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Sammanfattning 

Den offentliga sektorn i Sverige har präglats av förändring och turbulens sedan slutet av 
1980-talet där rationaliseringar och omstruktureringar har skett i stort sett all slags 
offentlig verksamhet. Den offentliga sektorn började under slutet av 80-talet anamma 
olika styrformer och styrmodeller som visat sig vara framgångsrika inom den privata 
sektorn. Det balanserade styrkoret är en modell som anammats och det råder delade 
meningar kring modellen och dess användande inom den offentliga verksamheten. Vissa 
kritiker till det balanserade styrkoret menar att det är en modell som kommer uppifrån i 
organisationen där de anställda har liten påverkan. Arbetssituationen mellan olika nivåer 
inom organisationen skiljer sig och varje individ har sin egen referensram som ligger till 
grund för individens handlande. 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse om vilka föreställningar enhetschefer 
inom ett kommunalt verksamhetsområde har kring det balanserade styrkortet. Studien 
avser även att skapa en inblick i hur det balanserade styrkortet används på lokal nivå. För 
att genomföra studien har tillvägagångssättet varit en aktörsorienterad fallstudie där 
intervjuer med enhetschefer inom ett verksamhetsområde genomförts. De centrala 
slutsatser som framkommit i studien är att styrkortet inte bidrar till att verksamheten 
uppnår en högre kvalitet. Föreställningar finns att som styrkortet används idag är det mer 
för att legitimera verksamheten och visa på en god kvalitet mot medborgarna snarare än 
att styra verksamheten mot att nå en högre kvalitet. Dock föreställs det balanserade 
styrkortet bidra till gemensamma mål för hela organisationen och att det bildas en röd 
tråd genom organisationen där kommunens vision och strategi förmedlas från nämnden 
till personalen ute på enheterna. 

 

 



Abstract 

The public sector in Sweden has been characterized by change and turbulence since the 
late 1980s in which rationalization and restructuring has taken place in almost any kind 
of public activity. The public sector began in the late 80-century adopt management 
models that proved successful in the private sector. The balanced scorecard is a model 
which has been taken and it is divided opinions about the use in public sector 
organizations. Critics of the balanced scorecard mean that it is a model that comes from 
the top of the organization where the employees have little impact. The work situation 
between different levels within the organization is different and every individual has their 
own frame of reference underlying the individual's behavior.

The purpose of the study is to create a deeper understanding of the notions about the 
balanced scorecard at local level in a public sector organization. The study also aims to 
create an insight into how the balanced scorecard is used at the local level. In order to 
answer the purpose we chose to do a case study in Luleå public sector organization. The 
empirical material gathered through interviews with operational managers. The main 
conclusions obtained in this study is that the balanced scorecard does not contribute to 
the units achieve a higher quality. Notions about the balanced scorecard are that the use 
today is more to legitimize the organization and show a good quality to the citizens 
rather than to stimulate units towards achieving a higher quality. However, the balanced 
scorecard contributes to common goals for the whole organization and the formation of 
a line through the organization's vision and strategy passed by the committee to the 
employees on the units.
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1 Inledning 

I detta första kapitel presenteras den problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens syfte. 

1.1 Problemdiskussion  

Den offentliga sektorn i Sverige har präglats av förändringar sedan slutet av 1980-talet där 
rationaliseringar och omstruktureringar har skett i stort sett all slags offentlig verksamhet 
(Brorström, Haglund, & Solli, 2005, s 260ff).  Det senaste decenniet har det genomförts 
en mängd studier av administrativa reformer och förändrade ekonomistyrningsformer i 
kommuner som bidrog till att verksamheterna fick i ett utökat ekonomiskt ansvar (ibid). 
Trycket har varit stort på kommuner både från staten och från samhällen att modernisera 
och förbättra den yttre effektiviteten mot samhällsmedborgare, som service, kvalitet och 
ökat ansvarstagande (Wisniewski & Olafsson, 2004). Den offentliga sektorn började 
under slutet av 80-talet anamma olika styrformer och styrmodeller som visat sig vara 
framgångsrika inom den privata sektorn (Pihlgren & Svensson, 1989, s 9).  

Under mitten av 90–talet riktades kritik mot ekonomistyrning och där menades att 
ekonomistyrningen enbart fokuserar på det ekonomiska perspektivet i organisationen 
(Brorström, Haglund & Solli, 2005, s 279). En lösning på detta problem kom från Kaplan 
och Norton där de grundade en modell som kallades för Balanced Scorecard (balanserade 
styrkort) (ibid). Grundmodellen var skapt för privat sektor först men senare blev den 
även modifierad för att anpassas till den offentliga verksamheten (Olve, Roy & Wetter, 
1997, s 251ff). Syftet med balanserade styrkort är att organisationen sätter upp mål som 
ska genomsyra hela organisationen och alla inom organisationen ska sträva efter att uppnå 
dem (Svensson, 1999). Ett annat ändamål med balanserade styrkort är att bryta ned 
verksamhetsstrategin på lokalnivå där styrkortet är bärare av mål, mättal och 
framgångfaktorer som huvudparametrar i modellen (ibid).  

Kaplan (2001) menar att det balanserade styrkortet ger en möjlighet för organisationer 
inom den offentliga sektorn att överbygga klyftan mellan lokala uppdrag och strategiska 
måluttalanden. Det balanserade styrkortet bidrar även till att fokus kan flyttas från de 
individuella aktiviteterna mot det resultat som dessa aktiviteter har för aviskt att uppnå 
(ibid). Studier som gjorts av Aidemark (2001) visar att balanserade styrkort är ett populärt 
och praktiskt användbart mätinstrument för offentliga verksamheter, framförallt på 
enhetsnivå kan det användas för att mäta hur målen uppnås och göra värdefulla 
jämförelser. I studierna framgår det även att balanserade styrkort upplevs leda till ökad 
delaktighet och bättre samverkan kring organisationens mål, samt att bryta ner 
organisationens strategier i mer konkreta mål för att sedan formulera handlingsplaner och 
åtgärder där alla medarbetare kan förstå strategins roll på den egna organisationsnivån.  

Johansson, Skog, Backlund och Almqvist (2006) är däremot kritiska till styrkort och 
menar att styrning med styrkort kan anses som en toppstyrd process där det råder en 
väldig låg delaktighet från de anställda och de anställda förstår inte varför olika rutiner i 
det dagliga arbetet förändras. Det balanserade styrkortet är enligt Johnsen (2001) 
efterträdare till den ursprungliga målstyrningen. Rombach (1991, 9ff) menar att 
målstyrning inte bidrar till vad som önskas och att effekterna från styrningen är osäkra. 
Däremot involverar styrkortet medarbetare som direkt och indirekt påverkas och 
samverkan skapas inom organisationen (Wisniewski & Olafsson, 2004). Erfarenheter från 
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användandet av balanserade styrkort har visat att dessa går att använda på många olika sätt 
(Aidemark, 2001). Wisniewski och Olafsson (2004) menar att svårigheten med det 
balanserade styrkortet är att det finns verkliga praktiska svårigheter att mäta icke 
finansiella värden såsom tjänsternas kvalitet, social integration, livskvalitet som även är 
strategiskt viktiga mål för myndigheterna.  

Johnsen (2001) påpekar att om balanserade styrkort implementeras utan att anpassas för 
den egna organisationen kan modellen åtminstone i offentliga organisationer, utmynna i 
ett dysfunktionellt centralplaneringssystem som inte stimulerar lärande. Att formulera 
organisationens vision och mål kan vara en mer komplex process i offentliga 
organisationer än i privata företag eftersom offentliga organisationer även är politiska 
organisationer (ibid). Hallgårde och Johansson (1999) skriver att det balanserade 
styrkortet kan vara svårt att genomföra i praktiken. Det krävs regelbunden uppföljning 
samt att styrkortet förnyas och uppdateras kontinuerligt så att det inte blir ett förlegat 
dokument som någon känner sig stolt över att ha utformat (ibid). Montin (2007, s 111ff) 
menar att styrning i en kommun leds av politiker vilket ofta bidrar till oklara budskap 
mot den lokala nivån. Nørreklit (2000) är inne på att det balanserade styrkortet har 
svårigheter att accepteras på den lokala nivån. Solli (1991, s 157ff) menar att det finns 
olika problem kring styrning av lokal nivå. Kunskaperna inom ekonomi är ofta väldigt 
låga på lokal nivå vilket innebär ett hinder för ett lokalt ansvarstagande (ibid). Solli (1991, 
s 157ff) menar även att verksamhetsansvariga på lokal nivå undviker frågor kring 
ekonomi med anledning av ointresse, men även att informationen som ska användas på 
lokal nivå måste anpassas efter medarbetarnas önskemål.  

Enligt Jönsson (1988, s 194) skiljer sig arbetssituationen mellan centralt och lokalt. Även 
informationsbehovet och vilken information som är relevant skiljer sig mellan olika 
nivåer i en organisation (Argyris, 1977). Varje individ på lokal nivå har ett eget kognitivt 
mönster och beteende som ligger till grund för individens handlande och hur individen 
bearbetar information (Häckner, 1998, s 5). Arbetet på lokal nivå är en process som 
kräver aktivt handlande här och nu men däremot centralt arbetar man med utfall som 
rapporteras i efterhand och framtida utfall påverkas genom att tilldela resurser (Jönsson, 
1988, s 194). Lokal nivå är densamma som flera författare kallar operativ nivå (Westin, 
1993, s 16). Argyris (1977) definierar operativ nivå som den nivå i organisationen där den 
operativa uppgiften är den primära och lokal nivå definieras i denna studie som 
enhetsnivå. 

Det balanserade styrkortet är omdiskuterat och det råder delade meningar kring det i den 
offentliga verksamheten. Det balanserade styrkortet kommer uppifrån politikerna och ner 
till den lokala enheten samtidigt som det finns olikheter mellan lokal nivå och central 
nivå inom organisationer. Det balanserade styrkortet har även varit svårt att accepteras på 
lokal nivå. Utifrån denna problemdiskussion avser studien att uppnå nedanstående syfte.  

1.2 Syfte 

• Skapa en djupare förståelse om vilka föreställningar enhetschefer inom ett kommunalt 
verksamhetsområde har kring det balanserade styrkortet. 

• Studien avser även att skapa en inblick i hur det balanserade styrkortet används på lokal 
nivå
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av studien. Val av undersökningsobjekt presenteras, samt 
uppsatsens metodval med förklaringar till varför dessa metodval gjorts. Slutligen beskrivs vilka 
metodproblem som kan förekomma i undersökningen. 

2.1 Undersökningsansats 

Denna uppsats utgår från att skapa en förståelse kring det syfte och problem som 
presenterats tidigare, vilket gör att en aktörsinspirerad studie är att föredra. Arbnor och 
Bjerke (1994, s 68) uttrycker sig om att aktörssysättet handlar om att förstå fenomen 
snarare än att förklara det. Vidare menar de att samtal och diskussion med aktören leder 
till en ökad förståelse för ämnet (Arbnor & Bjerke 1994, s 74). Genom att uppsatsen 
bygger på ett aktörssysätt fångas en subjektiv förståelse av verkligheten, vilket även 
påverkar de bedömningar som ligger till grund för slutsatserna i uppsatsen. Arbnor och 
Bjerke (1994, s 86ff) menar att i ett aktörssynsätt har undersökaren ett samspel med 
aktören vilket bidrar till att tolkningar uppkommer och därför kan ingen objektiv 
verklighet existera.  

