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Förord 
 
Vi har skrivit en kandidatuppsats i företagsekonomi som är baserad på ett projektarbete. 
Detta arbete är ett samarbete mellan oss författare och Ronneby Kommuns kommun-
ledningskontor med inriktning på näringslivsverksamhet, som går ut på att skapa ett 
balanserat styrkort. Vi blev tillfrågade i maj 2006, om vi ville ta oss an uppgiften, och 
bestämde oss för att utföra arbetet. Projektet integrerades först i kursen, Styrning och 
styrsystem, där arbetsgången i projektet strukturerades upp och den första grunden till ett 
styrkort skapades. Under hösten 2006 övergick projektet i denna uppsats, och vi ser det 
som en merit att få arbeta med en uppsats som baseras på en verklig uppgift. Att få delta i 
detta projekt har varit mycket givande och lärorikt, samtidigt som det har gett oss 
underlag till att skriva denna uppsats. Vi vill tacka Anders Nilsson som gav oss 
möjligheten att utföra detta uppdrag. Tack även till projektgruppen, inre gruppen och 
yttre gruppen för ett gott samarbete, och för all givande information om Ronneby 
kommuns näringsliv.  
 
Ett särkskilt stort tack till vår handledare Henrick Gyllberg samt vår handledare för 
kursen Styrning och styrsystem, Lars Svensson, som båda har bidragit med värdefulla 
synpunkter och väglett oss på ett föredömligt sätt för att nå vårt mål. 
 
 
Ronneby, januari 2007 
 
 
 
Björn Ljunggren   Victoria Wiktorsson
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Sammanfattning 
 
Titel: Ny struktur för styrning – att skapa ett balanserat styrkort för en 

kommunal verksamhet 
   
Författare: Björn Ljunggren  
 Victoria Wiktorsson  
 
Handledare: Henrick Gyllberg 
 
Institution Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatuppsats – Ekonomistyrning 10 poäng 
  
Syfte: Vi ska arbeta fram ett balanserat styrkort för Ronneby Kommuns 

kommunledningskontor med näringslivsinriktning. Vidare vill vi 
beskriva våra erfarenheter av denna process som vi själva deltar i. 

 
Metod: Detta är ett projektarbete som bygger på ett arbete med en 

projektgrupp, en inre grupp samt intervjuer med berörda personer 
inom näringslivet i Ronneby kommun. Dessutom har en webbenkät 
och en ”tycka till dag” genomförts för att komplettera arbetet. 
Berörda personer har valts ut för att få fram relevanta fakta och 
synpunkter om vad som är viktigt för ett väl fungerande näringsliv.  

 
Slutsats: Arbetet har resulterat i ett balanserat styrkort för Ronneby 

Kommuns kommunledningskontor med näringslivsinriktning. 
Vidare visar studien hur processen med att skapa ett balanserat 
styrkort i en kommunal verksamhet har gått till. 
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Abstract 
 
Title: A new structure for control - to create a balanced scorecard for 

municipal economical administration of a municipality 
 
Authors:  Björn Ljunggren 
   Victoria Wiktorsson 
 
Supervisor:  Henrick Gyllberg 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: This thesis shows how to create a balanced scorecard for the 

municipal economical administration of the municipality of 
Ronneby. The aim is also to describe our experiences of this 
process in which we both co-operate. 

 
Method: This project is a co-operation between a project-group, a special 

group and people involved in the economical municipal 
organisation of the municipality of Ronneby. An investigation on 
the Internet as well as a workshop and know-how from people 
connected to the economical life has completed the study. 

 
Results: The result of this work is a balanced scorecard for the municipality 

of the economical administration of Ronneby. The study also 
shows the process of creating a balanced scorecard for a 
municipality.      
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Inledning 
 

  det här kapitlet kommer vi att göra en beskrivning av olika författares syn på 
ekonomistyrning och balanserat styrkort, detta ger en introduktion och bakgrund till 
ämnet, som är ämnat att skapa förståelse hos läsaren. Vi kommer här att föra en 

problemdiskussion som utmynnar i en problemformulering och ett syfte.  

 
1.1 Bakgrund 
  
I denna uppsats beskriver vi processen med att ta fram ett balanserat styrkort för Ronneby 
Kommuns kommunledningskontor med näringslivsinriktning. För att underlätta 
förståelsen i arbetet kommer vi att benämna denna verksamhet som Näringslivs-
verksamheten. I dagsläget finns en mer informell styrning uppbyggd kring den befintliga 
organisationen. Målet med att införa ett balanserat styrkort är att skapa en struktur för 
verksamhetsstyrning, men även att synliggöra hur verksamheten styrs och på så sätt skapa 
legitimitet. Slutresultatet ska vara lättförståligt för tjänstemännen inom Näringslivs-
verksamheten, och tillgängligt för utomstående tjänstemän, politiker, företagare med 
flera.1 Målet på längre sikt är också, att med styrkortets hjälp kunna ge möjlighet att 
utveckla näringslivet i Ronneby Kommun. Med den nya strukturen för styrning, vet 
tjänstemännen att de arbetar med rätt saker, och på så sätt kan styrkortet ge möjlighet till 
en utveckling av näringslivet. Vi kommer i detta arbete att följa processen med att ta fram 
styrkortet, där vi undersöker möjligheter till ny struktur för styrning. Slutresultatet blir ett 
balanserat styrkort för Näringslivsverksamheten. 

 
1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Från traditionell till nutida ekonomistyrning 
 

Gyllberg och Svensson menar att, styrningen kan delas in i tre nivåer, strategisk, taktisk 
och operativ, där mycket av ekonomistyrningen behandlar den taktiska nivån. Ettårs-
budgeten syftar bland annat till att fastställa mål, samordna planer mellan organisationers 
delfunktioner och resursbehov, samt skapa möjlighet för delegeringar. Traditionell 
ekonomistyrning kompletterar den taktiska budgeten med operativa planer för detalj-
styrning av den dagliga verksamheten.2 Kullvén beskriver ekonomistyrning som en av de 
många processer som behövs i en verksamhet för att genomföra de strategier som 
formulerats. Organisering, kultur och personalhantering är andra processer med samma 
syfte. Enbart det som framgår av strategierna ska genomföras i ekonomistyrningen, därför 
har styrningen en begränsning i strategierna. Den dagliga styrningen av verksamheten 
sker genom aktivitetsstyrning, som bygger på genomförande av strategierna, bland annat 

1 Lindvall, Jan (2001), Verksamhetsstyrning, Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund 
2 Gyllberg, Henrick; Svensson, Lars (2002) Överrensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem 
– en studie av medelstora företag. Lund Business Press, Lund 
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ekonomistyrning.3 Svensson säger att, ekonomistyrning kan definieras som både snäv, 
genom att enbart fokusera på monetära ekonomiska mål, och bred genom att den även tar 
hänsyn till exempelvis kvalitetsmål, kvalitetssäkring, och nyetablering.4 
 
Enligt Kaplan och Norton är en traditionell ekonomistyrning i form av finansiella 
nyckeltal, eller styrning med hjälp av budget, inte tillräcklig i dagens verksamheter. Ofta 
eftersträvas en mer utvecklad ekonomistyrning, än enbart kronor och procentsatser.5 
Jönsson menar att: 
 

”Planer och analyser spelar ingen framträdande roll i de främsta 
företagsledarnas bild av management, inte heller redovisning och finansiella 
nyckeltal.”6 

 
Lindvall förklarar den traditionella ekonomistyrningen som reaktiv, där problemen först 
uppkommer, för att sedan åtgärdas. Definitionen av problemet identifieras då det finns en 
väsentlig avvikelse mellan planerat och faktiskt utfall. Händelseförloppet är: uppkomst av 
problem, identifikation, analys och åtgärd. Lösningen på detta problem, är en proaktiv 
styrning, en mer framåtsyftande styrning. Detta innebär att en verksamhet försöker 
förutse vilka problem som kan tänkas uppkomma med exempelvis rullande prognoser. 
För att öka handlingsberedskapen krävs ett utvecklat informationssystem som löper 
genom hela värdekedjan.7  
 
Traditionell ekonomistyrning av verksamheter med budget bygger främst på historisk 
information, och med en mer utvecklad ekonomisk information som fokuserar mer på 
framtiden uppnås en bättre kvalitet på styrningen. Den traditionella styrningen är 
begränsad på grund av att det är ett kortsiktigt tänkande, skriver Olve, Roy och Wetter.8 
Lindvall menar att en verksamhets styrprocess framställs som en periodiskt åter-
kommande systematisk process, med fastlagda tidpunkter för olika aktiviteter, till 
exempel budgetarbete. Detta budgetarbete sker med bestämda tidsintervall, vilket skapar 
perioder utan fortlöpande helhet. Varje period inleds med aktivt arbete som avtar ju 
längre perioden går mot sitt slut. Detta kräver mycket arbete och engagemang med en och 
samma uppgift, som visar sig ha ett begränsat värde för att uppfylla sina syften.9  
 
Enligt Sandberg och Sturesson vill vi uppnå bäst nytta med erhållna resurser genom 
ekonomistyrning. För att uppnå detta krävs ett medvetet val av organisation, kunskap och 
beslutsfattande. Ekonomistyrning kan definieras som en målmedveten styrningsprocess 

3 Kullvén, Håkan (2001), Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, Liber Ekonomi, Malmö 
4 Svensson, Carina; Föreläsning i modeller och system för ekonomisk styrning, 2005-11-23 
5 Kaplan, Norton(1999) 
6 Jönsson, Sten, (1995) Goda utsikter. Svenskt Management i perspektiv, Nerenius och Santerus förlag, 
Stockholm s. 35 
7 Lindvall (2001) 
8 Olve, Nils-Göran; Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999) Balanced Scorecard i svensk praktik  Liber 
Ekonomi; Malmö 
9 Lindvall (2001) 
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som syftar till att påverka verksamhetens beslut och beteende i riktning mot önskat 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.10 
 
Lindvall skriver att, för att utveckla företagets traditionella ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning, är det i synnerhet viktigt med eftertanke och reflektion i det 
pågående arbetet. Till största delen handlar det om att förändra befintlig tankemodell runt 
styrning och ledning av företaget. Medvetenhet om varför, och hur förändringen sker, är 
därför väsentlig. Ekonomistyrningen fungerar i bästa fall som en bekräftelse på vad 
berörda personer redan vet om situationen, och den kan till och med hindra eller vilseleda 
företaget i dess strävan efter konkurrenskraft. Utifrån dessa uppfattningar, ökar behovet 
av att framställa en modern verksamhetsstyrning. Här handlar det om att förändra tanke-
sättet och uppmärksamma de problem som den nya styrningen avser att lösa. Det är 
nödvändigt att det finns insikt i de problem som styrningen är avsedd att lösa, för att det 
ska uppnås bestående förändringar. Finns denna förståelse, finns nödvändiga 
förutsättningar för att kunna tillämpa ny styrkunskap.11 Ett sätt att styra enligt modern 
verksamhetsstyrning, och därigenom styra med reflektion och eftertanke, är balanserat 
styrkort.  
 
Gyllberg och Svensson skriver att, den traditionella synen på budgetens roll håller på att 
förändras för att gå över mer till att handla om åtagande, motivation och kommunikation. 
Många beslut i ett företag omfattar flera nivåer på en och samma gång, vilket kräver 
andra synsätt. Det traditionella sättet präglas av regelbundenhet och systematik, medan ett 
mer anpassat sätt kännetecknas av dialog och följsamhet. Detta skapar möjlighet för att 
ekonomistyrningen snabbt ska kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar. I 
traditionell ekonomistyrning kan information vara missvisande som fokuserar på månads- 
eller kvartalsrapporter, vilket förstärker det kortsiktiga perspektivet.12 
 
I början av 1990-talet presenterade Kaplan och Norton en metod som inte bara fokuserar 
på en aspekt i företaget, utan förordade balans mellan olika områden. Denna metod kallas 
det balanserade styrkortet.13 Enligt Lindvall ska det balanserade styrkortet enklare kunna 
implementera företagets strategi i verksamheten, och det hanterar både företagets slutmål, 
och hur dessa nås. Detta görs genom att redogöra för vilka samband som finns i företaget 
och dess väg till ekonomisk framgång. Allteftersom styrkortet har använts, har det fästs 
allt större betydelse vid modellen som ett stöd för lärande och utveckling i företaget. I 
allmänhet uppfattas dessa båda områden som eftersatta, och i behov av utvecklings-
insatser. Traditionell ekonomistyrning har haft svårt att leva upp till såväl strategi-
implementering som lärande och fortlöpande utveckling.14  I dag måste organisationer 
fokusera mer på immateriella tillgångar, och tydliggöra dessa, för att skapa bättre 
kundvärde och större konkurrenskraft. Dessa tillgångar, flexibilitet, kvalitet, kompetens, 

10 Sandberg, Björn; Sturesson, Jan (1996) Visionen om den styrbara kommunen – ekonomistyrprocess och 
styreffekter i kommunen. Liber – Hermods Malmö 
11 Lindvall (2001) 
12 Gyllberg, Svensson 
13 Ewing, Per; Samuelson, Lars A (1998) Styrning med balans och fokus. Liber Ekonomi, Malmö 
14 Lindvall (2001) 
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nytänkande med mera, kan vara svåra att styra och mäta.15  Kaplan och Norton skriver i 
sin bok, The Balanced Scorecard - Från strategi till handling: 
 

”Det man inte kan mäta kan man inte styra.”16 
 

1.2.2 Balanserat styrkort som en del av ekonomistyrningen 
 

Kaplan och Norton beskriver det balanserade styrkortet som ett system som tillgodoser 
dagens krav på vilka beslut som ska fattas, och medarbetarna involveras i det strategiska 
tänkandet med hjälp av det balanserade styrkortet, vilket resulterar i en fördjupad 
förståelse för företagets strategi. Vidare uppnås företagets mål bättre genom 
medarbetarnas engagemang. Ett balanserat styrkort kan ses som ett övergripande verktyg 
för chefer. Detta omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi till en enhetlig 
uppsättning mätbara mått.17 Lindvall menar att det finns ett behov att finna nya mätetal 
för företagens verksamheter, och ofta finns en intressekonflikt om att tillämpa Economic 
Value Added (EVA) eller ett balanserat styrkort. EVA utgår ifrån att strikt ta tillvara på 
ägarnas ekonomiska intresse, medan balanserat styrkort utgår ifrån ett vidare intresse för 
medarbetare och kunder. EVA Lyfts fram som ett viktigt inslag i styrkortets finansiella 
perspektiv.18  
 
Aidemark beskriver det balanserade styrkortet enligt följande: Organisationens 
långsiktiga visioner och strategier härleds ur verksamhetens prestationsmål, och följs upp 
genom mätningar inom fyra olika perspektiv. Dessa perspektiv benämns som 
kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och ekonomiperspektivet. 
En långsiktig finansiell framgång uppnås, genom att utvecklingen inom de tre första 
perspektiven blir den önskade. En hierarkisk orsak- verkan kedja länkas samman i de fyra 
perspektiven. De anställdas kompetens stärks genom lärande och utveckling, som i sin tur 
utvecklar den interna processen i organisationen och leder till bättre kundrelationer. 
Kundens ökade lojalitet för företaget bidrar till finansiella framgångar.19 Olve, Roy och 
Wetter menar att delaktighet, medvetenhet, en decentraliserad beslutsprocess, ansvar och 
större motivation skapas genom nedbrytning av vision och strategier, till mål och mått. 
Ett av huvudsyftena med balanserat styrkort är att skapa delaktighet för att uppnå 
företagets visioner och mål. Här måste medarbetarna aktiveras och motiveras till att vilja 
delta i processen.20 
 

15 Kaplan, Norton (1999)  
16 Kaplan, Norton (1999) s 29 
17 Kaplan, Norton (1999)  
18 Lindvall (2001) 
19 Aidemark, Lars-Göran (2006) ”BSc för verksamhetsstyrning – En studie av medicinkliniken vid 
Höglandssjukhuset”. FAS 
20 Olve, Roy, Wetter (1999)  
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1.2.3 Balanserat styrkort i offentlig verksamhet 
 

Aidemark skriver att ursprungligen utvecklades det balanserade styrkortet för det privata 
näringslivet, men att det även kan vara ett lämpligt styrsystem för den offentliga sektorn, 
såsom kommuner och landsting.21  En alternativ omformulering av styrkortet, som Olve, 
Roy och Wetter tar upp, är att god resurshållning är mer relevant för offentlig 
verksamhet, än ett finansiellt fokus. Med god resurshållning menas ett mer omfattande 
ekonomibegrepp.22  Olve et al menar att icke vinstdrivande organisationer har inte samma 
mål med styrkortet som vinstdrivande, det vill säga, att använda styrkortet för att 
tydliggöra samband mellan löpande verksamhet och långsiktiga vinster. Här blir målet att 
i stället skapa diskussioner om användning mellan olika intressen, och den allmänna 
ambitionsnivån inom ett specifikt område. Detta är oftast mer framgångsrikt inom de 
lägre nivåerna inom sådana organisationer där anställda ges tillfälle att klargöra roller och 
förväntningar, samt att lägga fram sin syn på affärslogiken för sina överordnade. 
Styrkortet kan vara till hjälp för att fatta beslut om verksamhetskostnaders storlek genom 
att lyfta fram nyttan av styrkortet, samt dess påverkan på den sociala välfärden. Det kan 
också hjälpa till med att prioritera mellan olika medborgargruppers krav och behov, samt 
att öka de anställdas engagemang genom att synliggöra hur deras arbete gynnar 
samhällsnyttan.23 
 
Aidemark har arbetat mycket med balanserat styrkort inom offentlig sektor. Han menar 
att inom den offentliga sektorn handlar det om att ge medborgarna maximal utdelning för 
skattemedlen, men att detta inte ändrar grundtanken med balanserat styrkort. Vid 
införande av balanserat styrkort regleras verksamheten med hjälp av ett administrativt 
styrsystem, som grundar sig på mätningar.24 Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset har 
sedan 1997 använt balanserat styrkort för verksamhetsstyrning och verksamhets-
utveckling. Det fanns ett behov av att komplettera budgetstyrningen och att säkerställa 
kvalitetsutvecklingen, samt den långsiktiga kompetensutvecklingen inom organisationen. 
Införandet av styrkortet har medfört att medarbetarna vid kliniken 2006, kan redovisa tio 
års erfarenhet av verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Att mätningarna har 
fortsatt beror på ledningens intresse, enkelheten och relevansen i mätningarna samt 
uppmuntran från klinik- och landstingsledning. Arbetet med balanserat styrkort har lett 
till en ”kulturförändring” där mätningarna används för kvalitetsutveckling samt att 
resultat och beteende kan styras på ett positivt sätt.25  
 
Balanserat styrkort anses, enligt Aidemarks studie, vara ett utmärkt och efterlängtat 
hjälpmedel som består av en övergripande modell, baserad på ett teoretiskt perspektiv. Ett 
traditionellt, ensidigt finansiellt, uppföljningssystem kompletteras med ett balanserat 

