finns dock en styrka i denna uppsats. Det 
speciella i denna uppsats är att vi gått in på djupet i en privat och en kommunal verksamhet 
och jämfört dessa två. Även om diskussionerna och slutsatserna i denna uppsats endast 
sträcker sig till dessa två fall kan andra forskare dra nytta av denna erfarenhet. De får en 
indikation vilka situationsfaktorer man skall hålla ett extra öga på och kan genom 
hypotesprövning befästa denna studies resultat eller förkasta dem om de visar sig vara en 
anomali. Vidare kan de se om dessa situationsfaktorer påverkar i samma riktning hos den 
stora massan. 
 
När det gäller val av företag så kanske inte SSAB Tunnplåt var det bästa valet. Deras 
målstyrning utformades 1997. Detta innebär att respondenterna tankemässigt måste gå tillbaka 
i tiden sex år. Viktiga detaljer kan ha fallit bort i glömskan. Hade vi intervjuat dem under 
tiden för utformandet kanske vi hade fått ett lite annat resultat. 
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När det gäller antalet respondenter kunde fler hade intervjuats för att få en tydligare trend och 
stärkt validiteten på resultaten. Tidsfaktorn verkade dock begränsande. Vi hade även lite otur. 
Många halvårsrapporter skulle in under denna period varför det även var en del jobb i att 
försöka få tag i folk från ledningsnivån. Kanske skulle vi ha genomfört en gruppintervju för 
att spara tid och främja diskussionen. I så fall hade de själva kunnat få ett fylligare insamlat 
material genom att respondenterna fyller i varandras luckor men då skulle andra problem 
uppstå. Exempel på detta, när finns det en lucka i schemat som passar alla?  
 
 
7.3 Avslutande diskussion  
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och lärorikt om än behäftat med stor 
möda. I och med denna uppsats har vi insett vikten av att ha en tydlig problemformulering 
varför mycket tid bör läggas på detta område. Detta underlättar sedan det fortsatta arbetet.  
 
Det har varit intressant att se hur teorierna har förankrats i den verkliga världen. För Luleå 
kommun och kommunerna i övrigt är det kul att se att man testar lite alternativa styrmetoder 
än enbart budgeten som är en gammal trotjänare. Likt människan, behöver en organisation 
mer än bara ett sinne eller en dimension i styrningen för att klara sig. Ju fler sinnen som 
används desto lättare kan människan bli att tolka dess omgivning. Vi tror därför att en 
multidimensionell styrning, typ det balanserade styrkortet passar sig ypperligt för den 
kommunala verksamheten om den används på rätt sätt. Denna typ av styrning gör att 
verksamheten drivs mer likt ett privat företag än tidigare. Visioner och strategier tydliggör 
vart verksamheten vill. Utan en tydlig karta vart man vill blir det svårt att nå fram till önskad 
slutdestination genom att famla runt i blindo. En stor verksamhet som en kommunal 
verksamhet behöver en gemensam ledstjärna. Strategier är något som kommunerna måste 
lägga stor tonvikt på.  
 
En multidimensionell styrning utformas efter, och implementeras som ett svar på, situationen. 
Lyckas implementeringen ändras situationsfaktorerna som ett svar på den multidimensionella 
styrningen. Detta är naturligt eftersom om situationen skulle vara densamma finns två 
sannolika orsaker. Dessa är: 
 

1) att strategin man jobbar efter inte fungerar eller 
2) att man inte lyckats implementera styrkortet fullt ut. 

 
Situationen anpassar styrningen, men styrningen anpassar även situationen. 
 