Utifrån uppsatsens syfte var kvalitativ data att föredra istället för kvantitativ data. Eftersom 
studiens syfte är att skapa en djupare förståelse i undersökningsobjektet anser vi att den 
kvalitativa metoden var lämplig för den empiriska datainsamlingen. Enligt Denscombe 
(2000, s 259) är den kvalitativa datainsamlingsmetoden relativt begränsad när det gäller att 
hantera de komplexa och sociala situationerna. Vidare menar Denscombe (2000, s 260) 
att en kvalitativ analys tillåter mer än en godtagbar förklaring eftersom den bygger på 
undersökarens tolkningsskicklighet. Istället för att förutsätta att det åtminstone i teorin 
måste finnas en korrekt förklaring, accepterar en kvalitativ analys att olika forskare kan 
komma fram till olika slutsatser trots att de använder samma tillvägagångssätt (ibid). Det 
som Denscombe (2000) beskriver ovan är även en bidragande orsak till att en kvalitativ 
studie valdes att genomföras.  

Den teoretiska referensramen med befintliga kunskaper inom ämnet ligger till grund för 
studien och med hjälp av intervjuer och intervjuguide insamlades empiri. Enligt Arbnor 
och Bjerke (1994, s 108) utgår en deduktiv ansats utifrån befintliga teorier därefter samlas 
empirin in för att ta reda på om dessa teorier stämmer överens med verkligheten.  

2.2 Undersökningsstrategi  

Utifrån uppsatsens syfte ville vi skapa en djupgående förståelse med fokus på relationer 
mellan lokal och central nivå inom en förvaltning samt att genom intervjuer få en 
detaljrik och djupgående beskrivning av vilka föreställningar som finns om det 
balanserade styrkortet och en inblick i hur det används. Med utgångspunkt i detta ansågs 
fallstudie vara lämpligast att använda i uppsatsen. Enligt Denscombe (2000, s 41ff) passar 
det sig lämpligt att välja fallstudier om man önskar sig söka en djupgående bild med fokus 
på relationer och processer vilket detta stämde överrens med våra avsikter för uppsatsen. 
Fallstudier rekommenderas enligt Yin (2007) när undersökaren vill få detaljrika och 
djupgående beskrivningar om det fenomen som undersöks. En annan fördel med 
fallstudie är om man ska koncentrera ansträngningarna på en undersökningsplats eller 
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några få kan det lämpa sig att undersöka undersökningsobjektet med en fallstudie vilket 
även stämmer överrens med avsikterna för undersökningen (Denscombe, 2000, s 53).  

2.3 Litteratursökning 

Litteraturöversikten genomfördes på Luleå tekniska universitet. Vid litteraturöversikten 
användes olika sökmotorer som Emerald, J-stor, Ebsco Host, Science Direct, Google 
Scholar samt Lucia för att hitta relevant information till uppsatsen. Enligt Denscombe 
(2000, s 187) ska alla undersökningar som gör anspråk på att vara 
forskning/undersökning börja med en litteraturöversikt. Genom att författaren genomför 
en litteraturöversikt hjälper det till att öka förståelsen av ämnet (ibid). De sökorden som 
används är följande: Local, information needs, control, operational, public sector, balanced 
scorecard, institutionell teori, kognition samt management. Sökorden har använts både på 
svenska och på engelska och även i kombination med varandra. Vidare användes även 
kurslitteratur från tidigare studier inom företagsekonomi samt kedjesökningar från andra 
studier inom ämnesområdet. 

2.4 Val av undersökningsobjekt 

Luleå kommun valdes som undersökningsobjekt eftersom de använder sig av styrkort och 
har haft styrkorten som styrmodell sedan 2001. Inom kommunen finns det således en 
relativt lång erfarenhet av användandet av balanserade styrkort vilket bidrar till att 
kommunen är ett bra objekt för denna studie. Studien har som tidigare nämnts 
genomförts på olika enheter inom ett verksamhetsområde inom Luleå kommun. 
Eftersom enheterna är verksamma inom samma verksamhetsområde är enheterna lika 
varandra i arbetsuppgifter och styrning. Figur 1 nedan illustrerar organisationsstrukturen 
av den förvaltning inom Luleå kommun där studien genomförts.  

 

Nämnd och Förvaltning 

Verksamhetsområde Verksamhetsområde 

Enhet Enhet 

Stab  

Figur 1. Organisationsschema över förvaltningen där studien genomförts 

För att stärka kunskaperna kring problemområdet genomfördes en förstudie på Luleå 
kommun. En kvalitetsledare som arbetar med styrkortet kontaktades och vi blev inbjudna 
till ett möte kring balanserade styrkort. Där fick vi möjlighet att prata med tre 
enhetschefer på ett verksamhetsområde samt personal som arbetar ute på de olika 
enheterna. Efter detta möte med enhetscheferna är enhetschefer dem som är lämpliga för 
vår studie eftersom enhetscheferna är de som har mest kontakt med styrkortet på lokal 
nivå samt att personalen ofta har ganska låga kunskaper kring det balanserade styrkortet. 
Enhetscheferna är de som har ansvaret att bryta ner styrkorten och dess mål till 
aktivitetsplaner för personalen.
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2.5 Datainsamlingsmetod 

Den empiriska datainsamlingsmetoden har skett genom intervjuer där fyra stycken skett 
genom möte med aktören och en via mejl på grund av tidsbrist hos aktören. Intervjuer är 
lämpliga att användas av när material som ger en mer djupgående insikt i ämnet vill nås 
och när informationen kommer från få aktörer (Denscombe, 2000, s 132ff). 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att det tillåter den intervjuade att utveckla sina 
idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tog upp (ibid). Denscombe 
(2000, s 132ff) menar att den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den 
personliga intervjun där det sker ett möte mellan en undersökare och en aktör. Denna 
datainsamlingsmetod lämpade sig bäst för denna undersökning i och med att den hade 
flera fördelar som till exempel att det var lätt att arrangera mötet och synpunkter som 
kom till uttryck under intervjun kom ifrån en källa (Denscombe, 2000, s 136). För att 
samla in empiri och svara på uppsatsens syfte utarbetades en intervjuguide (Bilaga 1) som 
utgick från syftet och teorikapitlet. 

Som hjälpmedel vid genomförandet av intervjuerna användes inspelning men även 
fältanteckningar fördes under intervjuerna. Enligt Denscombe (2000, s 145ff) är 
ljudupptagning en permanent och fullständig dokumentation när det gäller det som sägs 
under intervjun. Dock fångar en ljudupptagning bara in det talande ordet vilket gör att 
den icke verbala kommunikationen kan missas (ibid). Därför var det även lämpligt att 
föra ner fältanteckningar under intervjun för att försöka fånga andra faktorer under 
intervjun som inte framkom på ljudupptagningen. 

2.6 Metodproblem  

Vid diskussioner om metodproblem är det två viktiga begrepp som brukar behandlas, 
dessa är reliabilitet och validitet. 

2.6.1 Validitet 

Denscombe (2000, s 283) beskriver begreppet validitet som i vilken utsträckning 
undersökningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 
Svenning (2003, s 64) tar även upp att en undersökning kan mer eller mindre fånga 
verkligheten där det är många faktorer som ska passa ihop såsom intervjuer, 
intervjupersonernas öppenhet och frågekonstruktioner. Vi är medvetna om att en 
mejlintervju kan sänka validiteten i undersökningen eftersom om all personlig kontakt 
med aktören förlorades. I studien kommer inga slutsatser att grundas på enbart denna 
intervju men intervjun är dock viktig för uppsatsen som helhet. För att stärka validiteten 
var vi mycket noggranna vid framställandet av intervjuguiden och försökte ta till sig 
andras åsikter och konstruktiv kritik vid granskning av intervjuguiden. Vi ville även 
undvika ledande frågor i intervjuguiden. Intervjuguiderna var grunden till intervjuerna 
men löpande följdfrågor ställdes för att få en öppnare dialog med aktören. Aktörerna fick 
före intervjun upplysning om att de kommer att vara anonyma i studien för att få mer 
ärliga och aktörsinspirerade svar. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om någon annan genomför undersökningen, ska undersökaren 
genom samma studie komma fram till samma resultat och kunna dra samma slutsatser 
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förutsatt att ingenting förändrats i urvalsunderlaget (Svenning, 2003, s 67). Vid kvalitativa 
studier uppstår det olika moment som kan påverka reliabiliteten såsom 
intervjusituationen och intervjuareffekter (Svenning, 2003, s 68). Vid intervjuerna 
försökte vi vara neutrala och att inte leda in intervjupersonerna till olika svar men svaren 
vid intervjuerna kan ses som unika för just den intervjun och med oss som intervjuare.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med att beskriva det balanserade styrkortet och dess  
syften och användning inom offentlig verksamhet samt kritik som förekommer mot balanserade 
styrkort och mot målstyrning som helhet. Efter det kommer skillnader mellan central och lokal nivå i 
ett verksamhetsområde att beskrivas. Slutligen kommer söndags och vardagsteorier samt den 
institutionella teorin att avhandlas där fokus ligger på den kognitiva pelaren. Teorin kommer att 
ligga till grund för analysen under kapitel fem.

3.1 Balanserade styrkort och dess användning 

Syftet med Balanserat styrkort är att skapa en balanserad styrning i organisationen där 
balansen ska skapas genom att styra både på finansiella och icke finansiella mått (Olve, 
Roy & Wetter, 1997, s 13ff). De icke finansiella målen är viktiga för att organisationen 
ska kunna blicka framåt och planera sin verksamhet för framtiden (ibid). Modellen 
betonar även betydelsen av att förverkliga organisationens vision och strategi genom att 
koppla den till olika mätetal och på så sätt föra den närmare det dagliga arbetet i 
verksamheten (Olve et al., 1997, s 13ff). Styrkortets målsättning och styrtal härleds ur 
organisationens vision och strategi där målsättningen och styrtalen betraktar 
organisationens resultat ur fyra perspektiv: finansiellt, kund/medborgare, process och 
utvecklingsperspektivet/lärandeperspektivet (Kaplan & Norton, 1999, s 17ff). Styrtalen 
inom det finansiella perspektivet anger om företagets strategi bidrar till förbättring av 
lönsamheten samt en uppföljning av olika genomförda handlingar (ibid). 
Kundperspektivet innebär att identifiera de kunder/medborgare som verksamheten ska 
rikta sig mot samt att utforma styrtal för uppföljning av hur väl organisationen skapar 
nöjda kunder (Kaplan & Norton, 1999, s 33ff). För att kunna skapa nöjda kunder ska 
organisationens vision och strategi brytas ner till konkreta mål som ska öka det som 
kunden sätter värde på (Kaplan & Norton, 1999, s 65). Processperspektivet innebär att 
effektivisera den inre effektiviteten i verksamheten och förverkliga organisationens 
strategi (ibid). Det sista perspektivet, utveckling/lärande handlar om 
kompetensutveckling av medarbetare samt att stärka informationsteknologin och 
harmonisera verksamhetens rutiner (ibid). Kaplan och Norton (1999, s 33ff) menar 
vidare att bakom samtliga perspektiven finns en uttalad vision och strategi och för vart 
och ett av perspektiven formuleras mål, mått, specifika målsättningar och 
handlingsplaner.  
 
Enligt Kaplan och Norton (1999, s 190ff) bör kommunikationen till medarbetarna av 
organisationens vision, strategi och affärside betraktas som en intern 
marknadsföringskampanj. Målen med detta är att skapa medvetandet och påverka 
beteenden (ibid). Kommunikationen av balanserade styrkortet bör öka individens 
förståelse för organisationens strategi och öka motivationen för att nå de strategiska 
målen. Det balanserade styrkortet ska användas som ett system för kommunikation, 
information och lärande och inte för kontroll (Kaplan & Norton, 1999, s 32). Det 
balanserade styrkortet har visat sig ha betydande potential för lokala myndigheter att 
förbättra prestation och prestationsmätning (Wisniewski & Olafsson, 2004).  
 