21 Aidemark, Lars-Göran (2001) ”Balanced Scorecard i Sjukvården – Erfarenheter från försöksverksamhet 
med Balanced Scorecard inom fem landsting” Landstingsförbundet Stockholm  
22 Olve, Roy, Wetter (1999)  
23 Olve, Nils-Göran; Perti, Carl-Johan; Roy, Jan; Roy, Sofie (2003) Framgångsrikt styrkortarbete – 
Metoder och erfarenheter, Liber Ekonomi, Malmö 
24 Aidemark (2001)  
25 Aidemark (2006) 
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styrkort. Detta kommunicerar även det sammansatta arbetet som utförs i verksamheten av 
den administrativa och politiska ledningen.26 Ouchi påstår att mätningar inte behövs för 
att en organisation ska fungera,27 medan Aidemark menar att mätningar reducerar 
konflikter om hur verksamhetens mål ska uppnås.28 Finns det tydliga gemensamma mål i 
verksamheten, skapas en samstämmighet bland medarbetarna, och därmed minskar risken 
för konflikter.29 Lindvall tar i sin bok upp andra studier som visar negativa följder av 
mätningar. Studierna redogör för att det finns en risk för att mätningarna i sig själva blir 
det väsentliga, och att fokus tas från verksamheten i sig. Många mätningar kan också ske 
för att de är möjliga, och inte för att de är väsentliga för verksamheten.30  
 
Helsingborgs Stad är ett exempel på en kommun som har arbetat med balanserat styrkort 
under tio års tid, och i dag är det balanserade styrkortet integrerat i budgeten.31 Olve et al. 
beskriver i sin bok, Framgångsrikt styrkortsarbete, hur det balanserade styrkortet har 
skapats och implementerats i Helsingborg Stad. Förvaltningarna önskade en mer 
balanserad och övergripande syn på sin organisation. Detta bemöttes positivt av 
intresserade politiker. År 2000 hölls ett seminarium, där politiker och tjänstemän deltog, 
för att kommunicera det balanserade styrkortsspråket. Här redovisades uppnådda resultat, 
samt hur styrkortet skulle kunna bidra till förbättring av kommunförvaltningen. Styrkortet 
syftar till, att kommunicera strategi genom en stor organisation, en medvetenhet om att 
traditionella system inte fångar upp icke finansiella resurser, och att projektet är en seriös 
satsning som inte medför merjobb jämför med traditionell budgetering.32  
 
Hallgårde och Johansson menar att det finns ett stort behov av att mäta och följa upp 
ickefinansiella mått. Att få mottot ”Kunden i centrum” till verklighet, ökar kundvärdet 
påtagligt. Styrkortet är också användbart för uppföljning av marknadsstrategier, 
exempelvis av ökad försäljning i ett tillväxtsegment. Det balanserade styrkortet ger också 
möjlighet att integrera kvalitets- och utvecklingsarbete, vilket sker med framgång i det 
löpande arbetet. Denna nya form av styrning möjliggör att organisationen ser på rätt 
saker, och att alla är överens om motiv, behov och metod för styrning. 33  
 

 

26 Aidemark, (2001)  
27 Ouchi, W (1980)  “Markets, Bureaucracies and Clans”; Administrative Science Quarterly, Vol 25 
(March), p. 129-141 
28 Aidemark (2001) 
29 Aidemark, Lars-Göran (2005) ”BSc och reglering av sjukvård i privat regi: En studie av närsjukvården på 
Österlen”. FAS 
30 Lindvall (2001) 
31 Budget med styrkort 2006, Helsingborgs stad 
32 Olve, Perti, Roy, Roy (2003)  
33 Hallgårde, Ulf & Johansson, Andreas (1999).  Att införa Balanced Scorecard – En praktisk vägledning. 
Studentlitteratur; Lund 
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1.2.4 Balanserat styrkort i Ronneby Kommuns kommunledningskontor med 
inriktning på näringslivsverksamhet 
 

Sandberg och Sturesson skriver att, för att åstadkomma en styreffekt måste reella motiv 
skapas, som ger riktiga incitament och motiverar personalen att agera i en viss riktning. 
Det räcker alltså inte med att sända en verksamhetsmässig styrsignal genom budgetramar, 
inriktning med mera, från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ut till förvaltningar 
och bolag. Kommunens egna förutsättningar och ambitioner bör ligga till grund för att 
utveckla styrprincipen. För att skapa struktur och process måste det finnas syften och 
motiv för verksamheten, ekonomiska förutsättningar genom resursfördelning och ett 
samordnat beteende i syfte att nå maximal kommunnytta.34 
 
Persson och Westrup menar att både den offentliga och privata sektorn använder vertikala 
styrsystem, exempelvis målstyrning, så att ett avgränsat verksamhetsområdes ekonomiska 
mål och prestationskrav kan definieras. Det är svårt, och ibland omöjligt att samarbeta i 
en fragmenterad struktur och vertikala styrsystem. Det kan vara svårt att observera eller 
mäta resultatet av människonära tjänster, och i många fall uppvisas ett resultat först långt 
fram i tiden. Med människonära tjänster menas, när människor arbetat med människor, 
och det som utmärker dessa tjänster är mänskligt samspel.  Fler parallella processer är 
också något som utmärker dessa tjänster. Individen är i kontakt med flera olika aktörer 
samtidigt, och som regel finns dessa aktörer i olika organisatoriska enheter inom eller 
utom den berörda verksamheten. Det är vad som sker, och kanske inte sker, i mötena 
mellan dessa olika deltagande aktörer, som har stor betydelse för utvecklingen. Därför är 
det viktigt att dessa aktörer koordinerar sina parallella aktiviteter.35 
 
Ronneby Kommuns kommunledningskontor med inriktning på näringslivsverksamhet, är 
i dag organiserat med en näringslivssamordnare, en centrumutvecklare, en näringslivs-
utvecklare samt en assistent, som lyder under kommundirektören.36 Dessa personer 
arbetar enbart med näringslivsfrågor, samtidigt som det pågår ett parallellt arbete i andra 
kommunala enheter och bolag, till exempel Bygg och fastighetsenheten, Gatuenheten och 
AB Ronneby industrifastigheter, ABRI. Dessa enheter och bolag samarbetar med olika 
aktiviteter såsom bygglov, markförsäljning och att anpassa lokaler. Antingen vänder sig 
kunden till Näringslivsverksamhetens tjänstemän, eller direkt till aktuell enhet på 
kommunen för ärendet. Det kan vara svårt att se hur dessa parallella aktiviteter fungerar, 
och hur mycket av det näringslivsinriktade arbetet som sker på Näringslivsverksamheten, 
eller ute på de andra enheterna. Detta kan innebära att i den nuvarande arbetsprocessen 
kan en enhet bromsa en annan. 
 
Med detta arbete vill vi delta i processen med att utveckla ett balanserat styrkort för 
Näringslivsverksamheten. Vår roll i denna process är att medverka i konstruktionen av 

34 Sandberg, Sturesson, (1996) 
35 Persson, Jan E; Westrup, Ulrika “Fragmenterad struktur och vertikala styrsystem – organisatoriska 
förutsättningar för effektivt resursutnyttjande i människonära tjänster” Institutionen för Service 
Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg 
36 http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=4382 20061027 kl. 11.42 
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styrkortet. Styrkortet ska bidra till en mer samverkande struktur, mellan alla berörda 
enheter, och inte enbart ett styrkort med ett vertikalt styrsystem. Vi ser härigenom möjlig-
heter till ett vidare perspektiv på styrningen med balanserat styrkort, än med exempelvis 
EVA eller enbart budget. Att införa ett balanserat styrkort ser vi som ett första steg för att 
nå en långsiktig styrning, där mål och mått förändras över tid. Med långsiktig styrning 
menar vi en fortlöpande styrning, som sträcker sig längre än ett verksamhetsår. Denna 
styrning är baserad på en vision och strategiska mål som verksamheten strävar mot, både 
i nutid, och i framtiden. Vi ser också att det finns möjlighet att skapa ett mer helhets-
baserat system som inte enbart grundar sig på ekonomiska siffror. Målet är att skapa ett 
styrmedel som underlättar arbetet för Näringslivsverksamhetens tjänstemän, och som 
ökar förståelsen och inblicken i Näringslivsverksamheten utifrån företagarnas synvinkel. 
Målet på längre sikt är också, att med styrkortets hjälp kunna ge möjligheter att utveckla 
näringslivet i Ronneby kommun.  
 
Vi vill undersöka hur processen med att skapa ett balanserat styrkort i en offentlig sektor, 
som en kommunal verksamhet, sker. Går det att utgå ifrån redan befintliga modeller av 
balanserat styrkort för att omforma dessa till en egen anpassad modell? Vidare vill vi 
skapa en struktur för styrning, med ett balanserat styrkort. 

 
1.4 Syfte  
 

Vi ska arbeta fram ett balanserat styrkort för Ronneby Kommuns kommunledningskontor 
med näringslivsinriktning. Vidare vill vi beskriva våra erfarenheter av denna process som 
vi själva deltar i. 
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Tillvägagångssätt  
  det här kapitlet kommer vi att beskriva arbetets gång, både vårt och de olika 

gruppernas, samt  hur dessa valdes ut, i form av metodologiska ställningstaganden 
och val.  Vidare beskrivs hur intervjufrågorna togs fram, och hur de formulerades till 

en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Dessutom behandlas hur vi har gått 
till väga vid vår datainsamling. 

 
2.1 Kunskapsgrunden 
 

Vårt arbete kan ses som en lärprocess med ambitionen att utveckla kunskap. Denna 
process baseras delvis på att utreda förutsättningar, möjligheter och brister i en 
verksamhet. Lundahl och Skärvad menar att vårt samhälle kan idag ses som ett kunskaps-
samhälle där behovet av utredningar ökar. I ett arbete som baseras på ett praktiskt 
utredningsarbete blir kunskapsfrågan sällan av vetenskapsteoretisk natur. Viktigare är att 
avgöra vilken kunskap som är relevant och meningsfull, och att hitta rätt kunskapsnivå.37 
Kunskapsproduktionen kan variera med arbetets syfte, i denna uppsats handlar det mest 
om ett förändringsarbete där resultatet ska utmynna i ett nytt styrsystem. 
 
Andersen skriver att det finns flera vägar att gå för att nå målet, och det handlar om att 
välja och att välja bort tillvägagångssätt under hela processen. Vi är oftast inte medvetna 
om vilka konsekvenser alternativa val har för kunskapsprodukten, och inte heller vilka 
valmöjligheter som finns under processens gång. 38 
 
Lundahl och Skärvad skriver vidare att, för att undersöka förutsättningarna för ett 
företags framtid används strukturutredningar. Här bestäms den struktur och de strategier 
som är lämpliga att använda. Dessa arbeten grundar sig på långsiktiga utredningar och 
kräver ofta experthjälp och konsulthjälp utanför organisationen. Framtidsorienterade 
utredningar syftar till att förbereda beslut och att se vilka konsekvenser de väntas få. 39 

 
2.2 Projektarbete 
 
Utredningar genomförs ofta i projektform, där medlemmarna samarbetar i en viss grupp 
under en viss tid, med ett visst mål och med en viss resurs säger Lundahl och Skärvad.40 
Andersen menar att projekt alltid har en institutionell ram, som påver dess utformning, 
förlopp och resultat, som bestäms av en rad intressenter. I styrning av måluppfyllelsen är 
det viktigt att få med dessa intressenter, så tidigt som möjligt, eftersom projektets genom-
förande är beroende av intressenternas godkännande. Vanligtvis är det många intressenter 
inblandade i ett projektförlopp, men kraven som intressenterna ställer är tyvärr inte 

37 Lundahl, Ulf; Skärvad, Per-Hugo, (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
38 Andersen, Ib, (1998) Den uppenbara verkligheten, Val av samhällsvetenskapliga metoder, 
Studentlitteratur, Lund  
39 Lundahl, Skärvad (1999) 
40 Lundahl, Skärvad (1999) 
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desamma. 41 Intressenterna i vårt projekt är främst politiker, tjänstemän, företagare, 
kommuninvånare och institutioner. Politikerna beslutar om näringslivsverksamhetens 
organisation, storlek och resurser. Vidare beslutar de om vilket styrsystem som ska 
användas, och om detta projekt med balanserat styrkort kommer att leva vidare och 
utvecklas till att omfatta större delar av kommunens verksamheter. Enligt Ericsson och 
Gripne är det avgörande att politikerna är med, annars finns risk för att projektet läggs 
ner. Tjänstemännens huvudsakliga uppgift är att utföra arbetsuppgifter enligt politikernas 
direktiv. Här blir det balanserade styrkortet ett styrdokument för tjänstemännens löpande 
arbete, samtidigt som det blir ett resultatmått på verksamheten.42 
 
Politikernas och tjänstemännens mål är att få ett väl fungerande näringsliv i Ronneby 
kommun. Näringslivsverksamheten blir då ett redskap och en service för företagen i 
kommunen, som skapar möjlighet till samarbete och utveckling. Även kommuninvånarna 
har till viss del ett intresse av näringslivsverksamhetens verksamhet, då de är beroende av 
arbetstillfällen och utbud från företagen. Blekinge Tekniska Högskola är en institution 
som är i behov av ett fungerande näringsliv. Detta för att skapa kontakter, genom att 
rekrytera kvalitativ kompetens till företagen, och skapa forskningsmöjligheter för 
högskolan. Andra institutioner som tillexempel Region Blekinge och Länsstyrelsen är 
behjälpliga vid ansökan av exempelvis EU-medel.   
 
Andersen skriver att, utarbetandet av en projektplan är det viktigaste metodologiska 
arbetsredskapet för att styra en undersökning. En projektplan är en plan på hur 
undersökningsförloppet ska försiggå, och bör innehålla: projektets syfte, budget, 
problemformulering, val av teorier, avgränsning av det empiriska undersökningsområdet, 
projektets organisering, val av datainsamlingsmetoder och analystekniker samt 
rapporterings och förmedlingsform. Dessa punkter innehåller metodval som kommer att 
påverka undersökningens förlopp och resultat. 43 I vårt projekt har vi valt att arbeta 
utifrån olika grupper, och dessa är projektgruppen, inre gruppen och yttre gruppen. Valet 
av grupperna gjordes efter beställarens önskemål. Projektgruppen leder arbetet med de 
båda andra grupperna. I slutskedet fick vi viss hjälp med att färdigställa styrkortet, av en 
ekonomikonsult44 från företaget Ensolution. Det färdigställda styrkortet kommer att 
publiceras på Ronneby Kommuns hemsida, för att alla som vill ska kunna ta del av detta. 
Vidare vill vi beskriva våra erfarenheter av denna process som vi själva deltar i, och vår 
förhoppning är att det kan ge kunskaper till andra som vill utföra liknande arbeten. 
 
Lundahl och Skärvad menar att, forskare genomför vetenskapliga undersökningar, som 
utvecklar vetenskaplig kunskap. Detta gäller även utredare och studenter som skriver 
uppsats. Ibland är det svårt att definiera vad en vetenskaplig undersökning är, men den 
kan ses som att den ger ett teoretiskt bidrag och är upplagd och genomförd med 
vetenskapliga arbetsmetoder.45 Detta arbetets bidrag blir ett balanserat styrkort, samt att 
fånga och beskriva processen. Vidare ska ett vetenskapligt arbete bygga på ett utpräglat 

41 Andersen (1998) 
42 Ericsson, Gripne (2002)  
43 Andersen (1998) 
44 Johansson, Andreas 
45 Lundahl, Skärvad (1999) 
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förhållande mellan idéer och empiriska observationer. Detta resulterar i att analyser, 
tolkningar och slutsatser grundas på empiriska data.46 För att komma fram till detta 
resultat har vi tagit del av teoretiska idéer, och kopplat dessa till resultatet av våra 
empiriska undersökningar, för att få fram ett så relevant styrkort som möjligt. Styrkortet 
måste vara relevant för verksamheten, så att tjänstemännens arbete fokuserar på rätt 
saker. Styrkortet ska också vara relevant för de kommuninvånare som vill ta del av det, så 
att sökbar information om Näringslivsverksamheten blir lättillgänglig. Praktiskt 
genomförs detta bland annat genom att styrkortet läggs ut på Ronneby Kommuns 
hemsida.  Eftersom varje verksamhets styrkort är individuellt varierar innehållet i dem, 
men det finns även givna delar av styrkortet som vi styrkt utifrån teorin.   

 
2.3 Projektprocessen  
 

Lundahl och Skärvad skriver vidare att, en utredning kan byggas upp med olika typer av 
grupper, till exempel referensgrupp, styrgrupp och projektgrupp. Oftast samverkar dessa 
grupper. Det är gynnsamt när styrgruppen ställer krav på utredarna, detta skapar en högre 
kvalitet på det färdiga arbetet.47   
 
Arbetet inleddes med ett möte mellan oss författare, Ronneby Kommuns näringslivs-
samordnare och centrumutvecklare samt våra handledare. Riktlinjerna drogs upp vid de 
första två sammankomsterna, och det bestämdes att arbetet främst skulle ske i en projekt-
grupp48, som Lundahl och Skärvad kallar styrgrupp. Denna grupps syfte var främst att 
organisera arbetet, ta fram arbetsmaterial och styra de andra grupperna. Gruppen 
sammanställde även materialet från de andra grupperna, och tog ut fakta. Vi utarbetade 
intervjufrågor och frågor till enkätundersökningen, samt sammanställde dessa. Vi har 
också arbetet i en referensgrupp, kallad inre gruppen49, som bestod av deltagarna i 
projektgruppen, samt tjänstemän från Ronneby Kommun. Inre gruppens uppgift, vars 
medlemmar är engagerade i näringsutveckling, var att komma med information för 
styrkortet. För att få fram så relevant material som möjligt arbetade gruppen efter ett 
arbetskompendium, där det ingick att göra en Porteranalys och en SWOT analys.50 
Vidare fick de ge förslag på vision, strategier, strategiska mål samt framgångsfaktorer. 
Genom arbetets gång gjordes intervjuer med representanter för företagen i Ronneby 
kommun och politikerna i näringslivsgruppen. Företagsrepresentanterna intervjuades för 
att få fram en bild av hur de utomstående ser på Näringslivsverksamheten, och vad som 
behöver förbättras. Det är också viktigt att få med politikerna i projektet, eftersom de har 
beslutanderätten. Vidare gjordes en kvantitativ enkätundersökning bland företagen i 
Ronneby kommun. Denna kvalitativa information skulle också bidra med relevant 
material till styrkortet. Den kvantitativa undersökningen som gjordes, skickades ut till så 
många som möjligt. Det vill säga så många som Ronneby Kommun hade mailadresser 
till, vilket blev runt trehundra stycken. Anledningen till att vi valde att göra en webbenkät 

46 Lundahl, Skärvad (1999) 
47 Lundahl, Skärvad (1999) 
48 Se bilaga 3 
49 Se bilaga 3 
50 Se bilaga 2 
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framför en postal enkät var att de postala enkäterna har för vana att ha dålig svars-
frekvens. En webbenkät är, för de tillfrågade, enklare att returnera via Internet. 
Webbenkäten gjordes för att så många som möjligt skulle få vara med och tycka till om 
Näringslivsverksamheten, och på så sätt skapa legitimitet för verksamheten. Vi ser det 
också som ett komplement till intervjuerna, eftersom det kan komma fram åsikter som vi 
inte har hört tidigare. Endast femtio svarade på denna webbenkät, trots att den skickades 
ut tre gånger, vilket inte ger ett representativt underlag. Vi har valt att ta med den, 
eftersom resultatet stämmer överens med, och styrker, övrig empiri. Vi har valt att kalla 
de som svarat på intervjufrågorna för yttre gruppen51, men även de som svarat på 
webbenkäten och de som kom på ”Tycka till dagen” räknas in i denna grupp.  
 