Det skulle vara intressant att titta närmare på utformningsprocessen av en multidimensionell 
styrning hos företag som verkar inom samma bransch och omgivning. Med andra ord, skulle 
det vara intressant och titta på om företag med liknande situationsfaktorer utformar styrningen 
på samma sätt och med samma innehåll. Enligt situationsteorin borde det medföra att en 
likadan styrning utformas. Som synes skulle en sådan forskning även behandla diffusion av 
innovationer. Är valen man gör alltid styrda av ett rationellt handlande eller finns det andra 
aspekter som styr. I denna uppsats fann vi inga direkt uttryckta indikationer på att så skulle 
vara fallet men vem vet, varför inte undersöka det mera. 
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Interjuguide      Bilaga 1 
 
 
1. Hur skulle ni karaktärisera er omgivning vad gäller konkurrens och marknadssegment? 
2. Hur har ni fastställt detta?  
 
3. Vad hade ni för styrsystem innan ni bytte till ett multidimensionellt styrverktyg? 
4. Varför bytte ni? 
 
5. Varför valde ni ett multidimensionellt styrverktyg framför andra modeller? 
6. Hur har ni kommit i kontakt med det detta styrverktyg? 
 
7. Har ni valt att explicit formulera en vision för verksamheten? Hur lyder den i så fall? 
8. Hur arbetade ni fram er vision, kan ni berätta om ert tillvägagångssätt?  
9. På vilket sätt kommunicerar ni ut visionen? Bedömer ni att den är känd bland 
medarbetarna? Motivera 
 
10. Har ni valt att explicit formulera en strategi för verksamheten? Hur lyder den i så fall?  
11. Hur har den utformats? 
12. Hur motiverar ni den valda strategin?  
13. Hur kommunicerar ni ut den strategin internt? Bedömer ni att den är känd bland 
medarbetarna? motivera 
 
14. Vilka perspektiv ansåg ni vara viktiga att ta hänsyn till inom ramen för ert 
multidimensionella styrverktyg inom er organisation och varför? 
15. Har vi valt att bryta ned visionen på respektive perspektiv? Om ja. Hur, om nej, hur ser 
sambandet ut mellan vision och styrverktyg? 
16. Hur har ni brutit ner visionen på respektive perspektiv och formulerat de övergripande 
strategiska målen? 
 
17. Har ni fastställt framgångsfaktorer inom respektive perspektiv? (Med framgångsfaktorer 
menas vad som krävs för att uppnå visionen och vilka faktorer som påverkar den mest).  
18. Hur har ni kommit fram till dessa? 
19. Hur mäter ni dessa framgångsfaktorer? 
20. Hur har dessa mått faststämts? 
 
21. Har det multidimensionella styrverktyget brutits ned på avdelningsnivå och individnivå i 
organisationen? Hur? 
 
22.Vilka mål har ni har ni för varje mått och hur har ni kommit fram till dessa? 
 
23. Hur skall ni praktiskt gå tillväga för att mäta dessa? Eller hur gör ni? 
 
24. Har styrkortet medfört några förbättringar/förändringar? Påverkat kommunikationen? 
Motivation? Styrning på olika nivåer? Uppföljning? 
 
25. Vad tror ni att det hade fått för konsekvenser för deras styrkort om organisationen haft 
andra egenskaper exempelvis: 
 *Häften så många anställda /Dubbelt så många anställda 
 *Annan struktur, centraliserat/decentraliserat 
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 *Annan omgivning, statisk/dynamisk 
 *Många kunder/få kunder 
 *Kräsna kunder/Okräsna kunder 
 *Strategin hade varit en annan   
 
26. Vilka har varit med i utformandet av det balanserade styrkortet? 
27. Vilken roll har de haft? 
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Bilaga 2 

 
Steg 1: Spelplan 
Denna beskriver huvuduppgiften och ansvarsområden. 
  
Steg 2: Måltavla 
Måltavlan utgörs av mål för verksamheten. Kritiska framgångsfaktorer är de saker som är 
viktiga för att lyckas. För de kritiska framgångsfaktorerna som behöver förbättras sätts mål. 
För övriga kritiska framgångsfaktorer följs utvecklingen.  
 
När mål kopplade till miljö- och arbetsmiljö formuleras, skall hänsyn tas till lagar och andra 
krav samt betydande aspekter för miljö och arbetsmiljö. 
 