Balanserade styrkortet avser att ta fram, formulera och fastställa vilka finansiella och icke 
finansiella mål och prestationsmått som ska gälla (Kaplan & Norton, 1999, s 19ff). Med 
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det balanserade styrkortet går det att utforma sin styrning på olika sätt och skräddarsy den 
efter verksamhetens behov och genom de fyra olika perspektiven få en helhetsbild av 
verksamheten (ibid). Empiriska resultat visar att styrkort involverar medarbetare som 
direkt och indirekt påverkas och samverkan skapas inom organisationen, samt att chefer 
anser att styrkort är positivt att arbeta med för att bygga upp en bild av de viktigaste 
strategierna inom organisationen (Wisniewski & Olafsson, 2004).  

Vid användandet av det balanserade styrkortet är det vikigt att tänka på tidsdimensionen 
där dagens lönsamhet är utfallet från tidigare satsningar som har gett till resultat och om 
satsningar görs i nuläge kommer detta slå på utfallet i framtiden. Balanserade styrkortet 
visar både interna och externa aspekter av verksamheten där det är viktigt att de interna 
processerna är effektiva och externt är det kundernas synpunkter som är det viktiga. För 
att balanserade styrkortet ska uppnå en balans krävs det att de fyra perspektiven är länkade 
genom orsak och verkan samband. (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003, s 14) 

Styrkortet har presenterats i centrala och lokala offentliga verksamheter och framgången 
med styrkort har framförallt slagit genom på de lägre nivåerna, där styrkorten har gett 
medarbetarna en möjlighet att klargöra roller och förväntningar och föra sin talan upp till 
överordnade (Olve et al., 2003, s 43).  

Olve, Roy & Wetter (1997, s 251ff) påpekar vikten av att styrkortet bör anpassas till 
verksamheten och omformuleras beroende på vilka mål verksamheten har samt den 
terminologi som råder inom organisationen. Författaren menar vidare att begreppen bör 
bytas ut till något annat t ex kundfokus till relationsfokus etc. (ibid).  

3.2 Kritik mot balanserade styrkort och målstyrning i offentlig verksamhet 

Det balanserade styrkortet är enligt Johnsen (2001) en efterträdare till den ursprungliga 
målstyrningen. Även Malmi (2001) menar att balanserade styrkort är en typ av 
målstyrningsmodell. Rombach (1991, s 55) menar att offentliga verksamheter inte utgår 
ifrån forskningen vid införandet av styrmodeller i organisationen och författaren säger 
följande; ”jag kan inte påminna mig att jag någonstans ute i kommuner har sett hänvisningar till 
forskning som skulle visa att målstyrning fungerar”. Rombach (1991, s 47ff) nämner även 
några argumentationer mot målstyrning i offentlig verksamhet; svårt att definiera klara 
och mätbara mål i offentlig verksamhet, avsaknad av ett enkelt mål som delmål kan 
kopplas till, målstyrning är svårt att uppnå vid avsaknad av vinstmotiv samt att målen är 
tvetydiga, allmänna och oprecisa vilket gör det svårt att använda målen i 
planeringsarbetet. I offentlig verksamhet är dessutom tendensen att ha för många mål som 
inte är förenliga med varandra. Vidare menar Rombach (1991, s 49ff) att i den offentliga 
verksamheten fokuseras det på att utvärdera insatserna istället för att fokusera på 
resultaten. Effekten av att ha för många kvantitativt inriktade mätinstrument kan leda till 
förvirring och att hela målstyrningen blir ineffektiv (ibid). Ett annat problem med 
målstyrning är att styrformen kräver individuella belöningar vilket är svårt att uppnå i en 
offentlig verksamhet (Rombach, 1991, s 50). Ytterligare ett problem med målstyrningen 
i offentlig verksamhet är att kombinera målstyrning med budgetstyrning i och med att 
budgetstyrningen utgör grunden för styrning inom offentlig verksamhet (Rombach, 
1991, s 53). Vidare menar (Rombach, 1991, s 9ff) att organisationer tar för givet att 
målstyrning fungerar och medför positiva effekter. 
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Målstyrning kräver att mål som kommer från politikerna är tillräckligt klara och precisa så 
att förvaltningen och enheterna vet vad de förväntas uppnå samt att det finns möjlighet 
att följa upp och utvärdera målen (Montin, 2007, s 111). Ofta är målen istället oklara och 
motstridiga inom offentlig verksamhet (ibid). Montin (2007, s 111) menar vidare att 
behovet av relevant information vid rätt tidpunkt är avgörande för att kunna följa upp 
och utvärdera verksamheten mot verksamhetens uppsatta mål. Information i en kommun 
är ofta svår att värdera och dessutom är informationen ofta ofullständig och kommer från 
ett flertal olika källor (ibid).  

Målstyrningstänkande inom en kommun strider mot den traditionella politikerrollen som 
fokuserar mer på medel än på mål (Montin, 2007, s 111). Den politiska styrningen av en 
kommun kännetecknas av kompromisser och oklara budskap och skiljer sig från 
företagsvärlden där ledningen ofta har en enhetlig inriktning (ibid). Montin (2007, s 111) 
menar vidare att vid målstyrning råder det ofta orealistiska förväntningar på att enighet 
ska uppnås mellan olika nivåer och olika professionella grupper. En kommunal 
organisation består av ett flertal olika nivåer där skilda och motstridiga intressen finns 
(ibid).  

Malina och Selto (2001) beskriver följande faktorer som negativa med det balanserade 
styrkortet där de menar att balanserade styrkortet kan ställa till olika problem i 
verksamheten. 

• Åtgärder blir felaktiga eller subjektiva.  
• Kommunikation om balanserade styrkort är enkelriktad d v s uppifrån och ner och inte 
medverkansbaserade. 
• Riktmärken är olämpligt att användas för utvärdering.  

Nørreklit (2000) hävdar att det balanserade styrkortet har svårigheter att uppnå acceptans 
på den lokala nivån. Hon menar att styrmodellen har en hierarkisk uppbyggnad där 
modellen utformas på hög nivå inom organisationen som sedan implementerar 
styrmodellen i verksamheten. Nørreklit (2000) menar vidare att dessa problem kan 
reduceras genom att låta representanter från den lokala verksamheten vara delaktiga vid 
implementeringsprocessen av styrmodellen. På så sätt förankras styrningen i 
verksamheten och de förväntade resultaten av styrningen kan lättare uppnås (ibid). 
Svårigheter med det balanserade styrkortet är att det finns verkliga praktiska svårigheter 
att mäta icke finansiella värden såsom tjänsternas kvalitet, social integration, livskvalitet 
som är strategiska viktiga mål för myndigheterna (Wisniewski & Olafsson, 2004). 
Hallgårde och Johansson (1999) menar att det balanserade styrkortet kan vara svårt att 
genomföra i praktiken eftersom det krävs regelbunden uppföljning.

3.3 Olikheter mellan central och lokal nivå 

Westin (1993, s 34) menar att synen på hur en organisation bör styras skiljer sig mellan 
lokal och central nivå. Den lokala nivån anser sig ha den bästa kunskapen och förmågan 
att kontrollera den egna verksamheten och den centrala nivån anser sig ha rätten att i 
detalj föreskriva lägre befattningars aktiviteter. Vidare menar Westin (1993, s 16ff) att en 
förutsättning för lyckad styrning på lokal nivå är att ledningen ger förtroende till 
personalen där deras kunskaper och förmågor tas tillvara och de ges utrymme att se 
möjligheter och lösa olika problem.  
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Styrningen på central nivå måste utgå ifrån standardiserade mått, siffror och fakta 
eftersom det inte finns möjlighet att hantera information om lokala arbetsprocesser för 
den centrala nivån (Jönsson, 1988, s 187). Utifrån dessa mått och siffror utgår sedan 
styrningen och olika korrigeringsåtgärder sätts in och resurser fördelas (ibid). För styrning 
på lokal nivå och strategiutveckling för den lokala gruppen krävs det istället information 
som beskriver verkligheten och som inte går att bryta ner i siffror och kalkyler (Häckner, 
1985). Denna information skapar helhetsbilder om vad som är en bra verksamhet och 
visioner bildas om hur saker och ting hänger ihop (Jönsson, 1988, s 188). 
Arbetssituationen skiljer sig följaktligen mellan lokal och central nivå. Lokal nivå arbetar i 
en process som kräver åtgärder här och nu och central nivå arbetar med utfall som 
rapporteras i efterhand (Jönsson, 1988, s 194). 

Westin (1993, s 16ff) menar att syftet med lokal styrning är att ur preciserade mål uppnå 
en hög effektivitet på lokal nivå. Westin menar även att lokal styrning ger dem som utför 
de praktiska arbetsuppgifterna ett högre förtroende och själva får planera och följa upp 
sina egna arbetsinsatser. Lokal styrning bidrar således till att de som verkar på lokal nivå 
får möjlighet att ständigt förbättra verksamheten genom att själva kunna upptäcka och 
korrigera felaktiga beteenden och brister (ibid). På lokal nivå inom en organisation ligger 
ansvaret i att styra olika processer, det är det som händer här och nu som bidrar till ett 
önskat resultat, vilket gör att det är erfarenhetsmässiga kunskaper om orsakssambanden 
som styr resultatet (Jönsson, 1988, s 186ff). Dessa kunskaper ligger inbäddade i olika 
beteenden och det är även därför dessa beteenden bör styras (ibid). Jönsson (1988, s 
186ff) menar vidare för att kunna utveckla kvalitet och effektivitet i en organisation krävs 
det att de lokala nivåerna får ett högre ansvar där de själva kan arbeta med att utveckla 
och förbättra arbetsrutinerna. Förutsättningar för att beteendestyrning ska fungera är att 
det finns en tydlig kunskap om orsak och verkan samband där det är känt vad som bidrar 
till ett lyckat resultat i olika situationer (Jönsson, 1988, s 185). 

Solli (1991, s 40) menar att information som ekonomiska rapporter är viktiga för 
organisationens lärande och handlande och att informationen ur de ekonomiska 
rapporterna ligger som grund för beslutsfattande om olika problem som finns. 
Ekonomiska rapporter kan dock ofta vara svåra att förstå eftersom de inte alltid är 
anpassade efter användarens kognitiva stil, vilket medför att information som riktas mot 
lokal nivå måste anpassas för deras önskemål (ibid). Jönsson (1988, s 190ff) diskuterar om 
behov av olika slags information, centralt och lokalt. Vidare framhäver Jönsson (1988, 
s190ff) att problematiken är att organisationer inte tar hänsyn till detta. Solli (1991, s 159) 
menar att informationsbehovet på lokal nivå ska stödja metodutveckling (beteende) 
snarare än kontroll av resultat. Solli (1991, s 166) menar även att informationen som 
efterfrågas på lokal nivå är relaterad till deras verksamhet. På central nivå efterfrågas 
detaljerad kunskap om när avvikelser uppstår (Westin, 1993, s 50). Den centrala 
informationen är viktig som underlag för att konstatera avvikelser där lokal nivå sedan går 
in och analyserar mer i detalj för att åtgärda problemet (ibid). 

Solli (1991, s 180) menar att ekonomiinformation ofta inte används inom organisationen 
eftersom den anses vara ointressant. Detta grundas på ekonomistyrningens fokusering om 
vad som är viktigt, samt vilken kognitiv stil användaren har och hur användaren ser på 
informationen (ibid). Argyris (1977) menar att kunskapen att ta till sig information kan 
skilja mellan central och lokal nivå vilket innebär att information inte alltid kan användas 
effektivt. Grönlund (1989, s 147) menar att organisationen kan förbättra sin styrning 
genom att chefer på lokal nivå diskuterar orsaker och åtgärder till problem och 
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störningar, snarare än att fokusera på hård fakta som budgetdifferenser. För att lyckas med 
detta handlar det om att förändra beteendet genom hela organisationen (ibid). 