2.3.1 Projektgruppen 
 

Andersen menar att, de viktigaste aspekterna i resursstyrning är först och främst styrning 
av tid, ekonomi och personal. Här måste vi ta reda på hur vi når målet med de resurser vi 
har, och formulera en undersökningsplan i stora drag. Det är också viktigt att ta hänsyn 
till de resurser och arbetsvillkor som vi arbetar under.52 Projektgruppen, som bestod av 
oss författare, näringslivssamordnaren och centrumutvecklaren, har träffats regelbundet 
sedan i juni. Från och med i slutet av augusti träffades vi en gång i veckan. I början av 
projektet var vår uppgift att strukturera upp arbetsmetodiken för projektet. Vi började 
med att göra en tidslinjal, för att lättare få en överblick över arbetets gång. Tidslinjalen 
gjorde det lättare att styra projektet på ett bättre och mer medvetet sätt, samt att undvika 
överraskningar vadgäller arbetsbelastningen.  Detta sätt att styra ett projekt styrks av 
Andersens teorier.53 
 
Eftersom vi var fler om projektet var det lämpligt att knyta ansvarig person till de olika 
aktiviteterna, enligt Andersens teori.54 Vår uppgift i projektet var att hålla i samman-
komsterna och ta fram relevant arbetsmaterial för projektgruppen och inre gruppen, 
arbeta fram intervju och enkätfrågor55, och även utföra dessa, samt att skriva och skicka 
ut protokoll efter varje möte. Vi arbetade också fram ett arbetskompendium för den inre 
gruppen utifrån boken Att införa Balanced Scorecard - en praktisk vägledning av 
Hallgårde och Johansson, och som stödlitteratur användes Balanced Scorecard i svensk 
praktik av Olve, Roy och Wetter.56 Synpunkter på materialet gavs av näringslivs-
samordnaren och våra handledare. Syftet med arbetskompendiet var att samla in data, 
som kom att utgöra en del av styrkortet. Vi fick också hjälp i detta arbete av en konsult57 
som besökte oss under en dag. Han beskrev hur införandet av balanserat styrkort har skett 
inom landstinget. Konsulten gav oss också råd om hur vi skulle utföra vårt arbete, 
exempelvis hur porteranalysen skulle genomföras.  
 

51 Se bilaga 3 
52 Andersen (1998) 
53 Andersen (1998) 
54 Andersen (1998) 
55 Se bilaga 1 
56 Se bilaga 2 
57 Hallgårde, Ulf 

 18 

                                                



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Vid ett möte omarbetades, och utvecklades tidsaxeln. Bland annat bestämdes att en 
”tycka till dag” för samtliga företagare skulle genomföras den 14 november, samt att inre 
gruppens sammankomster planerades. När samarbetsvillkoren är bestämda, är det dags att 
precisera datainsamlingsteknikerna, som, enligt Andersen, kan delas in i olika kriterier.58 
I detta projekt samlas data in av oss författare, det vill säga primärdata. De sekundära data 
som använts har källhänvisning. I vårt arbete har vi valt att göra både intervjuer, och en 
kvantitativ undersökning, för att få både djup och bredd på undersökningen. 
Undersökningsarbetet har genomförts utan avsiktlig påverkan från undersökarens sida. 
För att undvika denna påverkan har vi värnat om att gruppernas arbete utgått ifrån 
medlemmarnas synpunkter och aspekter. Vår uppgift har främst varit att organisera och 
samordna projektets olika delar. Information som vi har samlat in och sammanställt, har 
revideras av politiker och tjänstemän i Ronneby Kommun. Det är angeläget att styrkortet 
arbetas fram av dem som finns i verksamheten, tjänstemän och politiker, och att det ges 
möjlighet för Ronneby kommuns företagare att påverka innehållet och det slutliga 
resultatet. Detta upplägg av arbetet minimerar riskerna för att icke relevant information 
tas med i det balanserade styrkortet. Metoderna som vi har använt anser vi vara relevanta 
för detta projekt, vi anser det inte möjligt att använda andra metoder såsom observationer. 
Detta projekt berör till största delen Näringslivsverksamheten, och därför är det mest 
relevant att tillfråga personer som har anknytning till näringslivet. Hade styrkortet berört 
hela Ronneby Kommun, hade det varit relevant att tillfråga alla anställda på Ronneby 
Kommun. Vi kommer inte att göra några empiriska jämförelser med andra offentliga 
verksamheter som arbetar med balanserat styrkort.  
 

2.3.2 Inre gruppen 
 

Gruppen är sammansatt av näringslivssamordnaren, och eftersom projektet initierades av 
honom, var det naturligt att han bestämde vilka personer som skulle ingå i denna grupp. 
Dessa personer var kompetensmässigt kända av näringslivssamordnaren, och har arbets-
uppgifter kopplade till näringslivsfrågor. När projektet startade hade vi ingen vetskap om 
dessa personers kunskaper, däremot har vi fått denna vetskap under projektets gång, och 
vi ser varför dessa personer valdes ut.  
 
Arbetet i gruppen leddes av oss, med inlägg från näringslivssamordnaren och centrum-
utvecklaren. Gruppen arbetade efter arbetskompendiet, som nämnts ovan, och första 
arbetsmoment var att genomföra en Porteranalys. Denna analys gick ut på att ta fram 
Näringslivsverksamhetens marknad, med andra ord vilka aktörer sysslar med samma sak. 
Vilka kunder som Näringslivsverksamhetens har, och vad som levereras till dem. 
Gruppen tog också fram Näringslivsverksamhetens leverantörer och vad de köper av 
dem. Vidare sökte vi efter nya lösningar samt ramar och regler. Nästa steg var att ta fram 
en SWOT-analys, där möjligheter, hot, styrkor och svagheter togs fram. Resultatet av 
dessa analyser låg till grund för framtagandet av vision, strategier och strategiska mål, 
samt avgörande framgångsfaktorer, som kommer att arbetas fram under våren 2007. För 
att underlätta arbetet skrev vi ner resultaten på stora pappersark, som vi tog med på 
nästkommande möte. Detta var ett bra sätt att påminna om vad vi kommit fram till vid de 

58 Andersen (1998) 
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tidigare träffarna. Vid ett möte fick vi besök av en ekonom59 från Landstinget i Blekinge. 
Hon beskrev processen med att skapa och införa balanserat styrkort vid Landstingets 
kansli. Vi skickade även ut protokoll, via mail, efter varje möte. Denna grupp träffades 
sammanlagt åtta gånger under hösten. Antalet närvarande vid varje möte varierade, men 
det fanns alltid en möjlighet att komplettera med sina åsikter i efterhand.  

 

2.3.3 Yttre gruppen 
 

Intervjufrågor gjordes till den så kallade yttre gruppen. Denna grupp sammanställdes av 
beställaren, utifrån samma förutsättningar som i inre gruppen, och bestod av sammanlagt 
sjutton personer. Gruppen var representerad av politiker i näringslivsgruppen samt 
representanter för företag i kommunen. Av dessa sjutton genomfördes fjorton intervjuer. 
Anledningen till att vi inte intervjuade alla var att personerna avbokade avsatt tid, och vi 
hade svårt att hitta ny passande tid. Några personer ringde vi till vid ett flertal tillfällen, 
men de hörde aldrig av sig igen. De som inte blev intervjuade kom på ”tycka till dagen”, 
så vi noterade deras synpunkter vid det tillfället. Vi övervägde även att intervjua fler 
personer, men det rymdes tyvärr inte inom vår tidsram, samt att det kändes som om fler 
intervjuer inte hade tillfört så mycket nytt. När vi framställde frågorna till intervjuerna 
tog vi hänsyn till synpunkter från våra handledare, samt Ronneby Kommuns 
kommundirektör, näringslivssamordnare och centrumutvecklare. Detta för att frågorna 
skulle ge material till både denna uppsats, och till projektet som leder till ett balanserat 
styrkort.  
 
Frågorna till intervjuerna togs fram för att få en bedömning av hur företagarna och 
politikerna uppfattar näringslivsklimatet i Kommunen, samt för att få en bedömning av 
hur de ser på Ronneby Kommuns kommunledningskontors näringslivsverksamhet. I detta 
kvalitativa material ville vi också få fram om företagarna och politikerna hade några 
förslag på förändringar på verksamheten. Innan frågeformuläret fastställdes gjorde vi en 
”testintervju” för att undersöka om frågorna var relevanta, och att vi fick ut det vi ville av 
intervjun. I och med denna intervju fick vi också begrepp om hur lång tid intervjun skulle 
ta i anspråk. För att få så korrekt bedömning av intervjun som möjligt, var vi båda 
närvarande, och vi ansåg att använda bandspelare var överflödigt. Hade vi delat upp 
intervjuerna och gjort hälften var, och spelat in dessa på band, så fanns en riska att vi 
hade lyssnat på banden och glömt bort de visuella aspekterna vid sammanställningen. 
Enligt Kvale är det viktigt att se de visuella aspekterna i situationen, såsom deltagarnas 
ansikts- och kroppsspråk.60 Undersökningsarbetet har genomförts utan avsiktlig stimulus-
påverkan från undersökarens sida. Vi är medvetna om att en viss påverkan kan ha skett, 
men vi har försökt att vara så neutrala som möjligt. Andersen menar att intervjuer oftast 
genererar stimulidata.61   
 

59 Gunilla Skoog 
60 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund 
61 Andersen (1998)  

 20 

                                                



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Den 14 november anordnades en ”tycka till dag” för samtliga företagare. Vid detta 
tillfälle gjordes en analys av de två tidigare nämnda konsulterna. Analysen gick ut på att 
hitta relevant information till det balanserade styrkortet. Aktiviteten anordnades som en 
seminariestrukturerad intervju, där företagarna satt i små grupper och diskuterade de 
väsentliga frågorna. Dessa synpunkter fångades upp och noterades. Denna aktivitet 
anordnades för att alla företagare i hela kommunen skulle känna sig delaktiga i processen, 
och få en chans att säga sitt om Ronneby kommuns näringsliv. Till ”Tycka till dagen” 
bjöd Ronneby Kommun in nästan alla företagarna i kommunen, vilket blev drygt tvåtusen 
stycken. Av dessa deltog ett sextiotal, vilket tjänstemännen på Ronneby Kommun ansåg 
vara en bra uppslutning. På detta sätt skapades en legitimitet för Ronneby Kommun, som 
även styrkortet ska göra i framtiden. Eftersom Näringslivsverksamhetens arbete går ut på 
att förbättra näringslivet i Ronneby kommun, är det relevant att tillfråga företagarna i 
kommunen för att erhålla information, som kan påverka det balanserade styrkortet, och i 
sin tur näringslivet. Det var också ett sätt att få med företagarna, så att de inte i efterhand 
kan opponera sig mot det som finns i styrkortet. Det material vi fick in på ”tycka till 
dagen” sammanställdes av konsulterna. Sammanställningen bearbetades sedan av 
projektgruppen, där information togs med i styrkortet. Analysen av data från ”tycka till 
dagen” grundades på teori om balanserat styrkort och på de förutsättningar som fanns 
inom projektet.  
 
Det insamlade materialet från både inre och yttre gruppen bearbetades av projektgruppen. 
Vi fick synpunkter på styrkortet av medlemmarna i de andra grupperna, och detta 
bearbetade vi, och placerade in på rätt plats i styrkortet. En ekonomikonsult62 besökte oss 
under en dag, då vi slutförde denna process med hans hjälp.  
  
För att gör en kvantitativ undersökning framställdes en webbenkät. Denna enkät syftade 
till att få fram Ronneby kommuns företagares synpunkter och åsikter. Frågorna till den 
kvantitativa intervjun baserades mestadels på den kvalitativa intervjun. När de flesta 
kvalitativa intervjuerna var avklarade, undersökte vi svaren på frågorna och fick där-
igenom fram bra svarsalternativ. Intervjufrågorna formulerades om för att passa i en 
webbenkät, och vi la även till ytterligare någon fråga. I enkäten fanns det både 
kryssfrågor, och några öppna frågor, för att få ut så mycket som möjligt av under-
sökningen. När enkäten framställdes tog vi hänsyn till synpunkter, från både vår 
handledare, näringslivssamordnaren, kommundirektören och centrumutvecklaren. Det 
intressanta med webbenkäten var om de skulle komma fram andra åsikter än det som 
tidigare framkommit, genom möjligheten att kommentera svaren. Eftersom denna enkät 
byggde mycket på intervjufrågorna som ställdes, fick vi också en gradering av 
alternativen. Vi kunde på så sätt se vad som ansågs viktigast för Näringslivs-
verksamheten. När webbenkäten var genomförd sammanställdes svaren i form av 
stapeldiagram. Resultatet av enkäten redovisades för inre gruppen där en diskussion 
fördes om vad som skulle tas med i styrkortet.  
 
2.4 Trovärdighet 
 

62 Johansson, Andreas 

 21 

                                                



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Vi anser att trovärdigheten i detta arbete styrks av antalet inblandade i processen. Alla 
företagare har fått möjlighet att påverka styrkortet genom att delta i ”tycka till dagen”. 
Cirka trehundar företagare har fått möjlighet att svara på webbenkäten. Dessutom har vi 
gjort fjorton intervjuer med utvalda företagsrepresentanter och politiker i näringslivs-
gruppen, samt arbetat vid åtta olika tillfällen i den inre gruppen. Tyvärr var det dålig 
respons på webbenkäten, vilket kan minska trovärdigheten, men vår förhoppning är att vi 
trots detta fått fram relevant och trovärdig information till styrkortet.  
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Teoretisk referensram 
  det här kapitlet kommer vi att beskriva en teoretisk bakgrund till det balanserade 

styrkortet. Vi beskriver den traditionella ekonomistyrningen och utvecklingen mot 
en nutida verksamhetsstyrning. Här ges också exempel på olika sätt att styra en 

verksamhet. Vidare belyser vi styrning av offentlig sektor kopplat till användningen av 
balanserat styrkort. Slutligen beskrivs uppbyggnaden av ett balanserat styrkort. 

 
3.1 Traditionell ekonomistyrning 
 

Sandberg och Sturesson säger att, genom ekonomistyrning vill vi uppnå bäst nytta med 
erhållna resurser, detta kräver ett medvetet val av organisation, kunskap och vilka beslut 
som ska fattas. De kan se det som ett samspel mellan verksamhet och ekonomi, därför ser 
de det som ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomistyrning kan definieras: 
 

”som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka 
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet 
och ekonomisk ställning”63 
 

Vi ser att denna teori styrker upplägget av ett balanserat styrkort, bland annat när det 
gäller service till kund och mål för verksamheten. 
 
Enligt Samuelsson innebär styrning olika åtgärder för att nå satta mål för en verksamhet. 
Även begreppet ledning har denna betydelse, men speglar vanligtvis mer personliga 
relationer. Styrningsbegrepp definieras olika beroende på typen av mål. Företagsstyrning 
avser mål för företaget i sin helhet, till exempel lönsamhet och omsättning, men denna 
kan även kallas ekonomistyrning. Mål som avser redovisning definieras ekonomistyrning, 
och mål som avser verksamheten definieras verksamhetsstyrning. Även ägarstyrning 
förekommer allt oftare och syftar till ägarnas styrning. Bearbetning av information 
innebär styrning som resulterar i information. Informationen kan avse företagets omvärld 
eller interna förhållanden. Styrningen stöds av informationssystemet bland annat i 
strategiska frågor.64 Styrningen av en verksamhet blir således ett redskap skapat efter 
vilka mål som väljs och för att få en bredare form av styrning bör det finnas mål som 
fokuserar på mer än bara det finansiella perspektivet. 
 
Detta utvecklas ytterligare av Kullvén, som beskriver att den dagliga styrningen av 
verksamheten sker genom aktivitetsstyrning, som bygger på genomförandet av 
strategierna, bland annat genom ekonomistyrning. Han menar att olika ekonomiska 
modeller ligger till grund för ekonomisystem exempelvis kalkyler, budgetering och 
redovisning. Från denna grund skapas ekonomistyrning, som innebär att identifiera, mäta 
och kommunicera viktig ekonomisk information för att skapa en grund för beslut. I 
ekonomistyrningen ställs krav på medarbetarna för att uppnå målen, och på så vis 
utnyttjas medarbetarnas resurser på bästa sätt. Detta medför i sin tur att ett ansvar läggs 

63 Sandberg, Sturesson, (1996) s. 22 
64 Samuelson, Lars, Controllerhandboken (2004) Industrilitteratur AB, Lidingö 
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på medarbetarna för att nå målen. Det är även viktigt att medarbetaren har förståelse för 
ekonomistyrningen, och att information används som stöd i strategiska dialoger och för 
strategiska beslut. 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1, Kullvéns modell av ekonomisystem för ekonomisk styrning mot gemensamma 
mål.66 
 
Kullvéns resonemang om ekonomistyrning kan ses som en utveckling av traditionell 
ekonomistyrning och därmed även som en grund för det balanserade styrkortet när det 
gäller att identifiera, mäta och kommunicera viktig ekonomisk information som i sin tur 
ställer krav på medarbetarna för att uppnå målen. Vidare ser vi att det balanserade 
styrkortet kan kopplas till Kullvéns begrepp om budget och kalkyl samt ansvar och 
förståelse. Men dessa teorier kan även ses som grundläggande för andra alternativa 
styrmodeller. 
 

65 Kullvén (2001) 
66 Kullvén (2001) 
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3.1.1 Traditionell ekonomistyrning i relation till organanisstruktur 
 

Enligt Samuelsson är det, det dynamiska näringsliv som idag finns i vårt samhälle, som 
ställer allt större krav på organisationsförändringar och anpassning av ekonomisystem. 
Ekonomistyrningen påverkas dels av företagets tradition och ledning och dels av 
omgivningen. Styrmetoder sprids mellan organisationer, och är ibland tillfälliga trend-
inslag eller mer permanenta modeller. Exempel på nya modeller är Balanserat styrkort, 
Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC, och Business Process Reengineering, BPR. Att 
införa modeller av detta slag kan få både positiva och negativa effekter.67 
 
Ouchi tar upp vad en organisation är och varför den existerar. En organisation uppstår då 
tekniska förhållanden kräver fysisk kraft, snabbhet, uthållighet, anpassning eller 
kontinuitet i individers kapacitet, och existerar så länge den lever upp till individernas 
krav. Detta förklarar dock ej helheten som är mer värdefull än delarna. En organisation är 
också en sammansättning av individer, som strävar mot gemensamma synliggjorda mål. 
Tyvärr har inte alla individer i en organisation en gemensam förståelse för målen. 
Problemen i organisation är att individerna endast har delvis gemensamma mål. 
Uppgiften blir då att kontrollera skillnader i individers ekonomiska mål och försöka hitta 
gemensamma mål. Det finns en vilja hos individer att hitta gemensamma mål, men det 
går ej att få fullständig enighet. Intresset ligger dock i att individer i en organisation 
skapar effektivitet i transaktioner. Varje individ i en organisation tillför ett värde, till 
exempel arbetskraft och kunskap, i gengäld förväntar sig individen ett motvärde, till 
exempel lön, i retur. En organisation existerar genom att den kan genomföra ekonomiska 
transaktioner mellan sina medlemmar till lägre kostnader, än vad marknaden kan. 
Marknaden är under dessa förhållanden mer effektiv då den inte har kostnader för chefer, 
administration med mera. Under andra förhållanden blir marknaden ohanterlig och 
mindre effektiv än en byråkrati. Transaktionskostnader blir tydligt kopplade till 
effektivitet, och avgörande för besluten i en organisation. Arbetstagares och arbetsgivares 
relation bygger på förtroende och fungerar även om målen inte är helt homogena. Uppstår 
meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare organiseras ofta arbetstagare 
i fackföreningar som leder till ökade transaktionskostnader.68 Utifrån Ouchis resonemang 
ser vi att varje organisation är unik och att detta orsakas av den sammansättning av 
individer och mål som organisationen besitter. 
 