Målen ska sättas inom tre perspektiv: 
 

- Medarbetarperspektivet 
- Egna verksamheten 
- Kundperspektivet 

 
De mål som arbetas fram skall kännas relevanta och bidra till utvecklingen av verksamheten. 
Platschefen godkänner respektive enhets måltavla. De övergripande målen beslutas i 
ledningen. 
 
Steg 3: Aktiviteter 
Metallurgis ledning och ledningen på respektive enhet ansvarar för att aktivitetsplaner och 
nödvändiga resurser tas fram. Medarbetarna kommer gemensamt fram till de aktiviteter som 
behöver vidtas för att uppnå målen. Tid- och resursplan och ansvariga för att aktiviteten utförs 
utses. Arbetsuppgifterna bör fördelas så mycket som möjligt mellan arbetarna. 
 
Steg 4: Uppföljning 
Uppföljning av kritiska framgångsfaktorer och mål görs med regelbundenhet, som bestäms av 
eventuella kundkrav, ledningens eller egna behov. Uppföljning ska också göras för att 
kontrollera om beslutade aktiviteter har utförts. 
 
Steg 5: Konsekvens vid avvikelse 
Uppföljningen är den motor som driver utvecklingen vidare, under förutsättningen att 
konsekvenser dras utifrån vad uppföljningen visat. Har vi nått målen eller är bättre än målen 
bör detta uppmärksammas. Därefter sätts nya mål och aktiviteter. Om målen inte uppnåtts 
vidtas nya aktiviteter. När målarbetet blivit en normal del i vårt arbete kommer de olika 
stegen i målarbetet att till övervägande del genomföras i det normala dagliga arbetet. 
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Ranking av de största stålproducenterna  
2000 och 2001 
miljoner ton råstål  
 2001  2000   2001  2000  
1 43.1 - - Arcelor 41 4.7 47 4.3 Azovstal 
2 27.8 2 27.7 POSCO 42 4.6 43 4.4 USIMINAS 
3 26.2 1 28.4 Nippon Steel 43 4.5 42 4.6 Techint 
4 19.2 4 22.4 Ispat International 44 4.5 38 5.1 Stelco 
5 19.1 8 17.7 Shanghai Baosteel 45 4.2 51 3.9 Baotou 
6 18.1 6 20.0 Corus 46 4.2 46 4.3 Rautaruukki 
7 16.2 7 17.7 Thyssen Krupp 47 4.1 49 4.1 Dofasco 
8 15.0 10 15.6 Riva 48 4.1 70 2.9 Hualin 
9 14.8 9 16.0 NKK 49 4.0 40 4.8 CSN 
10 13.3 11 13.0 Kawasaki 50 4.0 44 4.4 Huta Katowice 
11 12.8 14 10.7 USX 51 4.0 52 3.9 Zaporozstahl 
12 11.7 12 11.6 Sumitomo 52 3.9 63 3.2 Tangshan 
13 11.2 16 10.0 Nucor 53 3.8 59 3.4 SSAB 
14 10.8 13 10.9 SAIL 54 3.8 54 3.7 Nisshin Steel 
15 10.3 15 10.0 Magnitogorsk 55 3.8 55 3.7 Chelyabinsk (Mechel) 
16 10.3 17 10.0 China Steel 56 3.8 45 4.4 Lucchini 
17 8.8 20 8.8 Anshan 57 3.7 56 3.6 TISCO 
18 8.2 22 8.0 Shougang 58 3.6 57 3.6 Panzhihua 
19 8.1 18 9.6 Severstal 59 3.6 58 3.6 Kuznetzk 
20 8.0 19 9.1 Bethlehem Steel 60 3.4 68 3.0 Hadeed 
21 7.9 21 8.2 Novolipetsk 61 3.4 65 3.2 Handan 
22 7.2 25 7.1 Gerdau 62 3.3 90 2.3 EZZ 
23 7.1 26 6.7 Wuhan 63 3.2 50 3.9 Tokyo Steel 
24 6.9 27 6.6 NISCO 64 3.2 67 3.0 Jinan 
25 6.9 29 6.1 Krivorozstal 65 3.2 62 3.3 SIDOR 
26 6.7 28 6.4 Kobe Steel 66 3.0 61 3.4 AHMSA 
27 6.6 30 6.0 Inchon Steel 67 3.0 84 2.4 Erdemir 
28 6.5 34 5.5 ISCOR 68 3.0 72 2.8 RINL 
29 6.0 23 7.5 BHP 69 2.9 69 2.9 Alchevsk 
30 5.9 24 7.4 LTV 70 2.8 83 2.4 Taiyuan 
31 5.8 33 5.5 Mariupol (Ilyich) 71 2.8 64 3.2 North Star 
32 5.6 35 5.3 Zapsib 72 2.8 77 2.6 Celsa 
33 5.4 32 5.6 National Steel 73 2.7 82 2.4 Anyang 
34 5.3 36 5.2 Voest-Alpine 74 2.7 60 3.4 Sidex 
35 5.2 39 4.9 Nizhny Tagil 75 2.6 85 2.4 Dongkuk 
36 5.2 31 5.8 AK Steel 76 2.6 76 2.7 Rouge Steel 
37 5.1 37 5.1 Salzgitter 77 2.5 81 2.5 Nová Hut Kuncice 
38 4.9 48 4.2 Benxi 78 2.5 75 2.7 Saarstahl 
39 4.8 41 4.8 CST 79 2.5 73 2.7 COSIPA 
40 4.8 53 3.7 Maanshan 80 2.4 91 2.1 Laiwu 