Samarbetet mellan enheterna kan också försvåras på grund av att enheterna har olikheter 
i formell struktur (Solli, 1988, s 90). När enheter skall integreras är en svårighet att de 
kan ha olika syn på vad som är viktigt för organisationen som helhet (Lawrence & 
Lorsch, 1967). Lawrence och Lorsch (1967) anger de fyra nedanstående variabler som 
presumtiva hinder för samordning och integrering. Enheterna kan ha olika uppfattningar 
om vad organisationens mål är. Tidorienteringen mellan enheterna kan vara olika. Lokala 
enheter tendrar att sträva efter att hitta lösningar i nutid medan centrala nivåer har siktet 
istället på åtgärder med effekt längre fram i tiden. Enheterna ser olika på vikten av att 
behålla personella relationer. Centrala nivåer tenderar i motsats till de lokala att vilja 
behålla upparbetade personella relationer framför att se en uppgift som en enskild 
händelse. 

I en organisation råder det olika lärprocesser lokalt och centralt och därmed har nivåerna 
olika informationsbehov (Grönlund, 1989, s 46). Nedan följer olikheter i 
informationsbehov mellan den centrala och den lokala enheten: På central nivå vill de ha 
informationen med jämna mellanrum, för att se trender och kunna göra rättvisa 
jämförelser. Ju fler observationer desto säkrare blir analysen. Lokalt däremot inträffar 
problemen oregelbundet och är inte förutsägbara. Lokalt vill de ha informationen varför 
något inträffade, vid en speciell tidpunkt (Grönlund, 1989, s 57). På central nivå är de 
ute efter helheten över tiden, däremot lokalt är det tvärt om och det är detaljerna som är 
viktiga. Det går inte att samtidigt se helheten och de detaljerade delarna utan nivå måste 
väljas (Grönlund, 1989, s 57). 

Jönsson (1988, s 186) menar att resultatstyrning är lämpligt i en central position där 
uppgiften är samordning och resursfördelning. Styrning via nyckeltal (resultatstyrning) - 
mäter i efterhand resultatet för en avdelning och om det återspeglar vad en viss avdelning 
skall åstadkomma är det en effektiv form av styrning (ibid). Men det förutsätter att det 
finns tillgång till relevanta prestationsmått (Grönlund, 1989, s 47). Styrning via regler 
(beteendestyrning) – om det finns tillräcklig kunskap om något går det att omvandla 
kunskapen till regler och styra verksamheten genom dem (Jönsson, 1988, s 186). Det 
förutsätter dels att det går att tillämpa dem, dels att det är känt vilken regel som är 
tillämpbar vid olika situationer (ibid).  Ett problem med regler är att de ofta är allmänna i 
sin natur, medan tillämpningen sker i en unik situation (Grönlund, 1989, s 47). 

3.4 Söndagsteori(espoused theory) och vardagsteori(theory in use) 

Söndagsteori är en teori om åtgärden för en viss situation och svaret som ges när någon 
undrar hur han ska bete sig under vissa omständigheter. Denna teori baseras på teoretisk 
kunskap och är det som organisationen tror på och förmedlar genom sin organisation. 
Vardagsteori är däremot den teori som styr det faktiska beteendet på lokal nivå och är 
mer situationsbetingad än söndagsteorierna. Vardagsteorierna kräver ofta hög förståelse 
om konkreta praktiska situationer där teorierna ska tillämpas. Människor har speciella 
tillvägagångssätt med avseende på hur de skall agera i situationer där det handlar om hur 
de planerar, genomför och granskar deras verksamhet. Dessutom är det dessa 
föreställningar som styr människors handlingar snarare än teorier som de uttryckligen 
hyllar. Varje individ konstruerar sin egen bild av teorin och bygger upp sitt eget 
handlande utifrån det. Mellan vardagsteorier och söndagsteorier kan det uppstå en 
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obalans där det finns skillnader mellan avsikt och utfall. Inom organisationen kan olika 
nivåer vara överens på en språklig nivå utan att det ändrar de grundläggande antaganden 
och föreställningarna som styr handlandet. Detta problem uppstår eftersom de 
grundläggande antagandena ofta inte ifrågasätts. (Argyris, 1977; 1995; Argyris & Schön, 
1978)  

3.5 Institutionell teori 

Den institutionella teorin används som ett tolkningsverktyg för att förklara sociala 
fenomen och den hjälper även till att förstå olika aktörers handlande (Dimaggio & 
Powell, 1991, s 2ff). Institutionell teori förklarar sociala strukturer genom att undersöka 
institutioners påverkan på sociala relationer (Häckner, 1998, s 1ff). Institutionell teori 
speglar utvecklingen på ekonomistyrningsområdet och med institutionell teori går det att 
förklara varför det är svårt att förändra ekonomistyrningen och varför denna förändring 
sker långsamt (Artsberg, 2005, s 431). Teorin visar även på de mänskliga aktiviteter som 
uppvisar en tröghet vilket beror på att det finns en vana att göra en viss aktivitet på ett 
inlärt sätt, vilket är det enda rätta sättet att göra det på (ibid). 

Teorins vikt ligger i institutionella föreställningar som existerar i alla sociala relationer 
genom reglerade, normativa och kognitiva pelare som tillsammans ger socialt beteende 
stabilitet och mening. Den reglerande pelaren innebär att aktörers beteende styrs av lagar 
och regler. Den normativa pelaren består av normer och värderingar som ingiver 
önskvärda beteenden och förpliktelser utan att det är tvingande (Häckner, 1998, s 1) 

På lokal nivå finns det skillnader mot med centrala vilket nämnts tidigare. På enheterna 
finns det ett invant arbetssätt som påverkas av personalen och deras tidigare erfarenheter 
och deras vana att arbeta på ett visst sätt. Detta tydliggörs av den kognitiva pelaren.  

Den kognitiva pelaren förklarar hur människor gör när de tänker och hur de tolkar och 
använder information (Arai, 1999, s 9ff). Den kognitiva pelaren präglas av gemensamma 
regler, ett gemensamt språk och gemensamma förebilder. Pelaren förklarar även hur 
organisationer och enheter men även aktörer försöker imitera varandra för att veta hur de 
ska uppföra sig i en viss situation. Den kognitiva pelaren utgår ifrån aktörernas 
referensramar och för att förstå kognition, dess beteende och handling måste 
uppmärksamheten riktas både till objektiva förhållanden och till aktörernas subjektiva 
tolkningar av verkligheten. I det kognitiva beteendet överensstämmer handlandet med 
den egna referensramen hur någonting görs och hur det går till. Detta fenomen benämns 
som renlärighet dvs. aktörerna leds av och följer sina föreställningar om hur olika 
processer bör ske. (Häckner, 1998, s 5) 

Aktören inom en enhet på ett verksamhetsområde som institution har en stor betydelse 
eftersom det är aktörernas föreställningar som i slutändan formar enheten och detta 
grundas på tre faktorer. Aktören inom institutionen är den som bär traditioner vidare, 
utvecklar rådande föreställningar eller tolkar dessa föreställningar fel så att utveckling sker 
(Brorström & Siverbo, 2001, s 137). Vidare menar Brorström och Siverbo (2001) att 
institutioner och aktörer har större betydelse än själva styrformen och styrmodellerna. 
Styrmodellerna kan ses som medel för styrning men det är ofta aktören bakom 
modellerna som ger avtryck efter sig och modellerna försvinner ofta tillsammans med 
aktörerna (ibid). Den kognitiva pelaren medför föreställningar som är tagna för givet och 
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ger upphov till likformighet i människors tankesätt samt skapar stabilitet i sociala 
beteenden (Scott, 2001, s 57). 

3.6 Sammanfattning av teorikapitlet 

Figuren nedan visar på skillnader mellan lokal och central nivå där det balanserade 
styrkortet kommer uppifrån nämnden och ner till den lokala enheten.  Lokal nivå präglas 
av den kognitiva pelaren där individens referensram är det som påverkar deras handlande 
och hur de bearbetar information. Den kognitiva pelaren tillsammans med olikheter 
mellan nivåerna kan skapa svårigheter för central nivå att styra den lokala nivån.  

 

Figur 2. Sammanfattande figur av teorikapitlet 
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4 Empiri  

I detta kapitel presenteras det material som har framkommit under intervjuerna med våra aktörer. 
Empirin är uppbyggd av fem intervjuer med enhetschefer inom ett verksamhetsområde i Luleå 
kommun. På grund av aktörernas anonymitet i studien har vi valt att benämna aktörerna utifrån 
deras befattning och vi kommer att benämna dem som enhetschef A – E. 

4.1 Tidigare styrmodell i Luleå kommun 

Innan det balanserade styrkortet introducerades i Luleå kommun hade kommunen 
tidigare arbetat med ett liknade styrinstrumenten som hette 
verksamhetsberättelse/verksamhetsplan. Styrinstrumentet byggde på en slags målstyrning 
där målen sattes upp i verksamheten. Styrmodellen upplevdes svårhanterlig och 
förvirrande för chefer och medarbetare i verksamheten. Modellen klarade inte av att bära 
informationen hela vägen från topp och ända ner till den enskilda medarbetaren på den 
lokala nivån utan var mer en styrmodell för chefsnivå. Målen som sattes var oftast dåligt 
dokumenterade och hamnade ofta högt upp i organisationen. Lösningen på detta 
problem blev det balanserade styrkortet som skulle åtgärda de problemen i kommunen. 
Med det balanserade styrkortet skulle alla vara involverade och delaktiga genom hela 
organisationen från nämnd till personalen ute på enheten. 

4.2 Intervju med enhetschef A 

Enhetschef A har arbetat sedan år 2000 som enhetschef inom Luleå kommun. Hon har 
varit med från början av själva implementeringsprocessen av det balanserade styrkortet i 
kommunen. Under introduktionen av det balanserade styrkortet har hon varit en slags 
stödperson och coach för andra arbetsgrupper inom förvaltningen. Syftet med detta var 
att diskutera om den nya styrmodellen och möta medarbetarnas frågor kring det 
balanserade styrkortet. 

Enhetschefen tycker inte att det har varit enkelt att ta till sig det balanserade styrkortet. I 
början var det svårt för kommunen att få med sig alla, inklusive chefer. Vidare berättar 
hon i intervjun att det var svårt att förstå det hon höll på med. Hon påpekar att det tar tid 
att förstå det balanserade styrkortet och menar att hon själv måste förstå det innan hon 
kan gå ut för att förklara för personalen i verksamheten om vad det handlar om. Vidare 
påpekade hon att begreppen och termologi var väldigt svår att förstå och uttrycker:  

”det balanserade styrkortet kan upplevas tillkrånglat” 

För att komma till bukt med problemet har begreppen i modellen förenklats för att 
anpassas mot verksamheten, men hon medger att det kan vara väldigt svårt att hålla isär 
saker än i dag och att modellen kan anpassas ytterligare utan att tappa kärnan med 
modellen. Begrepp och termer måste omarbetas och förenklas för att det ska kunna 
användas på golvet menar hon. 

Syftet med det balanserade styrkortet är enligt enhetschefen att göra målen tydligare och 
dessutom ge en röd tråd genom hela organisationen. Enhetschefen menar att det 
viktigaste är att det finns tydliga mål genom organisationen och uttrycker: 
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”det spelar ingen roll vilken styrmodell vi har utan det viktigaste är att det finns tydliga mål för 
verksamheten” 

Det som kommunstyrelsen har bestämt ska mynna ut till någonting som ska beröra 
arbetet på verksamheten. Enhetschefen menar att med det balanserade styrkortet skapas 
mer delaktighet i kommunen och genom det balanserade styrkortet blir det tydligare 
varifrån olika mål kommer ifrån. Enhetschefen menar att det som förväntas av henne är 
att hon ska använda det balanserade styrkortet i sin vardagliga verksamhet och hennes 
chef ska i sin tur sammanställa det och visa informationen uppåt.  