3.1.2 Kritik mot traditionell ekonomistyrning 
 

Olve, Roy och Wetter, tar upp de synpunkter som finns i debatten mot den traditionella 
ekonomistyrningen. De menar att traditionell ekonomistyrning av verksamheter med 
budget bygger främst på historisk information, som visar resultaten av de aktiviteter som 
redan ägt rum.  Denna information kan leda till ett agerande som inte är överens-
stämmande med de strategiska målen. Företagen bortser från mindre handfasta, icke 

67 Samuelson (2004) 
68 Ouchi, W (1980) Markets, Bureaucracies and Clans; Administrative Science Quarterly, Vol 25 (March) 
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finansiella mått såsom produktkvalitet, kundbelåtenhet, leveranstid, flexibilitet, till 
förmån för finansiella mått. Den traditionella ekonomistyrningen motverkar också ett 
långsiktligt tänkande, som till exempel leder till minskade satsningar på FoU, ned-
skärning på utbildning och uppskjutna investeringsprogram. Med traditionell ekonomi-
styrning kan det vara svårt att se varför en kostnad uppkommer, där ser vi endast angivet 
belopp. Systemet är också för komplicerat och bromsar ett flexibelt handlande i front-
linjen samt att det är svårt att se tidiga varningssignaler om förändringar i företagets 
bransch och verksamhet. Med en mer utvecklad ekonomisk information som fokuserar 
mer på framtiden uppnås en bättre kvalitet på styrningen.69 
 
Gyllberg och Svensson menar att många författares åsikt är att traditionell ekonomi-
styrning leder till ett kortsiktigt tänkande. Hur planering och uppföljning sker är en aspekt 
på ekonomistyrning på kort och lång sikt. Styrningen kan delas in i tre nivåer, strategisk, 
taktisk och operativ, där mycket av ekonomistyrningen behandlar den taktiska nivån. 
Ettårsbudgeten syftar bland annat till att fastställa mål, samordna planer mellan 
organisationers delfunktioner och resursbehov, samt skapa möjlighet för delegeringar. 
Traditionell ekonomistyrning kompletterar den taktiska budgeten med operativa planer 
för detaljstyrning av den dagliga verksamheten. Det finns både förespråkare och mot-
ståndare till budgeten som instrument, dock framgår det inte alltid hur budgetar används 
som styrinstrument. Det finns även organisationer som har ambitionen att lämna det 
traditionella budgetarbetet för att ersätta detta med ett system av prognoser.70 
 
Lindvall förklarar den traditionella ekonomistyrningen som reaktiv, där problemen först 
uppkommer, för att sedan åtgärdas. Lösningen på detta problem, menar Lindvall, är en 
proaktiv styrning, en mer framåtsyftande styrning. Detta innebär att en verksamhet 
försöker förutse vilka problem som kan tänkas uppkomma med exempelvis rullande 
prognoser. Med rullande prognoser menas att företaget uppskattar ett utfall för 
kommande period. Detta görs med jämna intervaller. Det finns många skillnader på 
budget och rullande prognoser, och den viktigaste är frekvensen. Budgeten genomförs en 
gång per år, medan prognosarbetet sker flera gånger per år, vanligtvis kvartalsvis. 
Prognoserna sker inte under samma begränsade tidsperiod som budgeten, utan kan avse 
längre och av kalenderåret oberoende tidsperioder. För att öka handlingsberedskapen 
krävs ett utvecklat informationssystem som löper genom hela värdekedjan.71  
 
Vidare menar Lindvall att en verksamhets styrprocess framställs som en periodiskt 
återkommande systematisk process, med fastlagda tidpunkter för olika aktiviteter, till 
exempel budgetarbete. Mycket arbete och engagemang med en och samma uppgift, som 
visar sig ha ett begränsat värde för att uppfylla sina syften. Uppfattningen är att budgeten 
har uppenbara brister som jämförelsegrund. Oftast blir den färdigställda budgeten 
inaktuell, redan efter ett par månader in i verksamhetsåret. Förutsättningarna har då 
förändrats så mycket att vikten av att jämföra verkligt utfall mot budget, uppfattas vara 
obefintliga. Det kan vara upp till 18 månader mellan budgeteringstillfället och den 

69 Olve, Roy, Wetter (1999) 
70 Gyllberg, Svensson 
71 Lindvall (2001) 
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faktiska periodens utfall, och då är det självklart att förutsättningarna förändrats.72 
Vanligtvis sträcker sig budgetens verksamhetsperiod över ett kalenderår, men i 
verkligheten sträcker sig mycket av verksamheten över mer än en period. Därför blir 
kalenderåret ett administrativt konstruerat avbrott i tiden. I sämsta fall leder detta avbrott 
till störningar i informationsinnehåll, eftersom det blir svårt att urskilja långsiktiga 
tendenser i verksamheten.73  
 
Gyllberg och Svensson menar att, den traditionella synen på budgetens roll håller på att 
förändras för, att gå över mer till att handla om åtagande, motivation och kommunikation. 
Många beslut i ett företag omfattar alla nivåer på en och samma gång, vilket kräver andra 
synsätt. Det traditionella sättet präglas av regelbundenhet och systematik, medan ett mer 
anpassat sätt kännetecknas av dialog och följsamhet. Detta skapar möjlighet för att 
ekonomistyrningen snabbt ska kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar. I 
traditionell ekonomistyrning kan information vara missvisande eftersom den fokuserar på 
månads- eller kvartalsrapporter, vilket förstärker det kortsiktiga perspektivet.74 
 
Ewing och Samuelsson menar att ekonomisystemen har sedan slutet av 1980-talet 
kritiserats för bristande anpassning till nya förutsättningar. Empiriska studier visar också 
att ekonomistyrningen förändras i långsam takt. En orsak till detta är att ekonomi-
styrningen är kopplad till redovisningen genom omfattande system och rutiner som i sin 
tur är bundna till externt givna regler och normer.75 
 
Enligt teorierna som beskrivs ovan ser vi att traditionell styrning bygger på den historiska 
informationen som fokuserar bakåt i tiden i stället för framåt, och på så sätt bromsas 
utvecklingen. Det är ofta svårt att se hur budgeten används som styrinstrument, och att 
den traditionella styrningen är uppbyggd på en struktur där problemen först uppkommer 
för att sedan åtgärdas. Budgeten är över en viss tidsperiod medan verksamheten är fort-
löpande, vilket får negativa konsekvenser för utvecklingen.  Att ekonomistyrningen är 
kopplad till redovisningssystem med givna rutiner och regler, vilket hämmar 
utvecklingen av styrningen. Vi ser inte några avgörande skillnader mellan privat och 
offentlig sektor när det gäller traditionell ekonomistyrning och den kritik som framförs 
gäller både privat och offentlig sektor. För att minimera dessa brister ser vi alternativa 
styrmetoder som en del i utvecklingen och det balanserade styrkortet är ett exempel på en 
användbar metod. 

 
3.2 Nutida verksamhetsstyrning 
 

Lindvall menar att, för att utveckla företagets traditionella ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning, är det särskilt viktigt med eftertanke och reflektion i det pågående 
arbetet. Detta arbete handlar om ett förändringsarbete runt den befintliga tankemodellen 
runt styrning och ledning av företaget. Ekonomistyrningen är en bekräftelse på vad 

72 Lindvall (2001) 
73 Lindvall (2001) 
74 Gyllberg, Svensson (2002) 
75 Ewing, Samuelson (1998) 
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berörda personer redan vet om situationen, och den kan i värsta fall hindra och vilseleda 
företaget i dess strävan efter konkurrenskraft. Utifrån dessa inblickar ökar behovet av att 
framställa en modern verksamhetsstyrning, där det handlar om att förändra tankesättet, 
och uppmärksamma de problem som den nya styrningen avser att lösa. Finns denna 
förståelse, finns nödvändiga förutsättningar för att kunna tillämpa ny styrkunskap. Ett sätt 
att styra enligt modern verksamhetsstyrning, är att styra med reflektion och eftertanke 
såsom ett balanserat styrkort. Traditionell ekonomistyrning har haft svårt att leva upp till, 
såväl strategiimplementering som lärande och fortlöpande utveckling.76  Kaplan och 
Norton menar att i dag måste organisationer fokusera mer på immateriella tillgångar, och 
tydliggöra dessa, för att skapa bättre kundvärde och större konkurrenskraft. Tyvärr kan 
dessa tillgångar vara svåra att styra och mäta.77   
 

3.2.1 Betydelsen av mätningar 
 

Lindvall menar att det är möjligt att identifiera de tre viktiga utvecklingsstegen, i upp-
fattningen av, och ambitionen med genomförda mätningar i företaget. Stegen föreligger 
ofta parallellt, eftersom olika företag har skilda förhållningssätt till mätningars betydelse. 
Från början stärkte mätningarna uppmärksamheten i företaget, men fungerar i huvudsak 
som en bekräftelse i efterhand. Företagen strävar främst efter att avrapportera vad som 
skett, och vilka förhållanden som råder i verksamheten. Tyvärr riktas mindre intresse på 
att mäta för en mer framåtriktad styrning. Ofta är det en hierarkisk överordnad person 
som är intresserad av mätningarna, och då präglas dessa av centralistiska tendenser. 
Många gånger är antalet mätetal stort, medan talens innebörd kan vara oklara för många 
aktörer. Denna typ av mätetal gör det svårt att agera inom verksamheten. Som en reaktion 
på detta har många företag utvecklat olika varianter av målstyrning. Det huvudsakliga 
intresset har riktats mot att följa upp om de ansvariga når överenskomna mål. Hur målen 
nås uppfattas däremot som ointressant, och det är enklare att nå uppställda mål, än att 
veta hur de nås. Risken med dessa mätningar är att chefer belönas för ett bra resultat 
alldeles för enkelt. Vidare kan de goda insatserna som gjorts under svåra tider, inte 
uppskattas helt och hållet. Eftersom det finns ett begränsat intresse om hur målen upp-
fyllts, finns det inget stöd för åtgärdsorientering. För att utveckla detta ytterligare ett steg 
har intresset för frågan om hur goda resultat skapas ökat. Enheterna har utvecklat 
specifika kunskaper, och kunnat dra nytta av företagets kompetenser. Intresset ökar i att 
se vilka processer och aktiviteter som finns inom företaget, och hur arbetet utförs. Nu 
handlar det om att mäta andra saker än tidigare, och om att uppmärksamma vägen dit. Det 
är i detta skede som balanserat styrkort får sin stora betydelse. Det balanserade styrkortets 
avsikt är inte enbart att mäta ett finansiellt slutmål, utan att även genom måtten kunna 
beskriva vägen dit.78 
 
Ouchi påstår att mätningar inte behövs för att en organisation ska fungera,79 medan 
Aidemark menar att mätningar reducerar konflikter om hur verksamhetens mål ska 

76 Lindvall (2001) 
77 Kaplan, Norton (1999) 
78 Lindvall (2001) 
79 Ouchi (1980) 
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uppnås.80 Finns det tydliga gemensamma mål i verksamheten, skapas en samstämmighet 
bland medarbetarna, och därmed minskar risken för konflikter.81 Lindvall tar i sin bok 
upp andra studier som visar negativa följder av mätningar. Studierna redogör för att det 
finns en risk för att mätningarna i sig själva blir det väsentliga, och att fokus tas från 
verksamheten i sig. Många mätningar kan också ske för att de är möjliga, och inte för att 
de är väsentliga för verksamheten.82 Det finns säkert organisationer som fungerar bra 
utan mätningar enligt Ouchis teori, men vi anser som Aidemark att mätningarna kan 
minska konflikter om de används på rätt sätt, och att fokus på verksamheten behålls. 
 
Gyllberg och Svensson menar att enbart mäta i monetära termer skapar begränsningar, 
och en ensidig styrning. Dessa lönsamhetsmått är viktiga för externa parter såsom 
aktieägare, långivare, fackföreningar och politiska beslutsfattare.83 
 
Vidare skriver Gyllberg och Svensson att endast de högsta nivåerna i hierarkin använder 
finansiella mått. På lägre nivåer mäts det som ska leda fram till att marknads- och 
finansmålen uppfylls, alltså kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet. Företags-
ledningen formulerar målen, och för dem sedan ner i organisationen, medan mätningarna 
förs uppåt mot företagsledningen. Eftersom måtten på de olika nivåerna är kopplade till 
varandra, är det möjligt för företagsledningen att se vad som egentligen påverkar de 
finansiella måtten.84   

 
3.3 Alternativa styrsystem 
 

Vi kommer här att beskriva några exempel på alternativa styrsystem till traditionell 
ekonomistyrning. Den offentliga sektorn har under 90-talet intresserat sig allt mer för 
marknadslika styrsystem85 
 

3.3.1 Economic Value Added, EVA 
 

Lindvall menar att det finns ett behov att finna nya mätetal för företagens verksamheter, 
och ofta finns en intressekonflikt om att tillämpa Economic Value Added (EVA) eller ett 
balanserat styrkort. EVA utgår ifrån att strikt ta tillvara på ägarnas ekonomiska intresse, 
medan balanserat styrkort utgår ifrån ett vidare intresse för medarbetare och kunder. EVA 
lyfts fram som ett viktigt inslag i styrkortets finansiella perspektiv. Företrädarna till EVA 
tar sin utgångspunkt i en stark kritik mot traditionell ekonomistyrning. Kritiken handlar 
mest om redovisningens begränsade möjligheter att erbjuda kapitalmarknaden den in-
formation som behövs, och med EVA kan denna brist justeras. EVA:s betoning ligger på 
att generera likvida medel, och detta skapar handlingsfrihet för ledningen. Förhållandet i 

80 Aidemark (2001) 
81 Aidemark (2005) 
82 Lindvall (2001) 
83 Gyllberg, Svensson (2002) 
84 Gyllberg, Svensson (2002) 
85 Rombach, Björn (1997), Den marknadslika kommunen - en effektstudie. Nerenius & Santérus Förlag; 
Göteborg 
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företaget är oftast, att god tillgång till kapital motiverar företagsledningen att på olika sätt 
behålla kontrollen över resurserna. Ledningen använder överskottsmedel till att betona 
företagets tillväxt, i stället för dess lönsamhet, eller att låta ägarna få utdelning. Kritik har 
förts fram mot EVA, och det hävdas att EVA inte är något nytt. Att mätetal skapar 
möjligheter till differentiering av företagets kapitalkostnader mellan kapitalbasens olika 
tillgångar, är den viktigaste fördelarna med EVA 86 
 

Olve, Roy och Wetter menar att förespråkarna till EVA är ganska avvisande inför tanken 
på balanserat styrkort. De hävdar att, kan odlandet av framtidens förmåga speglas genom 
ett finansiellt mått, är andra mått inte nödvändiga. EVA-förespråkarna vill ge bonus, 
relaterat till det finansiella måttet, och detta ska ske i princip ned till lägsta nivå i 
verksamhetens hierarki. Det kan vara svårt att förena denna tanke på att styra med andra 
mått, och kanske även belöna dessa. Olve, Roy och Wetter ser EVA som ett komplement 
till balanserat styrkort.87 
 

Vi författare samtycker med Lindvall samt Olve, Roy och Wetter, och ser det balanserade 
styrkortet mer utvecklat än EVA, när det gäller verksamhetsstyrning.  
 

3.3.2 ABM-Activity Based Management   
 

Ett annat sätt att styra, är enligt Lindvall, Activity based costing (ABC). Denna tanke togs 
emot med skepticism, från akademiskt håll. Argumentet var att tanken inte var ny i 
Sverige, eftersom det fanns en annan kalkyleringstradition här. Men intresse fanns för att 
utveckla alternativ till den traditionella kalkyleringen. Många gånger är svårt att få ABC-
kalkylen högprioriterad genom hela organisationen, och ett skäl till detta är att projektet 
oftast enbart är för ekonomer. Resultatet av detta blev att det nu handlar om Activity 
Based Management (ABM) för att komma runt begränsningen med den felaktiga 
orienteringen runt ”costing”. Fokus blir då på aktiviteterna i företaget, och hanteringen av 
dessa. Följderna blir att fler parter än ekonomerna berörs. Under senare tid har det utförts 
kritik mot kostnadsorienterad kalkylering, och då har ABM använts i mer utåtriktade 
syften.88 

 
Lindblad menar att ABM är ett ledningsverktyg, baserat på ABC, som kan användas i 
både strategiska samband och operativa frågor. Denna ledningsfilosofi är flödesorienterad 
och är för top och middlemanagement. Vägen från ABC till ABM kan ses som en 
utveckling i tre nivåer, där nivå ett är ABC. Nivå två ”cost management med ABC”, där 
styrning av kostnadsfaktorer för minskad kostnad inom operativ verksamhet. Exempel på 
detta är försäljning och service. Steg tre är ”strategy- and structure- management med 

86 Lindvall (2001) 
87 Olve, Roy, Wetter (1999)  
88 Lindvall (2001) 
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ABC”, där bland annat urval och inriktning av marknads- och kundsegment, produkt- och 
artikelsegment, konstruktions- och leverantörsstruktur sker.89   
 

3.3.3 Balanserat styrkort 
 

I början av 1990-talet presenterade Kaplan och Norton en metod som inte bara fokuserar 
på en aspekt i företaget, utan förordade balans mellan olika områden. Denna metod kallas 
det balanserade styrkortet. Olve, Roy och Wetter ser det balanserade styrkortet som ett 
styrsystem, där strategier formas till mål och mått. Detta ger en allsidig, balanserad 
redovisning av medarbetarens uppgifter både individuellt och i grupp. Här är det viktigt 
att processen löper genom hela verksamheten så att alla känner sig delaktiga. Ett 
gemensamt deltagande nås genom att mått länkas samman i olika perspektiv och i 
styrkort för olika affärsverksamheter.90  Med det balanserade styrkortet ska företagets 
strategi enklare kunna implementeras i verksamheten, och det hanterar både företagets 
slutmål, och hur dessa nås. Detta görs genom att redogöra för vilka samband som finns i 
företaget och dess väg till ekonomisk framgång. Allteftersom styrkortet har använts, har 
det fästs allt större betydelse vid modellen som ett stöd för lärande och utveckling i 
företaget. I allmänhet uppfattas dessa båda områden som eftersatta, och i behov av 
utvecklingsinsatser. Enligt Lindvall har det blivit allt mer uppenbart att företagen är i 
behov av att kunna belysa alla skilda förhållandena i det komplexa företaget. Att enbart 
förlita sig på en sorts mätetal ger ofullständiga och ibland missvisande bilder av 
verksamheten. Utvecklingsarbetet handlar därför mycket om att utveckla nya mätetal för 
företagens verksamheter. Genom denna mätning kan viktiga förhållanden upp-
märksammas, och utifrån dessa kan underlag för förbättringar skapas. Dessutom ökar 
mätningarna förutsättningarna för en gemensam orientering för företagets aktörer.91 