Källa: IISI 
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Bilaga 3 
SSAB Tunnplåt, Metallurgi 
 
SSAB Tunnplåt utvecklar, producerar och marknadsför tunnplåt inom handelsstålområdet 
med fokus på produkter som ger mervärde för kund. SSAB Tunnplåt har metallurgi i Luleå 
och tunnplåtstillverkning i Borlänge. Metallurgins processer omfattar kokstillverkning i 
koksverket, råjärnsframställning i masugnen samt stål- och ämnestillverkning i stålverket. 
 
 
Vision Metallurgi 
 
Metallurgi tillhör den absoluta toppen inom europeisk stålindustri, där vi alla skickligt arbetar 
för våra interna och externa kunders bästa. 
 
Det som konkret bidrar till att vi blir bäst i Europa är framförallt följande faktorer: 
 

• Trivsel och arbetsglädje  
• Medskapande och skickliga medarbetare 
• Ständigt pågående utveckling 

 
 
Vår syn på arbetsmiljö 
 
Vi skall vara ett företag med god arbetsmiljö som förebygger olyckor och ohälsa och 
stimulerar varje medarbetare till trivsel och arbetsglädje, medskapande samt ständig 
utveckling. Detta når vi med hjälp av att tillämpa ett strukturerat och förebyggande arbetssätt i 
linjeorganisationen och genom att: 
 

• Upprätta och underhålla arbetsmiljörutiner 
• Medarbetarna tar ansvar för sin arbetsmiljö 
• Medarbetarna har goda kunskaper om sin arbetsmiljö 
• Alla följer lagar, föreskrifter och våra rutiner 

 
 
Vår syn på kvalitet  
 
Kvalitetsarbetet ska kännetecknas av en helhetssyn, förståelse och delaktighet hos alla 
medarbetare. Nöjda kunder, såväl externa som interna, är en självklarhet, liksom att utveckla 
ett öppet samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter. Genom att tillämpa ett 
strukturerat och förebyggande arbetssätt i hela organisationen ska verksamhetssystemet 
ständigt förbättras. 
 
Vi ska uppnå rätt kvalitet genom att: 
 

• Upprätta tydliga och användbara kundmål. 
• Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners. 
• Åtgärda produktavvikelser. 
• Reducera variationer i processerna. 
• Prioritera kvalitetshöjande åtgärder. 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå kommuns vision sammanfattad i strategiska områden (Budgetutskottets preliminära 
Planeringsförutsättningar för 2004-2006). 
 
 
 