Enhetschefen menar att styrkortet inte gett de effekter som hon hade hoppats, men de 
förändringar som styrkortet medfört är enligt enhetschefen att det har blivit tydligare var 
olika beslut är tagna. Hon menar vidare att organisationsstrukturen har blivit mer tydlig 
för alla inom organisationen. Enhetschefen tycker att det balanserade styrkortet är positivt 
för hennes personal eftersom de oftast vet om målen, men med styrkortet tvingas även en 
aktivitet fram hos personalen som säger hur målet ska uppnås. Enhetschefen menar även 
att det är personalen som ska komma fram till lösningar hur de ska arbeta för att kunna 
uppnå målen som är satta. Det balanserade styrkortet bidrar även enligt enhetschefen till 
att undanskymda perspektiv lyfts fram. Hon menar med att det tidigare endast 
fokuserades på ekonomin men att det idag fokuseras mycket på kunden och 
medarbetarna. Hon menar även att det är kunden som är den viktigaste delen i styrkortet 
men att de andra perspektiven även hänger ihop. 

Enhetschefen medger att det finns brister kring uppföljningen av det balanserade 
styrkortet och uttrycker: 

”vi är usla på att följa upp det balanserade styrkoret i verksamheten” 

Vidare menar hon att det ofta är svårt att mäta målen eftersom det handlar om 
kvalitetsmål, men påpekar att det har blivit tydligare för personalen att kunna pricka av 
vad som är gjort. 

4.3 Intervju med enhetschef B 

Enhetschef B har arbetat med styrkortet sedan det införts i Luleå kommun och hon 
påpekar att implementeringen av det balanserade styrkortet i verksamheten var väldigt 
svår. Hon berättar vidare att många gånger har hon upplevt att hon fallit tillbaka i sitt 
gamla tankesätt och har då varit tvungen att ta upp tråden igen och tänka på vad de 
kommit överens om att arbeta med. Hon påpekar även att det är viktigt med löpande 
uppföljning och se hur långt de har kommit och om de håller den plan som satts upp för 
att uppnå målen. Hon berättar vidare att det är svårt att bryta ett visst beteendemönster 
som funnits tidigare i organisationen. Oftast är det så hur arbetslaget har jobbat och det 
tar tid att förändra ett beteende och därför krävs det att bli påmind om var dem är nu, 
funkar det här sättet eller måste de söka nya vägar etc. 

För enhetschefen handlar det balanserade styrkortet om att alla inom verksamheten ska 
jobba mot samma mål och på olika områden. Med det balanserade styrkortet finns den 
röda tråden ifrån nämndsnivå ända ner till den operativa nivån i verksamheten. En annan 
anledning varför det balanserade styrkortet har införts inom kommunen är enligt henne 
att de ska nå fram till målen på ett bättre sätt. Hon påpekar vidare att balanserade 
styrkortet är nämndens styrinstrument för att föra ner sina planer och beslut i 
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organisationen och för att det ska bli lyckat måste de få med alla på tåget i hela 
organisationen. För att lyckas med det menar enhetschefen att: 

 ”det är viktigt för mig som enhetschef att lyckas förankra dessa mål ute på min enhet” 

Vidare menar enhetschefen att när modellen togs i bruk i kommunen var det inte lätt att 
arbeta med den. Modellen var väldigt abstrakt och svår att förstå och ta till sig. Hon 
menar att det tog länge innan modellen var väl implementerad i organisationen och 
uttrycker: 

”det tar tid att ta till sig ett nytt system i organisationen” 

Hon menar dock att modellen fungerar ganska bra idag eftersom en bättre förståelse har 
skapats kring den. Hon upplever även att modellen blivit mer anpassad för verksamheten 
och mer verklighetsförankrad.  

Enhetschefen berättar att hennes personal är alltid med och arbetar med aktiviteterna och 
menar även att det är på det sättet man får sin personal med på tåget. Hon menar att det 
är viktigt att de själva kommer på förslag och känner sig delaktiga i arbetet, annars är det 
svårt att få personalen att utföra arbetet för att uppnå målen. Enhetschefen tycker att det 
har blivit tydligare om vad målet för verksamheten är och vad enheten ska ha fokus på. 
Hon upplever även att med det balanserade styrkortet har det blivit tydligare för 
personalen att veta vad de håller på med och uttrycker:  

”styrkortet är jättebra” 

Enhetschefen håller kundperspektivet som det viktigaste men framhåller att för att 
kunderna ska ha det så bra som möjligt krävs det även hitta bra förutsättningar för 
medarbetarna.  

Enhetschefen tror att det finns blandade uppfattningar hos personalen kring det 
balanserade styrkortet beroende på hur de som person tar till sig det och enligt henne kan 
det bero på olika faktorer såsom intresse och engagemang. Enhetschefen påpekar dock att 
alla i hennes personal anser att det är viktigt att alla strävar efter samma mål i 
verksamheten och att de försöker nå de målen i så stor utsträckning som möjligt. 
Enhetschefen tycker att det balanserade styrkortet gör att de jobbar mot samma mål och 
skapar en trygghet för personalen. Hon anser även att om det inte fanns någon styrning 
skulle det blivit splittring och leda frustation hos personalen, men för enhetschefen spelar 
det ingen roll vilken metod eller modell som används och uttrycker: 

”det har ingen betydelse vilken styrmodell vi har utan det viktigaste är att vi har en modell som är 
accepterad hos personalen” 

Hon menar att det är viktigt att det finns ett gemensamt mål och en viss styrning ifrån 
nämnden så att det finns ett tydligt fokusområde för varje år. Vidare tycker hon att det 
var bra att styrkortet infördes i verksamheten men samtidigt menar hon att hon inte 
upplever att styrkortet bidrar till högre kvalitet för enheten. Hon menar att det finns 
mycket som de på lokal nivå inte kan påverka. 

Enhetschefen tycker att hon får den information som behövs för att kunna bedriva 
verksamheten. Vidare berättar hon att de får veta vilka målsättningar nämnden har för 
verksamheten. Sedan omarbetas styrkortet av samtliga enhetschefer inom förvaltningen 
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och anpassas till just deras verksamhet och till deras mål som alla gemensamt utarbetat för 
just denna enhet. Genom att samtliga enhetschefer diskuterar om hur man ska arbeta 
med ett visst mål i verksamheten och tillsammans bearbetar informationen uppifrån gör 
det lätt att förstå denna information, menar enhetschefen. 

Hon upplever inte styrkortet som något kontrollsystem och hon tror heller inte att 
personalen uppfattar det så. Hon upplever heller inte att styrkortet bidrar till högre 
motivation men menar att genom styrkortet får de en tydligare fokusering på olika 
områden inom verksamheten. Hon menar även att genom att personalen har en 
målsättning framför sig blir det lättare för dem att fokusera arbeta efter ett visst system 
och ett visst sätt. Hon tror att styrkortet kan bidra till att forma personalens beteende till 
viss mån och rent strukturellt var de lägger sin fokusering. 

Enhetschefen menar att hon och hennes personal upplever att det är mera resultatriktat 
på central nivå i organisationen. Hon menar att på central nivå bryr man sig mer om 
siffror och statistik för att ta reda på hur situationen är på enhetsnivån men menar även:  

”det är inte lätt att förmedla mjuka värden uppåt i organisationen” 

Enhetschefen upplever svårigheter att mäta kvalitet i verksamheten och menar att det kan 
vara ett problem och kan bli till missvisande statistik uppåt i organisationen. Hon avslutar 
med att påpeka att det inte enbart är styrkortet som styr verksamheten utan framhäver 
även att det finns lagar, regler och policys som måste följas inom offentlig verksamhet. 

4.4 Intervju med enhetschef C 

Enhetschef C inleder intervjun med att berätta att hon arbetat med det balanserade 
styrkortet sedan år 2003 men har jobbat på den nuvarande enheten sedan ett år tillbaka. 
Vid implementeringen av styrkortet var enhetschefen med i en enhetschefsgrupp med 
deras verksamhetschef. Enhetschefen är även den som har tagit ut och implementerat 
styrkortet i verksamheten och det gjorde hon tillsammans med två projektanställda 
personer.  

Det övergripande syftet med det balanserade styrkortet är enligt enhetschefen att politiska 
mål och visioner ska brytas ner på verksamheten. Mot dessa mål ska enheten och varje 
medarbetare i sin tur sträva efter att uppnå.  

”vi på enheten ska genomföra det som politikerna har sagt, men vi väljer vägen hur vi ska göra det” 

Enhetschefen påpekar dock att de mål som politikerna lagt ofta känns väldigt vida och 
det är ofta svårt att kunna se hur de på enheten ska kunna bidra till uppfyllandet av 
målen. En vision som nämnden uttalat kan ofta betyda olika för olika personer vilket kan 
göra det svårt att kunna bryta ner det mot det vardagliga och kunna se nyttan i den 
dagliga verksamheten. Enhetschefen påpekar att det inte har varit lätt att ta till sig 
styrkortet som styrmedel för verksamheten och framhåller att: 

”styrkortet kan ofta ses som väldigt invecklat med många olika begrepp och termer som man inte 
förstår på verksamheten” 

Hon menar vidare att detta var framförallt vid införandet av styrmodellen, men att det 
blivit bättre under åren som styrmodellen funnits inom förvaltningen. Förut var 
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informationen kring styrkortet väldigt otymplig och det var svårt att förstå vilket syfte 
styrkortet hade, men hon framhäver att hon idag förstår varför det finns och att materialet 
kring styrkortet har blivit mycket bättre. Hon tycker även att det är svårt för enheten 
som helhet men framförallt hos personalen att ta till sig styrkortet eftersom personalen är 
väldigt praktiskt lagd samtidigt som styrkortet är väldigt teoretiskt.  

På enheten har de en planeringsdag på hösten där de går igenom perspektiv och 
fokusområden och skriver aktivitetsplaner för hur de ska uppnå de mål som finns 
nedbrutna till enheten. Efter att aktivitetsplanerna är framtagna menar enhetschefen att 
styrkortet försummas eftersom de arbetar med punkterna som tagits fram varje dag. Hon 
framhåller även att de inte följer upp styrkortet under året utan det ligger till nästa år när 
det är dags igen för att formulera nya aktivitetsplaner.  