 
3.4 Styrproblem i offentlig sektor  
 

Persson och Westrup menar att det är svårt, och ibland omöjligt att samarbeta i en 
fragmenterad struktur och vertikala styrsystem. Att observera eller mäta resultatet av 
människonära tjänster kan vara svårt, och i många fall uppvisas ett resultat först långt 
fram i tiden. Inom de människonära tjänsterna är individen i kontakt med flera olika 
aktörer samtidigt, och vanligtvis finns dessa aktörer i olika organisatoriska enheter inom 
eller utom den berörda verksamheten. Det är vad som sker, och kanske inte sker, i mötena 
mellan dessa olika deltagande aktörer, som har stor betydelse för utvecklingen. Därför är 
det viktigt att dessa aktörer koordinerar sina parallella aktiviteter.92 
 
Människonära tjänster beskrivs i företagsekonomisk litteratur, som vilka typer av tjänster 
som helst. Det har inte problematiserats hur olika tjänster skiljer sig åt, utan fokus har varit 

89 Lindblad, Ove (1992) Activity Based Management, Den nya vägen till snabbt ökad lönsamhet, Sveriges 
Verkstadsindustriers Förlag, Stockholm 
90 Olve, Roy, Wetter (1999) 
91 Lindvall (2001) 
92 Persson, Westrup 
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på tjänsters egenskaper i förhållande till varor. Detta ger en snäv och icke tillräcklig 
beskrivning, som leder till att det inte går att skilja människonära tjänster från andra typer 
av tjänster. Alltså vet vi inte så mycket om hur verksamheten ska styras, eller organiseras 
på bästa sätt, för att skapa förutsättningar för effektivt resursutnyttjande i människonära 
tjänster. Den allmänna inriktningen har varit att inhämta organisations- och styrmodeller 
från tillverkningsindustrin, och anpassat dessa till tjänsters allmänna särdrag. Att avgränsa 
verksamheter och skapa synliga gränser, sker ofta för att ekonomiska mål och 
verksamhetsmässiga prestationskrav tydligt kan definieras. Det har alltså blivit vanligare 
med avgränsade ekonomiska enheter, som resultatenheter, och med detta utvecklades olika 
former av styrtekniker och internprissättningar menar Persson och Westrup93 
 
Vidare skriver Persson och Westrup att, trots att de flesta händelseförlopp i människonära 
tjänster är oförutsägbara till sin karaktär, används budget och redovisning som instrument 
för förutbestämda resultat för ett avgränsat område. I budgetarbete tenderar representanter 
på olika nivåer att se till sina egna intressen och mål för ökade resurser. Sällan förs dialog 
mellan verksamhetsdelarna, för att lära av varandra, eller diskutera vad de tillsammans kan 
åstadkomma. Denna problematik blir än tydligare när vi betraktar uppdelning i resultat-
enheter. Resultatenheters syfte är inte att stödja samverkande relationer och kunskaps-
utveckling mellan olika delar av verksamheten, utan de har avsikter att öka kostnads-
medvetandet. Här uppstår då en risk att aktörerna tänker och agerar utifrån kortsiktiga 
åtgärder i stället för i önskvärda långsiktiga effekter. Det uppmuntras inte till några 
incitament eller system där personalen kan ta del av varandras erfarenheter. I stället för att 
fokusera på kvalitativa värden, har det fokuserats på att beskriva och följa upp kvantitativa 
mål.94  
 
För att göra en mer systematisk utveckling av verksamheten, är det nödvändigt att göra 
den individbaserade, implicita kunskapen explicit och tillgänglig för organisationen. För 
att göra detta möjligt behövs organisatoriska strukturer och styrsystem som möjliggör och 
stimulerar till att kunskap och erfarenheter betonas, dokumenteras och sprids. Även ett 
ökat samarbete mellan olika professioner skulle möjliggöra att dra nytta av varandras 
erfarenheter och kunskaper. Risken finns för att det ekonomiska styrsystemet kan bli 
självmotverkande genom att personalen är tvingade till att visa goda resultat för den egna 
enheten, och därför avstå från att samarbeta över de organisatoriska gränserna. 
Verksamheten måste uppmärksammas som en sammanhängande helhet, där de arbetar 
med samma målgrupp och samma individer, därför att dessa tjänster byggs upp av 
mänskliga relationer som sträcker sig över organisatoriska gränser. Möjligheter till detta 
finns endast om personalen för en dialog om kunskaper och erfarenheter. Ledarna på de 
olika organisatoriska nivåerna behöver skapa nya rutiner, så att personalen kan samtala, 
reflektera och analysera tillsammans. Dessa nya rutiner ska premieras, och kunna 
beskrivas och redogöras för andra. Ledarna måste också argumentera för mål, ambitioner 
och analyser av resultat. Det måste också markeras att det finns en förväntan på detta 
arbete, och att det stimuleras och uppmuntras. Arenor behöver också skapas för att 
personalen skall ges möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Rutiner måste skapas 

93 Persson, Westrup  
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för att kunna ta tillvara kunskaper som uppstår i mötet, och för att kunna kommunicera 
kunskapen till andra nivåer, säger Person och Westrup95 
 
Enligt Aidemark är alla organisationers centrala syfte att styrsystemet ska åstadkomma 
målkongruens, eller i alla fall förebygga att medarbetarna motverkar organisations-
intresset. Den offentliga sektorn är ett exempel på en organisation som kommer att 
domineras av professionella, det vill säga klanstyrning. Orsaken är framförallt 
svårigheterna med att mäta resultat och beteende. Innebörden av detta är att ledningen vid 
ett sjukhus kan enbart i en begränsad utsträckning använda mätningar för att bemästra 
målkonflikter. Målkongruens och mätningar av prestationer kan ses som två oberoende 
mekanismer som kan förbättra effektiviteten i organisationen. Det är bristen på 
målkongruens som skapar problem. Möjligheterna att överbygga målkonflikter, eller att 
mäta individuella prestationer, är avgörande för vilken styrform som är lämplig.96  
 
Sandberg och Sturesson menar att styrningen påverkas också av organisationens kultur 
och värderingar, dessa faktorer kan både underlätta och försvåra styrningen. Kulturen har 
formats av omvärldens och organisationens historia. Den är oftast förändringsobenägen, 
det vill säga att det är svårt, och tar lång tid att förändra. Värderingar och attityder präglar 
handlingsmönster och språkbruk. Speciellt tydligt är språkbegreppet vid 
sammanslagningar av olika verksamheter. Sandberg och Sturesson ger ett exempel där 
verksamheter präglas och leds åt olika håll, och att problem kan uppstå vid 
sammanslagning av till exempel kommunal äldreomsorg och landstingskommunal 
äldresjukvård. I hemtjänsten fokuseras det mest på den friska sidan hos patienten, medan 
inom sjukvården fokuseras det på den sjuka sidan. Frågorna; ”vad behöver du hjälp med” 
och ”vad kan du göra själv” speglar två olika kulturer, attityder och förhållningssätt.97 
 
En av Aidemark studier beskriver när Helsingborgs Lasarett och Ängelholms sjukhus 
övergår från förvaltningssjukhus till aktiebolag. Denna bolagisering är ett politiskt projekt 
som genomförs på initiativ av den borgerliga majoriteten efter regionvalet i Skåne 1998. 
Ambitionen är att gynna verksamhetsutvecklingen och resurshållningen, men också att 
forma organisatoriska förutsättningar som ger bättre utvecklingsmöjligheter för 
personalen. Denna bolagisering innebär att sjukhusen inte längre styrs av politiskt 
sammansatta styrelser, eller finansieras via budget. Ägaren, Region Skåne, utser en 
styrelse vid respektive sjukhus, och tanken är att dessa personer ska sitta där som 
bolagsrepresentanter, inte som politiker. De representerar bara sig själva och har till 
uppgift att se till bolagets bästa. De nybildade sjukvårdbolagen lämnas stor frihet att 
forma sin egen framtid.98 
 
Aidemark konstaterar att sjukhusledningen i Ängelholm lyckades att styra medarbetarna 
mot de mål som formulerades för verksamheten, och när sjukhuset uppnådde sina mål så 
upplevde medarbetarna en personlig framgång. Några år innan sjukhuset övergick till 

95 Persson, Westrup 
96 Aidemark, Lars-Göran, ”Sjukvård i bolagsform - NPM och styrningsmekanismer i professionella 
organisationer” Region Skåne 
97 Sandberg, Sturesson, (1996) 
98 Aidemark 
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förvaltningsbolag börjad de att införa balanserat styrkort. I Helsingborg misslyckades 
ledningen att skapa samma förutsättningar. Läkarkåren är splittrad, och en grupp läkare är 
rent fientliga till bolagiseringen. Även sjuksköterskorna är skeptiska, och att 
ekonomiseringen mestadels gynnar ledningen och inte de anställda.99  
 
Aidemark drar slutsatsen att hade Helsingborgs Lasarett AB haft samma stöd bland sina 
anställda som Ängelholms Sjukhus AB, så hade antagligen inte bolagiseringen avvecklats 
efter bara tre och ett halvt år. Eftersom det inte var aktuellt för den politiska majoriteten 
att endast avveckla ett av bolagen, så var ödet för Ängelholms Sjukhus AB beseglat. 
Studien visar att en övergång från budgetkoppling till marknadskoppling leder till 
expansion. Den vill också visa svårigheten med att genomföra strategiska förändringar 
inom sjukvården, och hur viktigt det är att alla inblandade är positivt inställda till 
förändringen.100  
 
För offentlig sektor är det avgörande hur kunden blir bemött och att organisationen är 
uppbyggd så att resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Vidare handlar det om att 
samarbeten mellan olika enheter fungerar så att en helhet skapas, och att vertikala 
strukturer undviks i organisationen. Den offentliga verksamheten kompliceras ytterligare 
genom uppbyggnaden med en politisk styrning och en tjänstemannastyrning. Även här 
gäller det att skapa helhet och att kunna kommunicera kunskap. Jönsson menar att 
vanligtvis fungerar samarbetet mellan tjänstemän och politiker bra, och bygger på ett 
ömsesidigt beroende. Ansvaret tas genom politikernas formella beslut, och tjänstemännen 
genomför besluten.101 
 
I Landskrona har Kommunen tagit initiativ till att skapa arenor för ökad samverkan 
mellan involverade aktörer på det kommunala planet. De träffas en gång i månaden för att 
diskutera kortsiktiga och långsiktiga strategier. Gruppen arbetar i ett ”här och nu” 
perspektiv, och kan på så sätt snabbt ompröva användningen av tillgängliga resurser på 
ett effektivt sätt. Varje möte avslutas med att det bestäms vad som ska göras, och vem 
som ska göra det, till nästa möte.102 
 
Utifrån ovan nämnda teorier ser vi att det genomgående problemet med styrning i 
offentlig sektor är att verksamheten är indelade i vertikala styrsystem, och att dessa 
enheter ser mest till sina egna intressen. När det pågår flera parallella aktiviteter samtidigt 
är det avgörande att det finns ett mänskligt samspel. Vidare kan även organisations-
kulturen vara ett problem, om det ska ske förändringar i till exempel styrstrukturen. 
Aidemarks studie visar ett tydligt fall, där Helsingborgs lasarett misslyckades med sin 
omstrukturering för att personalen inte var samarbetsvilliga. Studien visar också på ett 
exempel där man lyckas skapa ett nytt styrsystem, nämligen vid Ängelholms lasarett, där 
det fans en gemensam vilja och positiv syn på förändringsarbetet, vilket resulterade i att 

99 Aidemark   
100 Aidemark   
101 Jönsson, Sten (1988) Kommunal organisation – från programbudgetering till kommundelsnämnder, 
Studentlitteratur, Lund 
102 Garay, Sergio, kommunchef, Landskrona 
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det balanserade styrkortet implementerades i verksamheten och accepterades som 
styrmetod.  

 
3.5 Balanserat styrkort i offentlig verksamhet 
 

Aidemark skriver att balanserat styrkort ursprungligen utvecklades för det privata 
näringslivet, men kan även vara ett lämpligt styrsystem för den offentliga sektorn, såsom 
kommuner och landsting. Aidemark har erfarenhet av balanserat styrkort inom offentlig 
sektor, och menar att detta handlar om att ge medborgarna maximal utdelning för 
skattemedlen, men att detta inte ändrar grundtanken med balanserat styrkort. Vid 
införande av balanserat styrkort regleras verksamheten med hjälp av ett administrativt 
styrsystem, som grundar sig på mätningar.103  
 
En alternativ omformulering av styrkortet, som Olve et al tar upp, är att god resurs-
hållning är mer relevant för offentlig verksamhet, än just en finansiell fokus. Med god 
resurshållning menas ett mer omfattande ekonomibegrepp. I en icke vinstdrivande 
organisation blir målet att skapa diskussioner om användning mellan olika intressen, och 
den allmänna ambitionsnivån inom ett specifikt område. Styrkortet kan vara till hjälp för 
att fatta beslut om verksamhetskostnaders storlek genom att lyfta fram nyttan av den, 
samt påverkan på den sociala välfärden. Det kan också hjälpa till med att prioritera 
mellan olika medborgargruppers krav och behov, samt att öka de anställdas engagemang 
genom att synliggöra hur deras arbete gynnar samhällsnyttan.104 
 
Hallgårde och Johansson skriver att i offentlig verksamhet finns det ett stort behov av att 
mäta och följa upp ickefinansiella mått. Denna nya form av styrning möjliggör att 
organisationen ser på rätt saker, och att alla är överens om motiv, behov och metod för 
styrning. En viktig faktor är dock att kommunallagen har ett krav på att det finns budget 
för all offentlig verksamhet. Det viktigaste målet är inte att enbart hålla budgeten, utan 
det finns också andra mål som är viktiga, vilket kommer fram i ett balanserat styrkort. 
Det balanserade styrkortet ger också möjlighet att integrera kvalitets- och utvecklings-
arbetet, vilket sker med framgång i det löpande arbetet. Arbetet med att skapa och 
implementera ett balanserat styrkort är inget som sker på ett par månader, utan snarare två 
till fyra år, men i gengäld blir de positiva följderna desto större.105  
 
I Anderssons och Ericssons uppsats kan vi läsa att, förändringar i en organisation görs 
ofta för att öka effektiviteten. Spridning av ekonomistyrningsinnovationer utgår ifrån att 
adoption kan styras av olika motiv. Till exempel, tekniskt rationella motiv, tryck från den 
institutionella omgivningen att ligga rätt i tiden och på så vis skapa legitimitet, eller 
genom tvång från auktoriteter. Adoption innebär här, att en organisation börjar använda 
en ny idé för ett specifikt ändamål. Deras studie vill belysa i vilken omfattning balanserat 
styrkort används som modell för styrning i Sveriges kommuner och varför man valt den. 
Av 168 kommuner, hade 24 % svarat att de adopterat det balanserade styrkortet. 

103 Aidemark (2001)  
104 Olve, Perti, Roy, Roy (2003) 
105 Hallgårde, Johansson (1999) 
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Balanserat styrkort är vanligast förekommande i sydöstra Sverige, och är mer vanligt i 
större kommuner samt att kommuner med icke socialistiskt styre var mer 
förändringsbenägna.106 

 
Andersson och Ericsson skriver vidare att, i slutet av 1970-talet utvecklades ett 
internationellt fenomen kallat New Public Management, NPM, som kan ses som en 
brytpunkt för ekonomistyrning inom offentlig sektor. NPM går ut på att offentlig sektor 
behöver moderniseras och utsättas för konkurrens likt den inom privat sektor. Dessa 
tankar nådde Sverige under slutet av 1980-talet, och i kombination med 1992-års 
kommunallag samt 1997 års riksdagsbeslut med krav på ekonomi i balans för 
kommunerna, skapades nya förutsättningar för styrning. Effekterna av detta blev att 
kommunerna utvecklade sin ekonomiska styrning för att nå högre effektivitet och bättre 
resurskontroll. Balanserat styrkort är ett exempel på NPM-modell, som lämpar sig inom 
offentlig verksamhet eftersom icke-finansiella mått är av stor vikt i icke vinstdrivande 
verksamheter. Ett balanserat styrkort är uppbyggt på de fyra perspektiven kund, ekonomi, 
process och utveckling. Som grund ligger en vision och varje perspektiv innehåller 
Strategiska mål, framgångsfaktorer och mått. 107 
 
Sandberg och Sturesson skriver att, för att åstadkomma en styreffekt måste reella motiv 
skapas, som ger riktiga incitament och motiverar personalen att agera i en viss riktning. 
Det räcker alltså inte med att sända en verksamhetsmässig styrsignal genom budgetramar, 
inriktning med mera, från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ut till förvaltningar 
och bolag. Styrningen påverkas också av organisationens kultur och värderingar, dessa 
faktorer kan både underlätta och försvåra styrningen.108 
 
Kommunens egna förutsättningar och ambitioner bör ligga till grund för att utveckla 
styrprincipen. För att skapa struktur och process måste det finnas syften och motiv för 
verksamheten, ekonomiska förutsättningar genom resursfördelning och ett samordnat 
beteende i syfte att nå maximal kommunnytta, säger Sandberg och Sturesson.109 
 
Vi har ovan beskrivit en rad olika faktorer som påverkar om man lyckas med att skapa ett 
nytt system för styrning. Medarbetarnas engagemang och vilja har stor betydelse för ett 
projekts genomförande.  

 
3.6 Bakgrund till BSc 
 

En föregångare till Balanserat styrkort är tableau de bord, vilket Bromwich och Bhimani 
tar upp som ett exempel på alternativt styrsystem, från Frankrike. Systemet är över 40 år 
gammalt, och kan ses som en integrerad kommunikationsmodell som skapar möjlighet till 

106 Andersson, Jenny och Ericsson, Petra (2002) Diffusion av balanserat styrkort i offentlig sektor, 
magisteruppsats, Göteborgs Universitet 
107 Andersson, Ericsson (2002)  
108 Sandberg, Sturesson (1996) 
109 Sandberg, Sturesson (1996) 
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styrning av företag och verksamheter. Det är ett rapporteringssystem uppbyggt på 
styrningsparametrar som direkt skapar underlag för handling. Vidare är det uppbyggt 
efter en pyramidanalys för information om företags aktiviteter. Informationen kan ses i 
tre dimensioner, lokalt, lateralt och vertikalt. Strukturen inom tableau de bord reflekterar 
både över hierarkin inom företaget och produktionskedjor från råmaterial till kund till 
service samt taktiska strategier inom och runt företaget. Det måste dock finnas ett tableau 
de bord för varje chef inom företaget.110 
 
Gyllberg och Svensson menar att tableau de bord stödjer en tredimensionell 
kommunikation, lokalt, horisontellt och vertikalt. På detta sätt kan pulsen tas på 
organisationen, eftersom det går att mäta vilken aktivitet som helst.111  
 
Lindvall skriver att det balanserade styrkortet uppkom när Kaplan och Norton fick i 
uppdrag att studera och utveckla ett förslag till framtida mätetal för företag och 
organisationer. Anledningen till uppdraget var att den amerikanska industrin förlorat 
konkurrenskraft gentemot Japan. Det fanns också en medvetenhet om att framtidens 
företag skulle se annorlunda ut än de traditionella industriföretagen. Den gemensamma 
slutsatsen var att den traditionella finansiella styrningen inte kunde tillgodose de behov 
som fanns. I Kaplan och Nortons uppdrag studerades ett antal framgångsrika och 
innovativa amerikanska företags användning av mätetal, och resultatet blev det 
balanserade styrkortet, som första gången presenterades i Harvard Business Review 1992. 
Kaplan och Norton poängterar att de fortfarande bedriver ett utvecklingsarbete, och det 
kan vi tydligt se med den utveckling styrkortet genomgått.112    
 
Vidare skriver Lindvall att, med det balanserade styrkortets stöd ska företagets strategi 
enklare kunna implementeras i verksamheten, samt att det har gett lärande och utveckling 
i företaget större betydelse. Detta i syfte att stärka företagets strävan efter inre och yttre 
effektivitet, och därmed också hantera den viktiga balansgången mellan stabilitet och 
förändring i företaget. Det balanserade styrkortets mest konkreta och enklast synbara 
bidrag är att uppmärksamheten på att kunna mäta i fler perspektiv än enbart ekonomiska. 
Det är viktigt att medarbetarna känner igen sig i mätningarnas beskrivning, annars 
fungerar inte systemet. Trots att fler perspektiv lyfts fram är det viktigt att hålla antalet 
mätningar nere, och budskapet är att mäta få men viktiga saker. Mäts för många saker är 
det risk för att för mycket information skapas, och uppmärksamheten på det väsentliga 
går förlorad i all information.113  

 

110 Bromwich, M & Bhimani, A (1994) Managment Accounting Pathways to Progress, The Chartered 
Institute of Management Accountants, London 
111 Gyllberg, Svensson (2002) 
112 Lindvall (2001) 
113 Lindvall (2001) 
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3.7 Beskrivning av balanserat styrkort  
 

Kaplan och Norton beskriver det balanserade styrkortet som ett system som tillgodoser 
dagens krav på vilka beslut som ska fattas, och medarbetarna involveras i det strategiska 
tänkandet med hjälp av det balanserade styrkortet, vilket resulterar i en fördjupad för-
ståelse för företagets strategi.114 Vidare uppnås företagets mål bättre genom med-
arbetarnas engagemang. Det är alltså viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga i 
processen och att de kan påverka utformningen av styrkortet. På detta sätt blir styrkortet 
ett aktivt verktyg som är förankrat i hela verksamheten. 
 