Enhetschefen har svårt att svara på vilka förändringar styrkortet har medfört på hennes 
enhet, men hon upplever det som positivt att enhetschefer från olika enheter får 
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter från varandras fokusområden. Hon anser att 
kundperspektivet är det som enheten bör lägga mest fokus kring men framhåller även att 
om inte resurser läggs på personalen så blir det svårt att uppnå ett bättre kundperspektiv. 
De förväntningar som finns uppifrån organisationen kring styrkortet är framförallt att 
enheten ska göra ett styrkort. Enhetschefen framhåller även att hon ibland kan känna sig 
lite elak och uttrycker att hon ibland vill kräkas på styrkortet. Hon menar att det endast 
är en skrivbordprodukt att visa upp och uttrycker: 

”vi ska visa att vi är duktiga och styrkortet är inget som har med verkligheten att göra” 

Vidare menar enhetschefen att hon inte tror att styrkortet ligger som grund för hur 
personalen på enheten arbetar i vardagen. Hon tror att personalen upplever styrkortet 
som en punkt som de måste gå igenom och gör endast aktivitetsplaner för att få det 
undanstökat så de kan gå vidare med det vardagliga. Enhetschefen tror även att 
personalen tycker det är bekvämt när enhetschefen tar tag i arbetet kring styrkortet och 
för det uppåt i organisationen. Hon menar vidare att hon inte tror att det balanserade 
styrkortet bidrar till någon kvalitetshöjning för enheten eftersom styrkortet är något som 
personalen inte tänker på i det vardagliga arbetet. Hon uttrycker även att styrkortet bara 
är en i mängden av alla delar som styr verksamheten. Utöver styrkortet menar hon att det 
även finns lagar och regler som styr verksamheten men även olika policys och andra 
dokument som finns på intranätet. Enhetschefen tror att för att styrkortet ska kunna 
fungera krävs det att mer resurser läggs på att utveckla styrkortet mot dem som ska 
använda det i vardagen. Det måste vara lätt för dem att förstå styrmodellen eftersom de 
inte har tid att stanna till och fundera i vardagen. Enhetschefen upplever att genom 
styrkorten ska enheten förmedla information uppåt genom organisationen och hon 
upplever det inte som relevant för hennes verksamhet att förmedla information hon 
uttrycker: 

”man kan visa uppåt hur mycket information och material som helst men det är fortfarande 
ingenting som ger någon effekt” 

Enligt enhetschefen är styrkortet ingenting som personalen prioriterar i vardagen 
eftersom de har svårt att förstå kopplingen till vardagen. Hon tycker att personalen mest 
upplever styrkortet som ett hinder och hon tror även att det kan påverka deras 
motivation negativt. Hon menar att hennes egen motivation kring styrkortet börjar bli 
bättre eftersom hon mer och mer börjar förstå kopplingen till verksamheten och kunna 
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se syftet med styrkortet men påpekar ännu en gång att hon har svårt att skapa motivation 
eftersom hon anser att det endast är en redovisningsprodukt. Slutligen påpekar 
enhetschefen att det är bra att styrkortet tar upp verksamheten till diskussion men att 
tänka på det i vardagen är svårt. 

4.5 Intervju med enhetschef D 

Enhetschef D inleder med att berätta att hon arbetat som enhetschef sedan år 1982 men 
har jobbat på den nuvarande enheten sedan tre år tillbaka. Hon har således varit med 
ända sedan det balanserade styrkortet infördes i Luleå kommun. Hon berättar dock att 
hon inte varit med i samma utsträckning vid implementeringen av styrkortet som hon 
har varit i tidigare modeller som kommunen haft. Det har istället funnits personer utifrån 
som har varit med och fört ner styrkortet i verksamheten. Enhetschefen menar att varje 
gång ett nytt styrsystem införs tar det väldigt lång tid för enheten att ta till sig det och att 
hon nu efter att ha använt modellen ett antal år landat och börjat förstå och tagit till sig 
modellen. Syftet med styrkortet är enligt enhetschefen att genom alla perspektiven bidra 
till hela förvaltningens vision. Hon menar att syftet för enheten är att genom vardagliga 
sysslor kunna arbeta mot konkreta mål. Hon menar att varje kund är unik och för att 
uppnå till visionerna och den övergripande strategin måste dessa mål brytas ner till 
verksamhetsnära aktiviteter, hon uttrycker: 

”varje kund har olika uppfattningar om vad som är betydelsefullt, vilket gör att vi måste jobba med 
små konkreta saker som ska bidra till en helhet” 

Enhetschefen menar att aktiviteterna som arbetats fram på enheten ska bidra till att uppnå 
mål som är satta högre upp i organisationen. Där måste de utvärdera målen och se vilka 
som berör deras enhet och i sin tur arbeta förebyggande och utforma aktiviteter för att 
komma till bukt med det problemet på enheten. Enhetschefen menar att styrkortet inte 
varit lätt att ta till sig på enheten och menar att hon personligen hade ett motstånd till 
styrkortet i början. Hon menar att hon var van att göra på sitt sätt och att det var hon 
som kunde djupet om verksamheten. För att kunna förmedla ner på enheten den nya 
styrmodellen menar hon att hon först måste ta till sig modellen till sitt hjärta. Hon menar 
att hon måste känna att styrmodellen är något som går att använda på enheten och känna 
att det är ett styrmedel. För att lyckas med styrkortet på hennes enhet menar hon att 
personalen får vara med och ta fram aktiviteter som de sedan ska arbeta med, det kan vara 
små saker som i slutändan bidrar till en kvalitetssäkring för hela enheten. 

Hon menar att styrkortet är ett bra sätt för verksamheten att säkra kvaliteten. Hon 
motiverar detta med att genom dokumentationen kring styrkortet och aktivitetsplanen 
får enheten en uppfattning om vad man uppnått under det gångna året. Utifrån 
aktivitetsplanen menar hon att det sedan går att analysera och utvärdera vad de gjort bra 
och vad som kan förbättras. Just kvalitetssäkringen med styrkortet är även något som 
enhetschefen lyfter fram som har förbättrats från tidigare styrmodeller. Hon menar att 
styrkortet kontra tidigare styrmodeller är mer dokumenterad och strategisk när det gäller 
uppföljning av olika mål. Hon menar även att användningen av styrkortet utgår mer ifrån 
ett mönster där det går att se hela vyn ända från nämnden ner till verksamheten och att 
arbetet är väldigt inriktat på att förankra mål i verksamheten än tidigare modeller. 
Enhetschefen upplever att styrkortet bidrar till en ökad motivation och ett högre 
engagemang eftersom dokumentationen bidrar till synliggörande av det som verkligen 
gjorts under året och uttrycker: 
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”för mig bidrar styrkortet till att jag ser att vi gjort något och för mig som chef är det viktigt att få 
måluppfyllelse för att få bekräftelse” 

Hon menar även att genom att synliggöra vad som görs bidrar till en högre kvalitet för 
enheten, men hon påpekar även att detta inte behöver bero enbart på styrkortet som 
styrmodell utan det viktigaste är att enheten har en styrmodell som hon som enhetschef 
tar till sig till hjärtat för att sedan kunna förmedla ut till personalen. Hon påpekar att det 
är viktigt att man inte byter styrmodell för ofta eftersom när det kommer en ny modell så 
tenderar verksamheten till att stanna upp och inte använda tiden väl och menar att hon 
nu lärt sig styrkortet efter många år.    

För enhetschefen är det kunden som alltid ska vara i fokus och det är därför de går till 
jobbet varje dag, men hon menar även att ekonomin alltid är det som styr hur arbetet 
mot kunden fungerar. Hon påpekar även att det inte är under vilket perspektiv 
någonting finns som påverkar utan det är aktiviteten för att uppnå målet som är det 
viktiga. Hon menar vidare att det som kan uppfattas negativt med styrkortet som 
styrmodell är att det är en invecklad modell med många svåra begrepp. För personalen 
ute på enheten kan styrkortet kännas väldigt tungt enligt enhetschefen är det upp till 
henne som chef att lyckas bryta ner det till det vardagliga arbetet och till de termer som 
personalen känner igen.  

Enhetschefen menar att styrkortet kan kännas som ett kontrollsystem för henne eftersom 
hon för en ständig dokumentation om hennes enhet och deras verksamhet. Hon 
upplever att hon måste redovisa mycket information uppåt i organisationen kring 
uppföljning av både medarbetare och kunder. Hon upplever även att det är det som 
förväntas av henne och enheten men det förväntas även uppåt att hon och hennes enhet 
utformar aktiviteter och tydliga planer för verksamheten. Enhetschefen tror att 
personalen inte upplever styrkortet som ett kontrollsystem utan att de snarare inte tycker 
att styrkortet är deras fokus utan att de arbetar nära kunden. Personalens engagemang 
kring styrkortet håller enligt enhetschefen på att förändras och uttrycker: 

”personalens engagemang påverkas av mig som chef och deras intresse ökar ju mer jag pratar om 
styrkortet med dem” 

Hon menar att personalen måste få känna måluppfyllelse för att motiveras kring deras 
arbete. Hon tror även att det är viktigt för personalen att få återkoppling där de kan 
analysera varför det gick som det gick och utifrån det kunna göra förbättringar och arbeta 
vidare med att nå uppsatta mål. Med grund i detta tror hon även att styrkortet bidrar till 
en förbättring kring individernas beteende och utveckling.    

4.6 Intervju med enhetschef E 

Enhetschef E har svarat på de frågor hon kunnat och inleder mejlet med följande ord: 

”det balanserade styrkortet är bara en modefluga och tar tid. 
Vissa saker är bra där man kan följa en röd tråd, men det är svårt att 

överföra till basfolket och få dem med på tåget” 

Hur många års erfarenhet har du av det balanserade styrkortet inom Luleå kommun och 
andra platser? Vad har du arbetat med tidigare? Bara i Luleå: Ca: 9 år 
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Vilket styrsystem använde ni er av tidigare inom kommunen? Trafikljus. 

Har du varit involverad vid implementeringen av det balanserade styrkortet i 
verksamheten? Nej. 

Beskriv kortfattat vad det Balanserade styrkortet går ut på och definiera det med egna 
ord?  Samlingsdokument = Röd tråd. 

Vad är det övergripande syftet med att införa det balanserade styrkortet? Se röda tråden 
från politik och ner på golvet. 

Har det varit lätt att ta till sig det balanserade styrkortet som ett verktyg i organisationen? 
Jag tycker det är svårt och ogripbart det som kommer uppifrån och mycket berör oss inte på vårt golv.  

Beskriv hur det balanserade styrkortet används på er nivå? Rent praktiskt? På husets 
planeringsdag så går vi igenom det styrkort som kommer uppifrån och så bestämmer vi vad som 
berör oss och vad skall vi jobba med. 

Hur tror du personalen uppfattar det balanserade styrkortet? De tycker det är oviktigt. Det 
som berör dem är det som sker på golvet i deras vardag. 

Vilka förväntningar tror du finns på verksamhetsnära personer kring det balanserade 
styrkortet? Nytt påhitt 

Anser du att styrkortet hjälper enheten att nå högre kvalitet. Varför? Nej. 

Tycker du att det krävs det balanserade styrkortet för att skapa en högre kvalitet? Tvivlar 

Blev effekterna som du hade förväntat dig? Nej. 

Har du upptäckt brister med det balanserade styrkortet? Är det något du skulle förändra i 
perspektiven? Sätts alldeles för många mål.  

Anser du att du får den information (kring styrkortet) från dina chefer som behövs för att 
du ska kunna utföra ett gott arbete? Vilken information handlar det om? Nej. 

Anser du att det är lätt att hantera/förstå den centrala informationen på din nivå? Nej 

Upplever du att det balanserade styrkortet är ett kontrollsystem från centralnivå? Om ja, 
på vilket sätt? Nej, bara något som är i tiden. 

Har ditt engagemang och din motivation påverkats i och med balanserade styrkortet? 
Varför/Varför inte? På vilket sätt? Inte alls. 

Hur uppfattar du att enheten styrs uppifrån? Hierarkiskt. 
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5 Analys och tolkningar 

Under detta kapitel presenteras den tolkning och analys som är gjord utifrån de intervjuer som 
presenterats i föregående kapitel samt den teoretiska referensram som presenterades i kapitel tre. 
Tolkningarna och analysen kommer sedan att ligga till grund för uppsatsens slutsatser.  

5.1 Användning 

Samtliga enhetschefer är eniga om att styrkortet utformas i nämnden där mål formuleras 
utifrån strategin och visionen som förvaltningen sedan ska sträva mot. Målen bryts 
därefter ner på varje verksamhetsområde för att till sist nå varje enskild enhet vilket går i 
linje med hur Olve, Roy och Wetter (1997) anser att styrkortet bör användas.  
Enhetschef C är även inne på att det är enheterna som ska uppnå målen som är satta i 
nämnden, men att enheterna själva väljer vägen för hur de ska uppnå målen. För att 
kunna bryta ner målen till varje enskild enhet träffas enhetscheferna och 
verksamhetsområdeschefen och diskuterar kring målen och hur varje enhet ska bidra till 
att uppfylla dessa. Ute på enheten är det sedan enhetschefen som är ansvarig för 
styrkortet, men personalen är delaktig att forma aktivitetsplaner som ger konkreta 
aktiviteter att arbeta efter för att kunna bidra till måluppfyllelse. Enhetschef C menar att 
på den enhet där hon är chef utformas aktivitetsplanerna under en planeringsdag men 
efter det så försummas styrkortet och att det bara ligger fram till nästa år när det blir dags 
för att utforma nya aktivitetsplaner.  

Uppföljningen kring styrkortet dokumenteras det är enhetschefens ansvar att 
sammanställa styrkortet och att förmedla det via verksamhetsområdeschefen upp till 
nämnden som sedan utvärderar enheterna. Uppföljningen kring styrkortet och målen är 
enligt aktörerna ett problem. För att bygga en bra lokal styrning krävs det enligt Westin 
(1993) att det finns möjlighet till en bra uppföljning för att kunna analysera vad som 
gjorts bra och vilka förbättringar som kan göras. Hallgårde och Johansson (1999) menar 
att just detta är ett problem med styrkortet och dess praktiska användning eftersom det 
krävs regelbunden uppföljning. Utifrån detta går det att tolka som att det balanserade 
styrkortet har svårigheter att uppnå en bra lokal styrning eftersom det kan vara svårt att 
följa upp och mäta kvalitetsmål, vilket även är det som präglar det balanserade styrkortet 
på det studerade verksamhetsområdet. 

5.2 Föreställningar 

Enhetschef B utrycker sig om att det är svårt att bryta ett visst beteendemönster som 
funnits tidigare inom enheten som institution. Människan har ett visst socialt beteende 
där hon känner sig trygg och har kontroll över handling. Detta rubbas när ett nytt system 
införs i verksamheten. Enhetschef D menar att varje gång ett nytt styrsystem införs tar det 
väldigt lång tid för enheten att ta till sig det. Hon påpekade även att kommunen inte ska 
byta styrsystem för ofta och menar att verksamheten tenderar till att stanna upp när det 
kommer ett nytt system. Detta går att härleda till Arai (1999) och den kognitiva pelaren 
som förklarar hur en individ tänker och tolkar och använder sig av information. Varje 
aktör har sin egen referensram som utgångspunkt för tanke och handling. Det kognitiva 
beteendet kan vara en negativ effekt för organisationen som helhet. Har en individ 
jobbat länge med en viss styrning och känner sig trygg med den så kan det innebära en 
stabilitet i individens beteende. Tryggheten är viktig för en individ och för en enhet. 
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Den kognitiva pelaren ligger till grund vid implementeringen och hur enheten tar till sig 
styrmodellen. Samtliga aktörer i studien har påvisat att när modellen togs i bruk i 
kommunen var det inte lätt att arbeta med den. Modellen var väldigt abstrakt och svår att 
förstå och ta till sig. Aktörerna menar att det tog lång tid innan modellen var väl 
implementerad i organisationen. För att en individ ska acceptera en förändring i hennes 
arbetsredskap och i verksamheten måste den överensstämma med hennes kognitiva 
referensram enligt Häckner (1998) och enligt aktörerna beror det på deras eget intresse 
och engagemang kring styrning som helhet och det balanserade styrkortet. 

För att kunna förmedla styrmodellen vidare i verksamheten påpekar enhetschef D att hon 
först måste ta styrmodellen till sitt hjärta. Detta kan vara en orsak till varför styrkortet 
uppfattas olika av studiens aktörer. Enligt Brorström och Siverbo (2001) är det 
enhetschefen som ledare som präglar enheten som institution vilket även kan ha att göra 
med hur personalen ute på enheterna uppfattar styrkortet. Om enhetschefen är negativt 
inställd till styrkortet kommer troligen även personalen att vara det. Enhetschef D 
berättar att hon har haft personligt motstånd till det balanserade styrkortet i början men 
att med tiden hade det blivit mycket bättre. Enhetschefen berättar vidare att hon tidigare 
var van att göra på sitt sätt och att hon kunde djupet i sin verksamhet. Samma enhetschef 
anser även att det är viktigt för henne som chef att lyfta fram arbetet kring styrkortet till 
det vardagliga och ofta diskutera kring det. Hon menar att ju oftare hon pratar om 
styrkortet med personalen ökar även deras intresse och engagemang kring det. På detta 
sätt kan enhetscheferna bygga upp personalens trygghet och förhållningssätt till styrkortet.  

Det råder en del skilda föreställningar kring det balanserade styrkortet, av den orsaken har 
analysen delats in i negativa och positiva föreställningar kring styrkortet. 

5.2.1 Negativt 

En övergripande syn på det empiriska materialet visar att det balanserade styrkortet kan 
ses som väldigt hierarkiskt där det är nämnden som utformar mål som sedan enheterna 
ska uppnå. Det är svårt för personalen att se nyttan med styrkortet och svårt att koppla 
det till det vardagliga arbetet samtidigt som målen som kommer från nämnden kan 
kännas vida och opåverkbara för enheten, vilket även går i linje med Montin (2007) 
kritik kring mål som kommer från nämnden. Utifrån empirin tolkar vi att styrkortet har 
svårt att accepteras på enheten vilket går i linje med Nørreklit (2000). För att komma till 
bukt med det problemet menar Nørreklit (2000) att organisationen ska låta 
representanter från enheten vara med vid implementeringen av modellen i 
organisationen. Detta är något som Luleå kommun gjort men överlag kvartstår 
problemet med att styrkortet inte är väl förankrat i verksamheten. Även fast medarbetare 
från enheterna varit involverade och delaktiga i implementeringen av styrmodellen från 
början så upplever de fortfarande svårigheter med olika begrepp och termer kring 
styrkortet. Gemensamt för alla aktörer i studien är att styrkortet kan upplevas tillkrånglat 
och att begrepp och termer som styrkortet innehåller ofta är svåra att förstå samtidigt som 
de ofta är svåra att relatera till verksamheten.  

Solli (1991) menar att informationen måste anpassas för användaren och dess behov, 
vilket även Olve, Roy och Wetter (1997) är inne på där de menar att styrkortet och dess 
terminologi måste anpassas för den verksamhet där det ska användas. Detta är något som 
inte åstadkommits inom verksamhetsområdet i studien. Trots att styrkortet fortfarande 
inte upplevs vara förankrat i verksamheten är alla aktörer inne på att styrkortet utvecklats 
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till det bättre och att termerna och begreppen blivit mer anpassade till verksamheten. 
Utöver detta har även kunskaperna kring det balanserade styrkortet inom enheterna blivit 
bättre. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) gäller det för kommunen att skapa mål för att höja det 
som kunden sätter värde på och inom kommunen gäller det att höja kvaliteten för 
kunden vilket även är det som styrkortet ska styra mot. Men dock är det endast 
enhetschef D som upplever att styrkortet bidrar till en högre kvalitet för enheten. De 
andra aktörerna är istället inne på att de inte tror att personalen verkligen använder sig av 
styrkortet i vardagen. De tror att personalen har svårt att se kopplingen från 
förvaltningens vision till det vardagliga arbetet. Aktörerna är även inne på att det som är 
viktigt för kunden är så unikt och kan skilja sig så otroligt mycket, vilket gör det svårt att 
utforma mål utifrån visionen som ska bli verksamhetsförankrade. Detta tolkar vi som att 
det är personalen ute på enheterna som verkligen vet vad kunden uppskattar och 
värdesätter. För att höja kvaliteten för kunderna krävs det alltså att målen som sätts upp 
utgår mer från verksamheten och kundernas faktiska värderingar. 

Enhetschefen D menar att styrkortet kan kännas som ett kontrollsystem för henne 
eftersom hon för en ständig dokumentation om hennes enhet och deras verksamhet. 
Detta går emot Kaplan och Norton (1999) som menar att det balanserade styrkortet ska 
användas som ett system för kommunikation, information och lärande och inte för 
kontroll. Enhetschef C anser att styrkortet endast är en produkt som används för visa upp 
och menar att enheten ska visa att de är duktiga genom styrkortet och att det inte har 
någonting med verksamheten att göra. Hon upplever att hon måste redovisa mycket 
information uppåt i organisationen och tydliggör att det går att visa uppåt hur mycket 
material som helst utan att det är något som ger effekt i verksamheten. 

Vidare menar enhetschef C att hon inte tror att styrkortet ligger som grund för hur 
personalen på enheten arbetar i vardagen och enhetschef D menar att personalen inte 
tycker att styrkortet är deras fokusområde. Uppenbarligen skiljer uppfattningarna mellan 
den lokala och centrala nivån vilket stöds av Argyris och Schön. Enhetschef C tror att 
personalen upplever styrkortet som en punkt som de måste gå igenom och gör endast 
aktivitetsplaner för att få det undanstökat så de kan gå vidare med det vardagliga. 
Eftersom styrkortet inte anses användas i det dagliga arbetet på vissa enheter kan det 
tolkas som att det kan bero på hur enhetschefens kognitiva referensram ser ut och 
enhetschefens engagemang kring styrkortet. Enhetschefen som ledare för enheten är den 
som förmedlar ut styrkortet till personalen på enheten, vilket innebär att enhetschefen 
måste tro på modellen för att få personalen att använda den. Enhetschef C är även inne 
på att styrkortet är en teoretisk modell som ska användas i ett praktiskt yrke vilket 
bekräftar Argyris och Schöns resonemang kring söndags och vardagsteorier. Hon 
uttrycker även: 

Enhetschef D är även inne på att central nivå kräver mer statistisk information och att 
personalen på enheten behöver mer verksamhetsnära information. Detta kan tolkas kring 
det som Solli (1991) och Jönsson (1988) är inne på att det finns olika områden som 
skiljer sig mellan lokal och central nivå. Genom att informationsbehovet och 
kunskaperna skiljer sig mellan nivåerna bidrar det till att styrkortet kan kännas avlägset 
från verksamheten ute på enheten.  
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Enhetschef D är ofta inne på att styrkortet är ett medel för att kvalitetssäkra enheten 
vilket kan tolkas som att styrkortet är ett medel för att legitimera verksamhetens kvalitet 
för att visa utåt snarare än att höja den. Aktörerna är även inne på att det är svårt att mäta 
kvalitet och kan ge missvisande statistik och information uppåt i organisationen. 
Svårigheter att mäta kvalitet går i linje med kritiken som riktas mot målstyrning från 
Rombach (1991). Men även Nørreklit (2000) och Wisniewski och Olafsson (2004) är 
inne på samma linje.  

5.2.2 Positivt 

Även om det framkommer mycket negativa delar kring det balanserade styrkortet har 
aktörerna i studien framhävt en del positiva aspekter. Aktörerna i studien utrycker 
påtagligt att det balanserade styrkortet hjälper dem att få se hela vyn ända från nämnden 
ner till verksamheten och att arbetet är väldigt inriktat på att förankra mål i verksamheten 
än tidigare modeller. Samtliga aktörer har utryckt sig om att det balanserade styrkorten 
ger en röd tråd genom hela organisationen och framför allt att man har gemensamma mål 
i verksamhetsområde. 