Kullvén skriver att det balanserade styrkortet utgår från verksamhetens strategier för att 
skapa en modell för verksamhetsmått. Styrkortet är ett hjälpmedel för att konkretisera 
verksamhetens strategier. Genom att medarbetarna är delaktiga i processen ökar 
kommunikationen av strategierna.115 Med ökad kommunikation ges möjlighet till att 
ställa rätt frågor och hitta rätt svar för att få fram fakta. Genom att ta tillvara på 
människors erfarenheter, intuition, värderingar och känslor, och koppla detta till fakta, 
skapas en helhet.116 

 
Olve, Roy och Wetter menar att det balanserade styrkortet är mycket mer än bara ett 
verktyg för att länka samman finansiella och icke finansiella mått. Det ger en komplett 
bild av vad man behöver veta om verksamheten, både ur ett internt och externt 
perspektiv. Styrkortet är vidare ett verktyg för kommunikation, där verksamhets-
styrningen blir situationsanpassad. Genom att fokusera på vision och strategier, och följa 
upp prestationer i olika perspektiv kan åtgärder vidtas för att uppnå den fastlagda 
strategin. Flera undersökningar visar att balanserat styrkort är ett vanligt förekommande 
styrverktyg, men många menar nog att det finns inom sin verksamhet men i verkligheten 
används det inte aktivt. Vissa verksamheter använder fragment av styrmetoden, och 
kombinerar den med traditionell budgetstyrning. Styrkorten varierar också i omfattning 
från personliga styrkort till styrkort för enheter, till att omfatta hela verksamheter.117 
 
Enligt Aidemark kan ett balanserat styrkort ses som ett övergripande verktyg för chefer 
där organisationens långsiktiga visioner och strategier härleds ur verksamhetens 
prestationsmål, och följs upp genom mätningar inom fyra olika perspektiv. Dessa 
perspektiv benämns som kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet 
och ekonomiperspektivet. En långsiktig finansiell framgång uppnås, genom att 
utvecklingen inom de tre första perspektiven blir den önskade. En hierarkisk orsak- 
verkan kedja länkas samman i de fyra perspektiven, och omvandlar företagets vision, 
affärsidé och strategi till en enhetlig uppsättning mätbara mått. De anställdas kompetens 
stärks genom lärande och utveckling, som i sin tur utvecklar den interna processen i 
organisationen och leder till bättre kundrelationer. Kundens ökade lojalitet för företaget 

114 Kaplan, Norton (1999)  
115 Kullvén (2001) 
116 Mintzberg, H (1994) Rethinking Strategic Planning, part II-New Roles for Planners; 
Long Range Planning, Vol 27 no. 3 p. 22-30 
117 Olve, Roy, Wetter (1999) 
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bidrar till finansiella framgångar.118 Ett av huvudsyftena med balanserat styrkort är att 
skapa delaktighet för att uppnå företagets visioner och mål. Här måste medarbetarna 
aktiveras och motiveras till att vilja delta i processen.  

 
Ett balanserat styrkort baseras på en övergripande vision. För att nå visionen krävs olika 
strategier, det vill säga på vilket sätt visionen nås. För att skapa en tydlighet skapas 
strategiska mål i fyra till fem perspektiv. Dessa perspektiv länkar samman finansiella och 
ickefinansiella verksamhetsområden. Inom varje perspektiv knyts avgörande framgångs-
faktorer och mått till de strategiska målen. Till varje mått går det att ta fram målvärden 
som beskriver vad man vill uppnå. För att medarbetarna lättare ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter tas olika handlingsplaner fram för olika aktiviteter i verksamheten. 

 
3.8 BSC uppbyggnad 
 

3.8.1 Visionen 
 

Olve, Roy och Wetter beskriver visionen som en vägledande, styrande och utmanande 
bild av ett företags önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi ”i stort” ska se ut och 
fungera i framtiden.119 
 
Enligt Hallgårde och Johansson ska visionen innehålla övergripande mål med 
verksamheten och beskriva var organisationen är på väg. En vision bör innehålla 
följande: vem organisationen är till för, i vilket område den ska verka samt vilken 
riktning den ska utvecklas i. Alla verksamheter har inte någon vision, utan i stället en 
mission. En icke vinstdrivande verksamhet har oftast en mission, som kan beskrivas som 
något de ska lyckas med. Ett exempel på detta är ett forskningsinstitut som försöker hitta 
ett botemedel.  Skillnaden mellan vision och mission kan vara obefintlig. En vision måste 
vara enkel och lätt att förstå för samtliga. Bäst är att beskriva var organisationen är idag, 
när det är gjort är det lättare att definiera en framtida position. Viktigt att tänka på är att 
visionen för ett dotterbolag, ett affärsområde eller avdelning ska stämma överens med 
den övergripande visionen. Vidare bör visionen innehålla en tydlig målbild att sträva 
efter, men detta kan även innebära en viss risk för de inblandade cheferna. Uppfylls inte 
målet i visionen kan detta vara svårt att bortförklara. Så många som möjligt bör vara med 
och ta fram visionen, men för att diskussionen ska bli effektiv bör antalet aktörer 
begränsas till ledningsgruppen. Eventuellt kan komplettering göras från andra 
kompetensområden. När förslaget på vision är framtaget, ska den spridas i organisationen 
så att alla kan ta ställning till den, och ledningsgruppen kan då se om det finns anledning 
att revidera den.120   
 

118 Aidemark (2006) 
119 Olve, Roy, Wetter (1999) 
120 Hallgårde, Johansson, (1999) 

 39 

                                                



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Ericsson och Gripne skriver att det är viktigt att så många som möjligt involveras i 
processen med att ta fram en vision för en kommunal verksamhet. Arbetet börjar oftast 
inom tjänstemännen, för att sedan även omfatta övriga medarbetare och fackliga 
organisationer. En vision bör vara utmanande, uttala ett framtida önskvärt tillstånd, vara 
kort och slagkraftig samt kunna väcka entusiasm och engagemang. För att lättare 
fastställa en vision bör till exempel en SWOT analys göras. 121 
 
I vårt arbete har vi arbetat fram visionen i en mindre grupp, enligt Hallgårdes och 
Johanssons rekommendation, men resultatet har delgivits en större grupp som getts 
möjlighet att komma med synpunkter vilket styrks av Ericsson och Gripnes teori. 
 

3.8.2 Strategier 
 

Hallgårde och Johansson menar att strategi är konsten att utnyttja företagets resurser för 
att uppnå visionen. Strategin är vägen som beskriver hur vi kommer dit vi önskar. I 
många fall har verksamheten funnits ganska länge, och ingen funderar över varför den 
finns och för vem. Alla tycker att svaren är självklara, men det är inte säkert att alla 
tycker lika. I det läget är det nödvändigt att göra en strategisk analys, och det finns flera 
olika sätt att ta fram strategier. Den metod som är vanligast är Porters strategiska analys, 
men denna kan kompletteras av en SWOT- analys. Den strategiska analysen görs oftast i 
ett arbetsseminarium, där berörda personer samlas. På seminariet ska så många förslag 
som möjligt samlas in, och alla förslag är väsentliga. Här är det viktigt att inte ge kritik, 
för att alla nya tankar ska komma upp. Det är bättre att sortera förslagen mer noggrant i 
ett senare skede. Anteckningar måste göras för att idéerna inte ska falla undan.122  
 

Hallgårde och Johansson beskriver Porteranalysen i fyra moment. I det första momentet 
definieras marknaden, det vill säga vem sysslar med samma sak som vi gör? Oftast hittar 
vi tydliga konkurrenter som har samma utbud, eller delar av utbud som den egna 
verksamheten. Då är det viktigt att ta reda på om de erbjuder exakt samma lösningar, eller 
om det finns skillnader, samt om det finns idéer som är värda att ta efter. Moment två i 
analysen handlar om verksamhetens relationer, där bland annat verksamhetens kunder tas 
fram. Den offentliga verksamheten vill gärna skydda sig mot kundbegreppet, men det är 
att göra det alldeles för enkelt. Vidare tas verksamhetens utmanare fram, för att få fram 
vad det är som vi skulle kunna göra i framtiden som vi inte gör idag. Det kanske finns en 
aktörer på marknaden som kan öppna en konkurrerande verksamhet. I moment tre ingår 
också att ta fram verksamhetens leverantörer. I hårt konkurrenssatta, främst privata, 
verksamheter förekommer det att leverantören köper upp kunden. Eftersom utvecklingen 
ständigt är på gång är det viktigt att hitta nya lösningar. Dessa kan vara utveckling av 
produkter, men även av organisatorisk karaktär. Hallgårde och Johansson har lagt till ett 
extra moment i Porters ursprungliga analys, som innebär att ramar och regler synliggörs. 
Detta avsnitt är speciellt viktigt i offentlig verksamhet, där hänsyn måste tas till ramar 

121 Ericsson, Gripne (2002) 
122 Hallgårde, Johansson (1999) 
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och regler. Miljölagstiftningen och EU-lagstiftningen är två exempel på lagar, och det 
kan behövas professionell hjälp för att utreda detta.123 
 

Kaplan och Norton skriver att ett balanserat styrkort inte bara ska kunna härledas ur 
verksamhetens strategi, utan strategin bakom bör också ses. Betraktaren bör kunna se 
igenom styrkortet, in i den strategi som ligger bakom styrkortets strategiska mål och mått. 
På så sätt visas styrkortets känslighet. Kaplan och Norton beskriver ett tydligt exempel på 
lyckad översättning av strategierna, till en serie sammankopplade mått, genom en 
divisionschefs uttalande: 

”Förr hade jag visserligen blivit arg om jag glömt min strategiska planering på 
flyget och en konkurrent fått tag i den, men jag skulle trots allt ha kommit 
över det. I själva verket hade det inte varit någon oersättlig förlust. Eller om 
jag hade glömt min operativa uppföljning någonstans och en konkurrent hade 
kopierat den; då hade jag förstås blivit irriterad men inte ens det hade varit 
någon katastrof. Med Balanced Scorecard är det annorlunda: det utrycker min 
strategi så klart att om en konkurrent fick syn på det skulle han kunna 
blockera strategin och vingklippa den”124  

Mintzberg ser två typer av problem som har genomsyrat strategisk planering de senaste 
åren. Men bara ett har accepterats, chefer måste ta fullt och effektivt ansvar för 
strategiprocessen. Det finns ingen teknik för att skapa strategi. Strategier skapas genom 
sammanhang och inte genom analyser. Strategisk planering borde ses som strategisk 
programmering, då det handlar om att kartlägga konsekvenserna för redan befintliga 
strategier, skapade av ledares visioner och människors beteende. Om det är så, vad gäller 
för planerare och planering i en organisation? Planer och kommunikation ger information 
om strategier och dess konsekvenser. Styrning går ett steg längre och preciserar vilka 
handlingar som individer och organisationer behöver för att förstå strategier. Detta blir en 
feedback där strategiprocessen jämförs med verkligheten. Inflytelserika externa personer 
kan påverka planerna i en organisation. Denna påverkan är komplex och mångfaldig. 
Organisationens engagemang i processen blir styrningen eller illusionen av styrningen. 
När vi vill ”skapa” nya strategier måste vi utgå från både individen, organisationen och 
dess omgivning. Denna process måste innefatta det mänskliga beteendet, som speglar 
individers värderingar, attityder och handlingar. Strategiska planerare har här till uppgift 
att se till helheten, utmana omgivningen och skapa förståelse hos individen. Genom att se 
strategisk planering på detta sätt, får begreppet innebörden strategisk programmering. 
Ofta utgår vi från befintliga strategier som vi utvecklar och omformar, så att nya 
strategier uppkommer.125  
 

I resonemanget kring strategier kan vi se olika sätt att ta fram dessa. Hallgårde och 
Johansson menar att det krävs analyser för att skapa strategier, medan Mintzberg menar 
att strategier skapas genom sammanhang, och inte genom analyser. Vi kan hålla med 

123 Hallgårde, Johansson, (1999) 
124 Kaplan, Norton (1999) s. 140 
125 Mintzberg, (1994)  
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Mintzberg om att strategier hör samman med andra faktorer och på så sätt finns i ett 
sammanhang, dock inte att de skapas genom sammanhang. För att synliggöra samman-
hangen anser vi, liksom Hallgårde och Johansson, att det krävs analyser av verksamheten 
för strategier. Utförs inte några analyser finns det risk för att viktiga faktorer tappas bort. 
Detta gäller för både privat och offentlig sektor. 
 

3.8.3 Fokusområden  
 

Fokusområden är ett relativt nytt begrepp, och detta tog City of Charlott, USA, till sig när 
deras styrkort skapandes, och det var härifrån Näringslivsverksamheten fick iden. De 
strategiska målen, framgångsfaktorerna och måtten i de olika perspektiven, är knutna till 
ett eller flera fokusområden, därför skiljer de sig från perspektiven. Syftet med 
fokusområdena är bland annat att kommuninvånaren ska kunna söka upp sitt 
intresseområde, och på så sätt kunna se i handlingsplanen vad som ska utföras inom just 
detta område. Enlig Johansson ska fokusområdena var övergripande, och det ska finnas 
en röd tråd från visionen och strategierna, genom fokusområdena ner till perspektiven. 
Fokusområden bör inte var fler än fem, och det ska gå att utvärdera utvecklingen på dessa 
områden.126 
 

3.8.4 Perspektiven 
 

Olve, Roy och Wetter förklarar att visionen bryts ner, och beskrivs utifrån ett antal 
perspektiv. De vanligast förekommande perspektiven är ekonomi-, kund-, process- och 
utvecklingsperspektiv, men i vissa företag finns även ett medarbetarperspektiv. Det är 
viktigt att se hur verksamheten ter sig i kundens ögon, eller ur ett processperspektiv. Ett 
bra styrkort ska vara i balans i flera avseenden, däribland en balans mellan andras bild av 
verksamheten, och vår egen bild. 127  
 
Hallgårde och Johansson menar att perspektiven speglar olika nivåer och områden inom 
företaget. Dessa måste uppmärksammas och balanseras mot varandra för att lättare kunna 
koppla ihop ekonomi och verksamhet. Antalet perspektiv spelar inte så stor roll, det 
viktiga är att ha perspektiv som är relevanta. De flesta företag har tre till fem perspektiv, 
men det finns de som har ett sjätte perspektiv, miljömått. Detta mått går alldeles utmärkt 
att inkludera i processperspektivet.128  
 

126 Johansson, Andreas  
127 Olve, Roy, Wetter (1999)  
128 Hallgårde, Johansson, (1999) 
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Figur3.2 Kaplan och Nortons modell beskriver hur vision och strategier överförs till 
operativa termer.129 
 
Kundperspektivet 
Kaplan och Norton menar att kundperspektivets syfte är att omvandla vision och strategi 
till strategiska mål för verksamhetens kund- och marknadssegment. Det är tänkt att 
perspektivet ska underlätta för identifieringen av kunderna, vilket är en förutsättning för 
att verksamhetens satta finansiella resultat ska uppnås.130 Lindvall menar att detta 
perspektiv uttrycker om företaget gör rätt saker för kunderna, och i vilken utsträckning 
detta sker. Här mäts oftast företagets leveranssäkerhet och kundens kvalitetsuppfattning. 
Det råder delade meningar om hur begreppet ”nöjd kund” mäts på bästa sätt, och på 
vilken nivå. Tyvärr finns det fortfarande brister i de mätningar som görs, hur det enskilda 
företaget ska särskilja sig inför kunden.131 
 
Processperspektivet 
Olve, Roy och Wetter skriver att vi i detta perspektivet identifierar vilka processer som är 
värdeskapande för verksamheten, och analyserar dessa. Processer som inte är 
värdeskapande för kund eller aktieägare elimineras.132 Enligt Lindvall är process-
perspektivet fokuserat på inre effektivitet och tid. Inre effektivitet skapas genom att 
utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt. Företagen har idag inte varor på lager i 
samma omfattning som förr, och då blir det viktigt att kunna hantera tiden på rätt sätt. På 

129 Kaplan, Norton (1999) 
130 Kaplan, Norton (1999) 
131 Lindvall (2001) 
132 Olve, Roy, Wetter (1999) 
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senare tid har det lagts mer och mer betoning på tidskonkurrens, det vill säga företagets 
förmåga att snabbt och säkert kunna utveckla de produkter och tjänster som kunden 
efterfrågar. Det kan bli kostsamt för ett tjänsteproducerande företag, med utebliven 
timing vad gäller utveckling, produktion och leveranser. Exempel på mätningar i detta 
perspektiv är, omfattningen av behovet att göra om eller förändra utförda arbets-
uppgifter.133  
 
Utvecklingsperspektivet 
Detta perspektiv beskriver verksamhetens förutsättningar för utveckling, och är en grund 
för hur de tre övriga perspektivens mål ska kunna nås, enligt Olve, Roy och Wetter.134 
Lindvall säger att utvecklingsperspektivet är det viktigaste perspektivet i det balanserade 
styrkortets grundidé, men också det som är svårast att hantera praktiskt.  Styrkortet ses 
ofta som ett stöd för företagets utvecklings- och förändringsarbete, men aktörerna är vana 
vid att arbeta med korta perspektiv, och har då svårt för att hantera det långsiktiga. Tyvärr 
har svårigheterna, som detta perspektiv bär med sig gjort att det tonats ned i betydelse. 
Avsikten är då att utveckla perspektivet när erfarenheterna av det balanserade styrkortet 
är större.135   
 
Ekonomiperspektivet 

Kaplan och Norton säger att i ekonomiperspektivet visas ekonomiska konsekvenser av de 
val verksamheten gjort i de andra perspektiven. Två syften måste uppfyllas i de 
ekonomiska målsättningarna och styrtalen. Strategin ska leda till ett ekonomiskt resultat 
och vara utgångspunkt för målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven.136 Lindvall 
menar att det är både enkelt och svårt att utforma styrkortets ekonomiska perspektiv. 
Enkelt för att det kanske redan finns utvecklade rapporteringskrav, svårt om företaget vill 
göra förändringar i dessa. Det är viktigt att det finns en strävan efter att reducera antalet 
förekommande ekonomiska mått.137   
 
Medarbetarperspektivet  
I detta perspektiv, skriver Lindvall, berör de flesta mätningar medarbetarnas kompetens, 
engagemang och motivation. Många frågar sig om företagets förmåga att utveckla denna 
resurs är nödvändig för konkurrenskraften. Skillnad görs ibland i kompetensaspekten 
mellan kunskap och förmåga, och med allt större inslag av kunskapsarbete blir de 
individuella skillnaderna större. För att genomföra mätningar i medarbetarperspektivet 
görs oftast enkätundersökningar. Tyvärr är dock dessa frågor oftast invecklade och 
oklara, och informationen inte tillräckligt relevant för att vara vägledande för en framåt-
riktande styrning. Många företag väljer att ta upp medarbetarfrågor i utvecklings-
perspektivet.138 
 
 

133 Lindvall (2001) 
134 Olve, Roy, Wetter (1999) 
135 Lindvall (2001) 
136 Kaplan, Norton (1999) 
137 Lindvall (2001)  
138 Lindvall (2001) 
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3.8.5 Strategiska mål 
 

Olve, Roy och Wetter skriver att här konkretiseras den övergripande visionen och 
strategierna i ett antal delmål, som är vägledande i arbetet mot att uppfylla visionen. 
Kärnfrågan i den strategiska utvecklings- och formuleringsprocessen är hur företaget kan 
skaffa sig, och behålla bestående konkurrensfördelar. Just inom detta område har det 
balanserade styrkortet en av sina främsta styrkor. Den underlättar nedbrytningen av 
visionen, och gör så att alla berörda parter både kan förstå och förlika sig med 
strategierna. Det är också ett sätt att fånga upp spelregler och strategier som ska gälla 
bland annat angående företagets lönsamhet på kort och lång sikt och konkurrensmedel. 
När arbetet är slutfört kan vi se en prioriterad beskrivning av de viktigaste strategierna för 
att nå fram till den önskade visionen. Dessa strategier är uppdelade under respektive 
perspektiv.139   
 
Hallgårde och Johansson har däremot valt att ta bort de strategiska målen, och bara 
använt sig av framgångsfaktorer. Anledningen är att skillnaden på dessa begrepp inte är 
så stor, och att använda båda begreppen skapar en för komplex modell. För att underlätta 
arbetet bör de strategiska målen/framgångsfaktorerna först definieras, för att sedan 
placeras in i lämpligt perspektiv. 140  
 
Vi kommer i vårt styrkort att använda oss av både strategiska mål och framgångsfaktorer, 
då vi anser att detta ger en bättre helhet enligt Olve, Roy och Wetters teorier. Vi anser att 
framgångsfaktorer i ett balanserat styrkort fyller en viktig funktion, därför menar vi att 
Hallgårde och Johanssons modell är bristfällig. 
 

3.8.6 Framgångsfaktorer 
 

Nästa steg innebär att diskutera och fastställa vad som krävs, utifrån de strategiska målen, 
för att uppnå visionen, och vilka faktorer som påverkar mest. Enligt Hallgårde och 
Johansson är en kritisk framgångsfaktor något som är avgörande för att vara bra. Den ska 
inte beskriva om företaget är bra, utan i stället definiera vad som behövs för att företaget 
ska lyckas. Viktigt att tänka på vid framtagandet av framgångsfaktorerna är att de inte ska 
vara för många. Detta var ett vanligt misstag i början av styrkortets historia, vilket 
medförde att de inte blev avgörande. En enkel tumregel är att inte välja fler än åtta 
stycken.141  
 
För att få fram framgångsfaktorerna, menar Olve, Roy och Wetter att det är lämpligt att 
gruppvis sätta sig ner och diskutera sig fram vad som behövs för att leva upp till de 
tidigare fastställda strategiska målen. Detta leder då till en väl förankrad och realistisk 
lista på de viktigaste framgångsfaktorerna, som kommer att vara underlag för fram-
tagandet av måtten. Innan arbetet med att ta fram måtten, är det viktigt att göra en 
avstämning av kortet, både horisontellt och vertikalt. Det är viktigt att styrkortet hänger 

139 Olve, Roy, Wetter (1999) 
140 Hallgårde, Johansson, (1999) 
141 Hallgårde, Johansson, (1999) 

 45 

                                                



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 
ihop på ett rimligt och relevant sätt, och att det löper en röd tråd uppifrån visionen och 
ner till framgångsfaktorer och mått.142  
 

3.8.7 Mått 
 

Olve, Roy och Wetter beskriver här vilka mått och målvärden som tagits fram. Dessa ska 
kunna bevaka och följa upp att företaget på ett systematiskt sätt tar tillvara de framgångs-
faktorer som uppskattats som mest kritiska för att kunna verkliggöra målen.143 Det 
viktiga är att veta att, bara för att det insamlats ett antal mått på en A4, så har inte ett 
balanserat styrkort införts. Här måste en process och diskussion runt måtten ha skett, dels 
inför, dels under och efter verksamheten. Det gäller att så konkret som möjligt lyfta fram 
indikatorer på en rad viktiga förhållanden som inte syns tillräckligt i den traditionella 
ekonomi-styrningen. Det är här som problemet uppstår. De mått som finns tillgängliga är 
inte alltid perfekta, de kanske inte fångar hela fenomenet som vi är intresserade av, eller 
kanske de går att manipuleras, och blir då ifrågasatta. Men å andra sidan bör vi inte avstå 
från att sätta upp mål och mäta, endast för att de inte är perfekta. Det viktigaste är att de 
är så bra som möjligt.144 
 
Vidare menar Olve, Roy och Wetter att mått kan definieras som kompakta beskrivningar 
av observationer, sammanfattade med siffror eller ord. Dessa observationer kan avse ett 
enstaka objekt till exempel ett företags lönsamhet eller en specifik individs hälsa. Måtten 
ska sammanfatta egenskaper hos objekten, oftast en siffra, till exempel vinst eller en 
individs blodtryck. Användarna av måtten måste vara någorlunda överens om innebörden 
av uttrycket. Här ryms ofta värderingar utöver det som egentligen sägs, och det förväntas 
att den värderingen ska delas. Måtten ska även framhäva vissa egenskaper hos objekten, 
och det vi mäter ska uppfattas som viktigt.145    
 

3.8.8 Handlingsplaner 
 

Olve, Roy och Wetter menar att handlingsplanerna gör styrkortet komplett genom att 
beskriva de konkreta handlingar, och åtgärder som kommer att krävas för att förverkliga 
målen. Viktigt är att dessa handlingsplaner innehåller både vilka som är ansvariga och 
vilket tidsperspektiv som gäller. Handlingsplanerna blir lätt väldigt omfattande och 
ambitiösa, och då är det viktigt att vara eniga om prioritering och tidsplan. Detta för att 
undvika förväntningar, som senare kan leda till frustration och irritation. Handlings-
planerna, tillsammans med de framtagna måtten, är ett av de viktigaste uppföljnings-
underlagen för ledningsgruppen.146  
 
Ericsson och Gripne menar att innan alla beslut fattas angående handlingsplanerna måste 
det kartläggas i vilket forum beslutet ska fattas, och att beslutet är förankrat hos till 

142 Olve, Roy, Wetter (1999)  
143 Olve, Roy, Wetter (1999)  
144 Olve, Roy, Wetter (1999)  
145 Olve, Roy, Wetter (1999) 
146 Olve, Roy, Wetter (1999)  
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exempelvis personal och politiker. Innan besluten ska fattas bör de också delges andra 
berörda parter såsom kunder. Tyvärr kan det vara så att många av dessa beslut aldrig 
genomförs, och detta kan då leda till spänningar i organisationen, som i sin tur leder till 
att kommande beslut försvåras.147 

 
3.9 Avslutning 
 

Vi har i detta teorikapitel utgått från den traditionella ekonomistyrningen, där vi bland 
annat tagit upp att ekonomistyrning syftar till att uppnå bäst nytta med erhållna resurser, 
och att ekonomistyrning kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som 
påverkar verksamhetens beslut och beteende i riktning mot önskade resultat. Om vi utgår 
från den traditionella ekonomistyrningen kan vi utveckla denna till en mer nutida 
ekonomistyrning genom att framställa en modern verksamhetsstyrning, där det handlar om 
att förändra tankesättet, och uppmärksamma de problem som den nya styrningen avser att 
lösa. Ett sätt att styra enligt modern verksamhetsstyrning, är att styra med reflektion och 
eftertanke såsom ett balanserat styrkort.  
 
Det balanserade styrkortet beskrivs av olika författare, på olika sätt. Den mest fram-
trädande skillnaden, som vi ser, är att Hallgårde och Johansson slagit ihop de strategiska 
målen med framgångsfaktorerna. Detta kan för läsaren kännas förvirrande, och skapar 
problem vid framtagandet av ett balanserat styrkort. Vi ser dock möjlighet att skapa 
styrkort på olika sätt utifrån de olika teorierna. Viktigt är att styrkortet formas efter varje 
verksamhets behov.  
 
Historiskt sett bygger det balanserade styrkortet på tidigare modeller av styrning. Tableau 
de bord kan nämnas som en tidig föregångare. Även utvecklingen av ABC till ABM kan 
ses som ett led i utvecklingen mot det balanserade styrkortet.  

147 Ericsson, Gripne (2002) 
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Empirisk påverkan och utvärdering 
  det här kapitlet gör vi en kort historisk beskrivning och en nulägesbeskrivning av 

näringslivet i Ronneby kommun, samt den kommunal näringslivsverksamheten. Efter 
det kommer vi att presentera resultatet av det empiriska materialet utifrån strukturen 

av det balanserade styrkortet. Vi kommenterar även den befintliga organisationen utifrån 
intervjuerna. Slutligen beskriver vi våra erfarenheter från arbetsprocessen, utifrån vår 
synvinkel.  

 
4.1 Historisk beskrivning 
 

För att få fram den historiska beskrivningen har vi intervjuat två före detta 
Näringslivschefer på Ronneby Kommun. De tjänstgjorde 1984-1998 och 2001-2004. Vi 
har intervjuat dessa personer eftersom vi har access till dem. 
 

4.1.1 Näringslivet i Ronneby Kommun 
 

I mitten av 1980-talet, skedde en stor strukturomvandling i Ronneby kommuns 
näringsliv. Stora industrier, som till exempel Kockums, Erikssons med flera, avvecklade 
sina verksamheter, och arbetslösheten blev stor. I detta läge valde näringslivskontoret att 
satsa på nyetablering av mindre företag i kommunen. Direktiven från 
kommunfullmäktige var att skapa sjuttiofem nya arbetstillfällen per år netto. Ronneby 
Etableringscenter skapades i Kockums gamla lokaler, för att hjälpa småföretagare att 
komma igång. Det startades ett finansbolag Ronneby Finans AB som komplement till 
denna verksamhet. Kockums som ägdes av Volvokoncernen stod för merparten av den 
ekonomiska finansieringen av dessa två verksamheter.148 
 
Den dåvarande näringslivschefen var också VD i AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI, 
som hade ansvaret för de två nya verksamheterna. Bland annat Kockumsanställda gavs 
tillfälle att starta egna företag i det nya etableringscentret. För att utveckla näringslivet 
ytterligare, och skapa en ny inriktning togs initiativ till företagsbyn Soft Center. Här 
etablerades många företag inom mjukvarubranschen, som ett komplement till den 
befintliga näringslivsstrukturen. Blekinge Tekniska Högskola startade nu i Soft Center.  
 
Kommunägda Helsobrunnen AB var ursprungligen huvudägare till Soft Center men 
ganska snart bildades dotterbolaget Soft Center Fastighets AB och så småningom 
Kunskapsbrunna AB. Det senare var från början ett delvis privatägt bolag där kommunen 
hade 51 % av aktiestocken. Soft Center expanderade under åren 1987-2001 och om-
fattade sammanlagt åtta etapper då bolagen såldes till privat ägare.  
 
Under 2001 till 2004 arbetades en verksamhetsplan, för näringslivskontoret, fram. Den 
dåvarande näringslivschefen var angelägen att skapa kontaktytor mellan företagen, detta 

148 Ljunggren, Finn, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
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gjordes bland annat genom frukostmöten och en seminarieserie.149 Företagarskolan 
startades också under denna tidsperiod, och näringslivschefen gjorde trehundrafemtio 
företagsbesök.  
 

4.1.2 Näringslivskontoret Ronneby Kommun 
 

Kommunens näringslivsverksamhet bedrevs under tiden 1984 till 1998, genom ett 
näringslivskontor, med en näringslivschef som verkade direkt under kommunstyrelsen. 
Näringslivschefen var direkt underställd kommunalrådet, med viss delegationsrätt att 
fatta egna beslut. I tjänsten ingick också flertalet VD-uppdrag, bland annat i det 
kommunala bolaget AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI, vilket underlättade 
hanteringen av företagsetableringar.150 
 
När Näringslivschefen tillträdde sin tjänst i november 2001 var hans titel näringslivs-
samordnare, och han verkade under kommundirektören. Efter en tid ändrades denna 
organisation, och det blev ett näringslivskontor med en näringslivschef. Eftersom tjänsten 
som Näringslivschef varit vakant en längre tid, var det lätt för tillträdande 
Näringslivschefen att skapa sig en profil i kommunen. Näringslivschefen poängterade att 
vid slutet av hans anställning fanns det ett bra samarbete mellan företagarna och Ronneby 
Kommun. Det svåra i arbetsuppgiften var att få förvaltningarna och politikerna att förstå 
att näringslivsfrågorna är viktiga. Men han poängterar att de personliga relationerna inom 
Ronneby Kommun var mycket bra. 151 

 
4.2 Nulägesbeskrivning 
 

För att få fram en nulägesbeskrivning har vi intervjuat berörda personer på näringslivs-
verksamheten, och även bearbetat resultatet av intervjuerna.  
  

4.2.1. Näringslivet i Ronneby Kommun 
 

Ronneby kommuns näringsliv bygger idag mestadels på små företag. Företagsklimatet 
har varit mindre gynnsamt under en period, då tjänsten som näringslivssamordnare varit 
vakant. Nu finns ambitioner i Kommunen att verka för ett mer gynnsamt företagsklimat, 
vilket har börjat märkas den senaste tiden. Under senare tid har många större företag lagts 
ner, eller flyttat sin verksamhet. Soft Center, som tidigare ägdes av kommunen, har sålts 
till privat bolag. IT-kraschen har gjort så att många lokaler i Soft Center står tomma. 
Även ABRI är på väg att säljas, för att lösgöra kapital. Lokaler står tomma i Ronneby 
centrum, och det har varit en vikande trend för nyetablering av affärer. Nu planeras det 
emellertid för en galleria i Ronneby centrum, och många intressenter har hört av sig. Det 
är positivt att många av dessa inte i nuläget bedriver någon verksamhet i Ronneby. 
 

149 Johannesson, Ronny, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
150 Ljunggren, Finn, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
151 Johannesson, Ronny, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
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4.2.2. Ronneby Kommuns kommunledningskontor med näringslivsinriktning  
 

Ronneby Kommuns kommunledningskontors näringslivsverksamhet består bland annat 
av näringslivssamordnare, centrumutvecklare, näringslivsutvecklare, projektansvarig för 
Tech Network och en assistent. Näringslivssamordnaren och assistenten arbetar under 
kommundirektören, som i sin tur verkar under kommunstyrelsen.152 De övriga har 
projektanställning. Vid flera tillfällen har tjänsten som näringslivssamordnare varit 
vakant under längre tid. Detta ökar möjligheten för den som tillträder att skapa sig en 
profil i Ronneby. Centrumutvecklaren började sin ettåriga projektanställning i maj 2006, 
och detta har setts som positivt bland centrumhandlarna.  
 
Under arbetes gång har det varit politiskt val, och följden av det blev en omändrad 
politisk maktstruktur. Detta har fört med sig ett förändringsarbete kring Näringslivs-
verksamheten, som innebär att bland annat ett näringslivskontor inrättas, med en 
näringslivschef. Tjänsten som centrumutvecklare görs permanent och Näringslivskontoret 
kommer också att omfatta besöksnäringen, med en turistchef. Idag tillhör tjänsten som 
turistchef fritidskontoret. Grunden för hur kontorets verksamhet ska bedrivas kommer att 
arbetas fram av de tillträdande politikerna.   

 
4.3 Empirisk bas 
 

Den empiriska basen för analys och slutsatser utgörs av cirka fjorton timmars intervju-
material, cirka sexton timmars arbete i den inre gruppen och cirka femtio timmars arbete i 
projektgruppen, samt material från ”tycka till dagen” för Ronneby kommuns företagare. 
Vi har även använt materialet som framkom i enkätundersökningen. 
 
Vi har haft fördelen att arbeta med ett projekt, där vi har haft access till många personer, 
både inom Ronneby Kommun och inom Ronneby kommuns näringsliv, som i sin tur givit 
oss ett brett empiriskt material. Andersen skriver att det har blivit allt svårare för både 
forskare och studenter att få tillträde till företag och institutioner. Antagligen beror detta 
på att projekt där vi själva samlar in empiriska upplysningar blivit allt vanligare, och 
antalet personer som ägnar sig åt dessa aktiviteter har vuxit.  Ett problem som ofta upp-
kommer är att det inte sker någon uppföljning av intervjun. Deltagarna är ofta nyfikna på 
resultatet, eftersom det handlar om dem själva.153 I detta projekt kommer det att ske en 
uppföljning, i form av ett balanserat styrkort. Även uppsatsen kommer att vara tillgänglig, 
då många inblandade har visat sitt intresse av att ta del av resultatet.  
 
Vi kommer att presentera resultatet av det empiriska materialet delvis utifrån strukturen 
av det balanserade styrkortet. Där kommer vi att under varje del i styrkortet förklara 
vilken empirisk undersökning som resultatet kommer ifrån. Vi har även synpunkter på 
den befintliga organisationen utifrån intervjuerna. 