Visionen är gemensam för hela organisationen och bryts ner i mål som ska uppnås av 
samtliga enheter i verksamhetsområde. Med det balanserade styrkortet involveras hela 
organisationen i processen där alla gemensamt jobbar mot samma mål som i sin tur ska 
uppnå till visionen för organisationen. Detta går också i linje med Kaplan och Norton 
(1999) där de betonar betydelsen av att förverkliga organisationens vision och strategi 
genom att koppla den till olika mätetal och på så sätt föra den närmare det dagliga arbetet 
i verksamheten vilket detta stöds av Olve, Roy Och Wetter (1997). 

Samtliga aktörer i studien upplever att strukturen har blivit mer tydligare än tidigare i 
organisationen, efter att det balanserade styrkoret infördes i verksamheten. Samtliga 
aktörer tycker också att beslutsfattade har blivit tydligt från nämndsnivå ända ner till 
enhetsnivå. Enhetschef C är inne på att styrkortet bidrar till att det uppstår diskussion 
kring olika problem och enhetschef A påpekar att styrkortet bidrar till att nya perspektiv 
lyfts fram såsom medarbetare och utveckling. Enhetschef D är även inne på att styrkortet 
bidrar till att personalen får återkoppling kring de uppsatta målen. Genom det kan 
personalen analysera vad som gjorts bra och mindre bra för att sedan utvecklas.  

Enhetschef B upplever att det balanserade styrkortet bidrar till att det har blivit tydligare 
för personalen att veta vad de håller på med. Hon tror även att styrkortet kan bidra till att 
forma personalens beteende till viss mån och rent strukturellt var de lägger sin fokusering. 
Enheterna får själv vara med och utveckla handlingsplaner för hur enheten ska uppnå de 
mål som är uppsatta. Det är alltså enheten som har ansvaret att nå upp till de ställda 
målsättningarna och det vilar ett stort ansvar på enheterna vilket går i linje med vad 
Jönsson (1988) anser att det krävs för att kunna utveckla kvaliteten inom enheten. Med 
detta tas det även hand om den lokala nivåns kunskap om verksamheten vilket är en 
förutsättning enligt Westin (1993) för att uppnå en lyckad lokal styrning. 

Genomgående för aktörerna är att verksamheten inte är beroende av att styras av just det 
balanserade styrkortet. Aktörerna framhäver istället att det är viktigare att få personalen 
med sig och ha tydliga mål för verksamheten. Enligt aktörerna har det mindre betydelse 
vilken styrmodell som används. 
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6 Slutsatser 

Under detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser utifrån uppsatsens syfte, samt en 
avslutande diskussion. Sist i kapitlet presenteras även förslag på fortsatta studier inom området. 

6.1 Återkoppling till syfte 

Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse om vilka föreställningar 
enhetschefer har kring det balanserade styrkortet, men även att få en inblick i hur det 
balanserade styrkortet används på lokal nivå. Enligt teorin som sammanfattats i figur 2 
finns det olika delar som skiljer sig mellan lokal och central nivå i en organisation. Det 
finns även teori som pekar på kritik mot det balanserade styrkortet som styrmodell. 
Slutsatserna av denna studie är att det råder delade meningar mellan aktörerna kring deras 
föreställningar om det balanserade styrkortet. Alla aktörer har både positiva och negativa 
föreställningar kring styrkortet och dess användning. 

Det som upplevs positivt med det balanserade styrkortet är att det bidrar till gemensamma 
mål för hela organisationen och att det bildas en röd tråd genom organisationens alla 
nivåer där nämndens vision och strategi förmedlas ända från nämnden till personalen på 
lokal nivå, vilket även är så styrkortet bör användas enligt teorin. Med det balanserade 
styrkortet upplevs det även ha lyft fram nya perspektiv som medarbetare och utveckling, 
samt att det skapats en bättre struktur av arbetet ute på enheten. De anställda ute på 
enheterna kan även tydligare se var olika beslut som fattas kommer ifrån. 

Det som upplevs negativt med det balanserade styrkortet är framförallt att aktörerna 
uppfattar modellen mer som ett verktyg för nämnden och inte för enheten. Aktörerna 
föreställer sig styrkortet som ett verktyg för att nämnden ska kunna exponera en god 
kvalitet mot allmänheten snarare än att höja kvaliteten ute på enheten. Aktörerna 
upplever inte att modellen bidrar till att enheten når en högre kvalitet. De tycker inte att 
det balanserade styrkortet är anpassat till verksamheten och att det är svårt att koppla och 
relatera de mål som framkommer i styrkortet till den dagliga praktiska verksamheten och 
använda dem ute på enheten. En annan orsak till att modellen inte bidrar till högre 
kvalitet kan vara att uppföljningen av det balanserade styrkortet upplevs som svag. 
Aktörerna i studien är enade om att styrkortet är svårt att förstå och att ta till sig i 
verksamheten på grund av att termer och begrepp som används i modellen är svåra att 
begripa. Det som kan göra det svårt vid anpassandet av styrmodellen för organisationen 
och att nå acceptans för modellen är att det finns kognitiva mönster och beteenden hos 
varje individ på enheten, men även för enheterna som helhet. Enhetschefernas och 
personalens intresse och engagemang kring styrning är i sin tur det som påverkar det 
kognitiva mönstret och beteendet ute på enheten. 

En annan slutsats från studien är att aktörerna har gemensamma åsikter om att det krävs 
en viss form av styrning men att det inte nödvändigtvis måste vara det balanserade 
styrkortet som används som styrmodell. Aktörerna föreställer sig att det viktigaste med en 
styrmodell är att den ger tydliga mål för verksamheten samtidigt som den är accepterad 
hos personalen. För att styrkortet ska kunna användas i den dagliga verksamheten krävs 
det att styrningen utgår från verksamheten ute på enheten. 
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6.2 Avslutande diskussion 

Mycket av de negativa föreställningarna upplevs härstamma från införandet av 
styrmodellen eftersom den var olik de tidigare styrformerna och upplevdes krånglig och 
oförståelig. Som det balanserade styrkortet är utformat idag upplevs det fortfarande 
väldigt obegriplig och svår att koppla till den dagliga verksamheten. Mycket av detta kan 
hänföras till att terminologin och begreppen kring styrkortet är svåra att förstå ute på 
enheterna, men även till att målen är utformade från visionen för hela förvaltningen. 
Terminologin och begreppen kring styrkortet är något som har förbättrats sedan 
styrkortet infördes men är något som förvaltningen i studien bör fortsätta att utveckla och 
anpassa för den verksamhet som bedrivs. Det är personalen ute på de olika enheterna som 
kan påverka kvaliteten vilket innebär att det är deras vardagliga arbete som bör utvecklas 
och styras mot kvalitetsförbättringar. Det är även personalen ute på enheten som har den 
bästa kunskapen kring kundens behov och för att lyckas med att höja kvaliteten bör 
därför styrningen utgå från den verksamhet som bedrivs. Målen som utformas bör därför 
komma från verksamheten för att bli tydliga, motiverande och accepterade av personalen. 
Det är även viktigt att personalen på enheten kan känna att det som de gör i det dagliga 
kan påverka målen och att det stimulerar en kvalitetsförbättring och en effektiv 
verksamhet. Begreppen och termerna som används i styrmodellen bör även de anpassas 
mot verksamheten och formuleras så att de som ska använda styrkortet begriper dem för 
att bättre kunna se nyttan med styrmodellen och att ha någonting att sträva efter. 

Samtidigt som det är viktigt med en bra styrning ute på enheterna där kvaliteten höjs är 
det viktigt att påvisa mot medborgare och allmänhet att kommunen och varje förvaltning 
disponerar skattemedlen på bästa sätt. Detta är något som vi tror bör utgå ifrån den 
verksamhet som bedrivs och att det kvalitetsarbete som bedrivs ute på enheterna. Målen 
som utformas på enheterna och det kvalitetsarbete som utförs på enheterna är det som 
borde utgöra grunden för det som nämnden kan visa utåt. Förutom att styrmodellen 
skulle bli mer accepterad och att styrningen skulle bli bättre så tror vi även att 
trovärdigheten i nämndens uttalanden bli högre.  

Om föreställningarna kring en styrmodell som används inom en organisation är negativa 
är det svårt att uppnå en positiv styreffekt. Det balanserade styrkortet föreställs som 
negativt på enheterna men studien tyder det på att det inte är själva modellen som bör 
bytas ut utan att det snarare gäller att utveckla modellen och förankra den i verksamheten 
på ett bättre sätt.  

6.3 Förslag på fortsatta studier inom området  

Under arbetet med uppsatsen har det utvecklats nya tankar kring ämnesområdet.  

• Utifrån denna uppsats slutsatser är ett förslag att göra en djupare studie om vilka 
faktorer det kan bero på att enhetschefer uppfattar det balanserade styrkortet som 
en modell för att legitimera verksamheten utåt och hur detta problem kan lösas. 

• Ett annat förslag är att göra en djupare studie kring utveckling av styrkortets 
terminologi och begrepp. Hur kan styrkortet förankras bättre i verksamheten och 
bli mer tydlig för den dagliga verksamheten ute på enheter inom kommunen. 
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• I denna studie har vi uppfattat att det finns en önskan att målen utgår ifrån 
verksamheten snarare än från en politiskt utformad vision. Hur ställer sig 
nämnden till detta och vilka föreställningar finns det kring detta? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för enhetschefer 

 
1. Presentation: 

- Namn 
- Befattning 

2. Hur många års erfarenhet har du av det balanserade styrkortet inom Luleå 
kommun och andra platser? Vad har du arbetat med tidigare? 
- Vilket styrsystem använde ni er av tidigare inom kommunen? 
- Har du varit involverad vid implementeringen av det balanserade styrkortet i 

verksamheten? 
3. Upplever du att enheten någon gång faller tillbaka till gamla arbetssätt (vad som 

eftersträvas) sedan implementeringen av styrkortet? 
4. Beskriv kortfattat vad det Balanserade styrkortet går ut på och definiera det med 

egna ord? 
- Vad är det övergripande syftet enligt dig med att införa det balanserade 

styrkortet? 
- Har det varit lätt att ta till sig det balanserade styrkortet som ett verktyg i 

organisationen? 
5. Beskriv hur det balanserade styrkortet används på er nivå? Rent praktiskt? 
6. Vilka viktiga förändringar tycker du att det balanserade styrkortet har medfört? 

- För dig, din enhet och för socialförvaltningen som helhet? 
- Anser du att arbetssättet på enheten har utvecklats/förbättrats sen 

implementeringen har skett? 
- Om ja! På vilket sätt? Om nej! Varför inte? 
- Tycker du att det är något av perspektiven viktigare än något annat? 

7. Hur tror du personalen uppfattar det balanserade styrkortet? 
8. Vilka förväntningar tror du finns på verksamhetsnära personer kring det 

balanserade styrkortet? 
9. Anser du att styrkortet hjälper enheten att nå högre kvalitet. Varför? 

- Tycker du att det krävs det balanserade styrkortet för att skapa en högre 
kvalitet? 

- Blev effekterna som du hade förväntat dig? 
- Har du upptäckt brister med det balanserade styrkortet? Är det något du 

skulle förändra i perspektiven? 
10. Anser du att du får den information (kring styrkortet) från dina chefer som 

behövs för att du ska kunna utföra ett gott arbete? Vilken information handlar det 
om? 

11. Anser du att det är lätt att hantera/förstå den centrala informationen på din nivå? 
12. Upplever du och din personal att det balanserade styrkortet är ett kontrollsystem 

från centralnivå? Om ja, på vilket sätt?  
13. Tror du att ditt och personalens engagemang och motivation påverkats i och med 

balanserade styrkortet? Varför/Varför inte? På vilket sätt? 
14. Blir den balanserade styrningen beteendestyrning, eller blir det endast ett 

instrument för att förmedla information uppåt inom organisationen? 
15. Hur uppfattar du att enheten styrs uppifrån? 

 

Tack för din medverkan! 

// Emil & Ljubisa 
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