 

152 Ronneby Kommun, http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=4382 20061027 kl. 11.42 
153 Andersen (1998) 
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4.4 Visionen 
 

Arbetet som låg till grund för visionen gjordes i inre gruppen, men riktlinjerna togs fram 
av projektgruppen. För att arbetet skulle godkännas av Ronneby Kommuns politiker 
användes tidigare framtagna mål och visioner. Dessa var Kommunfullmäktiges mål och 
Vision 2020. Enligt Ericsson och Gripne är det viktigt att visionen är förankrad bland 
politikerna, och inte enbart hos tjänstemännen. Är visionen inte förankrad hos politikerna 
finns risken att styrkortet inte godkänns.154  
 
Visionen som togs fram skulle vara övergripande för hela Ronneby Kommun, eftersom 
det är svårt att ha en vision för varje enhet. Olika visioner kan leda till att enheterna 
strävar mot olika mål. I Ronneby Kommun är viljan bland politikerna att ha en gemensam 
vision för alla enheter. Om det finns visioner för varje enhet, måste dessa vara överrens-
stämmande med den övergripande visionen, enligt Hallgårde och Johansson.155 
 
Den inre gruppen tog fram nyckelord för visionen, som sedan bearbetades av oss i 
projektgruppen. För att få fram visionen gjordes bland annat en SWOT analys, efter 
Ericsson och Gripnes rekommendationer.156 De nyckelord som inre gruppen tyckte var 
viktigast var, attraktivt, framtidstro, utveckling, service, närhet och trygghet. Men ord 
som, kultur, miljö, engagemang och samarbete dök också upp i diskussionen. Vi i 
projektgruppen arbetade fram följande vision:  
 

”Ronneby är förstahandsvalet för ett nära, attraktivt boende, arbete och fritid, 
där alla känner sig betydelsefulla i skapandet av framtidstro, byggd på anrik 
stadshistoria” 
 

Denna vision omarbetades av näringslivssamordnaren och centrumutvecklaren, för att 
ytterligare revideras av projektgruppen tillsammans med en ekonomikonsult157 där 
resultatet blev följande: 
 

”Ronneby är en attraktiv kandidat för boende, fritid och arbete, eftersom 
staden symboliserar: 

o Livskvalitet – formad av natur, kultur och respekt för alla 
o Närhet – mellan människor och platser 
o Företagsamhet – byggd på samverkan mellan människor och 

organisationer 
o Framtidstro – skapad av ett nytänkande, inspirerat av stadens anrika 

historia” 
 
Arbetet med visionen var i slutskedet när enkätundersökningen gjordes, men vi tyckte att 
det var intressant att se om vi valt rätt nyckelord. De ord som finns representerade i 
visionen för Ronneby Kommun har alla varit viktiga för företagsrepresentanterna. Ett ord 

154 Ericsson, Gripne (2002) 
155 Hallgårde, Johansson, (1999)  
156 Ericsson, Gripne (2002) 
157 Johansson, Andreas 
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som saknades i visionen var utveckling, men det finns med i strategierna som vi kommer 
att beskriva nedan. Ord som attraktivt, trygghet, service, nyskapande och positiv anda 
saknas tyvärr i visionen, men fick en större betydelse i undersökningen. I inre gruppen 
har dessa ord diskuterats men ansågs inte så viktiga att de skulle vara med i visionen. 
 

Tänk er att orden nedan SKA ingå i en vision för Ronneby Kommun, och att ni 
är privatperson.
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A) Utveckling 
B) Livskvalitet 
C) Närhet 
D) Attraktivt 
E) Framtidstro 
F) Historia 
G) Miljö 
H) Trygghet 
I) Service  
J) Nyskapande 
K) Mångfald 

L) Kreativitet 
M) Positiv anda 
N) Effektivitet 
O) Företagsvänligt 
P) Kultur 
Q) Samarbete 
R) Engagemang 
S) Växtkraft 
T) Bra boende 
U) Bra fritid 
V) Respekt 

W) Vet ej 
 
De författare vi har läst har i stort sett samma syn på visionen, att den ska uttrycka ett 
önskvärt framtida läge för verksamheten. Den bör även innehålla de övergripande målen. 
Så här långt tycker vi att visionen stämmer överens med litteraturen vi tagit del av. 
Däremot följer den inte exempelvis Ericsson och Gripnes teori om att den ska vara kort, 
stagkraftig och utmanande.158 Vi hade gärna sett en mer komprimerad vision, som också 
hade varit mer slagkraftig. Det finns säker möjlighet för Ronneby Kommun att utveckla 
visionen vidare, för att även uppnå detta. 

 
4.5 Strategier  
 

För att få fram Näringslivsverksamhetens strategier arbetade vi, enligt Hallgårde och 
Johanssons modell, i inre gruppen. Vi använde oss av de strategiska analyserna, Porter 
och SWOT. Här samlades så många förslag som möjligt in, utan att kritik gavs. Detta för 

158 Ericsson, Gripne (2002) 
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att vi skulle erhålla så mycket nytt material som möjligt. Detta material sorterades, vid ett 
senare tillfälle, av projektgruppen.159 Under intervjuerna framkom att näringslivs-
verksamheten borde ”sträva efter att hitta nya lösningar”160 och att de borde vara ”mer 
aktiva ut mot företagen”.161  Utveckling, etablering och nystartande av företag i Ronneby 
kommun är ett exempel på strategi som kom upp under inre gruppens möte. Nätverks-
byggande, var ett annat nyckelord till strategi som kom upp, men detta kom att hamna 
under fokusområden i stället.  
 
Huvudsyftet med strategier är att skapa gemensamma mål och handlingar som visar vart 
en organisation är på väg. För att en strategi ska fungera krävs att den accepteras av dem 
som finns i organisationen, det vill säga tjänstemän och politiker, och det måste finnas en 
förståelse för den. Mintzberg menar att, ofta utgår vi från befintliga strategier som vi 
utvecklar och omformar, så att nya strategier uppkommer.162 Eftersom Näringslivs-
verksamhetens huvuduppgifter består av att ge service till befintliga företag, att vägleda 
de som vill etablera sig och starta eget i Ronneby, ser vi att nya strategier utgår från 
befintliga strategier.  Vi kan även se att strategierna visar vägen till att uppnå visionen, 
vilket stämmer överens med Hallgårde och Johanssons tankar.163 
 

Materialet som togs fram i inre gruppen bearbetades av näringslivssamordnaren och 
strategierna som togs fram var: 
 

”Utveckla Ronnebys företag, motivera företag att etablera sig här, inspirera 
människor att starta och driva nya företag” 
 

Dessa strategier har godkänts av kommunalrådet, under ”tycka till dagen”, detta över-
rensstämmer med Mintzbergs resonemang att ledningen ska ta ansvar för skapandet av 
strategier.164 Vid detta tillfälle hade även företagsrepresentanterna tillfälle att påverka 
valet av strategier och även val av vision.  

 
4.6 Fokusområden  
 

Projektgruppen diskuterade i ett tidigt skede av projektet olika alternativa fokusområden. 
Fokusområdena ska var övergripande och det ska finnas en röd tråd från visionen och 
strategierna genom fokusområdena ner till perspektiven. De strategiska målen, 
framgångsfaktorerna och måtten i de olika perspektiven, är knutna till ett eller flera 
fokusområden. Denna diskussion utvecklades vidare i den inre gruppen och även material 
från yttre gruppen bearbetades. Vi ser vidare fokusområdena som en utvidgning av det 
balanserade styrkortet, så som det beskrivs i Hallgårdes och Johanssons samt Olve, Roy 

159 Hallgårde, Johansson, (1999) 
160 Intervju med företagsrepresentant 
161 Intervju med företagsrepresentant 
162 Mintzberg (1994)  
163 Hallgårde, Johansson, (1999) 
164 Mintzberg (1994)  
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och Wetters litteratur. Idén med fokusområden är hämtad från det balanserade styrkortet 
som staden City of Charlotte i USA tagit fram.  
 
Flera diskussioner fördes i projektgruppen om vilka fokusområden som skulle vara med i 
styrkortet. Tjänstemännen på näringslivsverksamheten ville ha med alla områden de 
arbetade med, som är av större betydelse. Orsaken till detta är att det är svårare för en 
offentlig enhet att prioritera vissa områden än vad det är för privat sektor. Men även om 
vissa val gjordes så handlar det om att lägga mer resurser på dessa områden även om 
arbetet med andra områden fortsätter. 
 
Arbetet utmynnade i följande fokusområden, besöksnäring, handel, industrietablering, 
samverkan och nätverk samt ungt nyföretagande. Här rättade vi oss efter Johanssons 
riktlinjer om att det ska vara maximalt fem fokusområden.165 I enkätundersökningen 
frågade vi hur Näringslivsverksamheten borde arbeta för att utveckla näringslivet i 
Ronneby kommun. De viktigaste alternativen var att uppmuntra till etablering, utveckla 
befintliga företag, utveckla turistnäringen och uppmuntra till nyföretagandet. Alla dessa 
svarsalternativ finns med bland fokusområden, vilket styrker att vi har valt ut rätt saker 
för Näringslivsverksamheten att fokusera på. Detta styrks även av Olve et al:s teorier om 
att det i offentlig sektor handlar om att prioritera mellan medborgarnas olika krav och 
behov.166 
 

Hur tycker ni att näringslivet, i det geografiska 
området Ronneby kommun borde utvecklas?
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A) Utveckla turistnäringen 
B) Uppmuntra till nyföretagande 
C) Utveckling av befintliga företag 
D) Uppmuntra till etablering 
E) Nätverksbyggande exempelvis ett Företagarnas Hus 

165 Johansson, Andreas 
166 Olve, Perti, Roy, Roy (2003) 
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F) Vänortssamarbete 
G) Kompetensförsörjning, tillgång till forskning och utveckling 
H) Marknadsföring av kommunen 
I) Centrumutveckling 
J) Samarbete grund-, gymnasie- och högskola  
K) Medflyttarservice 
L) Ökat fokus utanför tätort 

 
De områden som företagsrepresentanterna tyckte var viktigast för Ronneby kommuns 
utveckling var centrum och Soft Center/BTH, men även hamnområdet. Dessa alternativ 
stämmer väl in med fokusområderna, då handel hör ihop med centrum och ett attraktivt 
hamnområde skulle locka fler turister till Ronneby. Det fördes också en diskussion om 
tjänsteetablering skulle vara med som fokusområde, med anledning av beslutet att 
Blekinge Tekniska Högskola, BTH flyttas till Karlskrona. Men Näringslivssamordnaren 
konstaterade att konsekvenserna av beslutet kommer att åtgärdas, och att det inte skulle 
vara ett fokusområde. 
 
 

Vilka geografiska områden tycker ni att 
Näringslivsverksamheten ska fokusera på för 
att förbättra förutsättningarna för näringslivet i 

Ronneby kommun?
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K) Ronneby Brunn/Brunnsparken 
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4.7 Kundperspektivet 
 

Kundperspektivet fokuserar på de personer som vänder sig till Näringslivsverksamheten 
för att få upplysningar och råd i näringslivsfrågor. Detta omfattar både enskilda personer 
och företagsrepresentanter. Målet med styrkortet i detta perspektiv är att förbättra 
servicen och kommunikationen med omgivningen, samt att det ska vara lättare att 
identifiera kunderna. Vi grundar detta resonemang på bland annat Kaplan och Nortons, 
samt Lindvalls teorier.167 Vi författare anser att mål under kundperspektivet, som till 
exempel företagandet och anställda ökar i kommunen, kan placeras under 
processperspektivet. Detta för att det är arbeten som näringslivsverksamheten arbetar 
med. Vidare saknar vi mål som till exempel nöjd kund. 
 

4.7.1 Kundperspektivets strategiska mål 
 

Kundperspektivets strategiska mål ska belysa vad verksamheten strävar mot för att till-
godose kundernas önskemål och förväntningar. I arbetet har Näringslivsverksamheten 
bestämt sig för följande strategiska mål i detta perspektiv: 
 

o Företagandet & antalet anställda ökar i kommunen 
o Ronneby upplevs som en alltmer attraktiv stad 
o Framgångsrika nyföretagssatsningar av ungdomar 
o Utveckla företagandet på landsbygden 
o Ökat antal besökare genom utvecklad kustnära besöksnäring 
o Ökat handelsutbud i kommunen 

 
Målet företagandet & antalet anställda ökar i kommunen, innebär i detta perspektiv 
att näringslivsverksamheten ska bli bättre på att kommunicera med, och att ge service till 
de personer och företagare som vänder sig till dem. Det vill säga ge information och 
underlätta för kunden i olika ärenden som avser företagande. Detta är verksamhetens 
huvuduppgift, och bör då vara ett strategiskt mål. Detta mål kommer att påverkas av 
flertalet av de andra målen i styrkortet. I intervjuerna kom åsikter som att ”uppmuntra till 
nyföretagande”168 ”och utveckla befintliga företag”169 upp, då vi frågade hur näringslivet 
i Ronneby ska utvecklas.  
 
Ronneby upplevs som en alltmer attraktiv stad, är ett mål som ska ge en positiv 
utveckling för kommunen. Här gäller det att synliggöra det positiva i kommunen och att 
näringslivsenheten lyfter fram de möjligheter som finns för kunden.  Ett attraktivt 
Ronneby lockar både nya företagare, boende och turister. På ”tycka till dagen” kom det 
fram att det ska bli ”attraktivt att åka till Ronneby”170. 

167 Kaplan, Norton (1999), Lindvall, (2001) 
168 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
169 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
170 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
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Framgångsrika nyföretagssatsningar av ungdomar är ett mål för att satsa på den 
yngre generationen. Detta leder förhoppningsvis till minskad arbetslöshet, samt att föra 
över företagandet till en yngre generation. På ”tycka till dagen” kom det upp synpunkter 
som ”underlätta för generationsväxling”171 och ”få ungdomar intresserade av 
företagsamhet”172. 
 
Utveckla företagandet på landsbygden, togs fram då det redan idag finns ett boende 
och ett företagande där. Detta är dock i behov av utveckling och det finns stora möjlig-
heter att ta tillvara för att skapa en aktiv och levande landsbygd inom kommunen.  
”Utveckla norra kommunens träindustri”173 var ett förslag som kom upp under en 
intervju, och ”satsa på landsbygdsutveckling”174 kom upp på ”tycka till dagen”. 
 
Målet ökat antal besökare genom utvecklad kustnära besöksnäring valdes då det 
finns ett övergripande mål att utveckla besöksnäringen i stort och att de kustnära delarna 
av kommunen anses som gynnsamma för detta ändamål. Idag är kustområdet dåligt 
utvecklat för besöksnäringen. ”Prioritera turismen”175 var ett önskemål från en företags-
representant. ”Gör Ronneby till skärgårdskommunen”176, var en synpunkt på ”tycka till 
dagen” 
 
Kommunen har satsat på en centrumutvecklare vars uppgift är att utveckla handeln i 
Ronneby.  Målet, ökat handelsutbud i kommunen, valdes för att fortsätta detta arbete. 
Det handlar dock inte bara om centrum utan om hela kommunen. Här är det mest aktuellt 
att försöka etablera branscher som inte redan finns i Ronneby. Det diskuterades i inre 
gruppen om att etablera ett ”east outlet”177 i Sörbyområdet. Kontakter finns med företag i 
baltländerna som är intresserade av att etablera verksamhet i Sverige. Detta ”outlet” 
skulle locka till sig fler besökare till kommunen.  
 

4.7.2 Kundperspektivets framgångsfaktorer 
 

Vi anser att det inte arbetats fram några slutgiltiga framgångsfaktorer för kund-
perspektivet. Här återstår ett arbete med att utveckla dessa framgångsfaktorer. De tankar 
som finns kring dessa framgångsfaktorer är, att söka upp företag, nätverk samt högskola 
utanför Ronneby, även internationellt, för ett samarbete. Tillgänglighet, snabbhet, vilja 
samt bättre resurser, var andra faktorer som diskuterades. Vi anser att det är tveksamt om 
dessa synpunkter är framgångsfaktorer eller ej, men vi menar att det kommer att avgöras 
av hur målvärden och mått formuleras. Bearbetningen av dessa framgångsfaktorer 
kommer att ske utanför vårt arbete. 
 

171 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
172 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
173 Intervju med företagsrepresentant 
174 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
175 Intervju med företagsrepresentant 
176 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
177 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
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4.7.3 Kundperspektivets mått 
 

För att mäta företagandet och om antalet anställda ökar i kommunen, valdes måtten antal 
anställda i aktiebolag med mer än två personer, och antal nya företag kvar efter tre år. 
Anledningen till att mäta aktiebolag med mer än två personer var att, mindre företag som 
inte bedrivs i syfte att generera inkomst, inte skulle vara med i mätningen. Dessa bidrar 
inte till någon större ökning i näringslivet eller leder till fler anställningar. Vi ansåg att 
det inte gav något att mäta antalet nystartade företag, eftersom de flesta får ett bidrag vid 
starten. När bidraget är slut är det många företag som lägger ner sin verksamhet. Därför 
ansåg vi att det var bättre att mäta de som fortfarande var i drift efter tre år. Nya 
etableringar tyder på ett växande näringsliv, men här mäts enbart de företag som har två 
anställda eller fler. Anledningen till detta är, att det inte är relevant att mäta de företag 
som kanske bara är en bisyssla, samt att enmansföretagen inte ger några nya 
arbetstillfällen.  
 
Vi författare anser att antalet anställningar är ett mål som Näringslivsverksamheten har 
väldigt liten möjlighet att påverka. Även om de arbetar för att skapa fler arbetstillfällen, 
och lyckas med detta, kan det vara ett större företag som lägger ner, eller flyttar sin 
verksamhet. På så sätt förlorar kommunen en mängd arbetstillfällen, och de nya syns inte 
i mätningen. Vidare anser vi att det är missvisande att mäta de företag som har fler än två 
anställda. Småföretagarna är också viktiga för ett mer utvecklat näringsliv. Många företag 
börjar som enmansföretag, för att sedan expandera. 
 
För att mäta, Ronneby upplevs som en allt mer attraktiv stad, kommer Ronneby Kommun 
att anlita Statistiska Centralbyrån för att göra en mätning. 
 
Framgångsrika nyföretagssatsningar av ungdomar mäts med, antal nya företagare som är 
25 år eller yngre. Att gränsen sattes till 25 år baserades på Arbetsförmedlingens definition 
av ungdom.  
 
Som mått till, utveckla företagandet på landsbygden, valdes landsbygdsföretagens 
omsättningsökning. Detta mått valdes för att följa den totala utvecklingen och inte bara 
titta på om till exempel antalet företag ökar på landbygden. 
 
Öka antal besökare genom en kustnära besöksnäring mäts med Temo-undersökning.  
 
Målet ökat handelsutbud i kommunen mäts med måtten, handelns omsättningsförändring 
och förändring av antal butiker. Här fördes en diskussion om det var intressant att mäta 
enbart de nya butiker som startar och där det tidigare inte finns liknande butiker i 
kommunen. Men slutresultatet blev att alla nystartade butiker skulle mätas samt att 
mätningen också skulle omfatta nerlagda butiker. 
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4.8 Processperspektivet 
 

Processperspektivet fokuserar på att identifiera vilka processer som är värdeskapande för 
verksamheten, samt dess effektivitet. Detta har vi grundat på både Lindvalls och Olve, 
Roy och Wetters teorier.178  
 

4.8.1 Processperspektivets strategiska mål 
 

Processperspektivets strategiska mål ska förbättra effektiviteten i processen inom 
Näringslivsverksamheten, och följande mål fastställdes: 
 

o Tydliggöra och aktivt sälja produkten för industrietablering 
o Arenor för innovation och samverkan lokaliserade i Ronneby 
o Kompetensförsörjning genom samarbete mellan skola och näringsliv 
o Servicen på Näringslivsverksamheten ska vara effektiv och av god kvalitet 
o Synliggöra insatserna och visa goda exempel 

 
Ett mål är att tydliggöra och aktivt sälja produkten för industrietablering. Detta mål 
grundar sig på det långsiktiga mål som näringslivsverksamheten har arbetat för, med att 
utveckla industrietableringen i kommunen. Som vi tidigare noterat, under fokusområden, 
tycker företagsrepresentanterna att uppmuntra till etablering var det som Näringslivs-
verksamheten i huvudsak skulle syssla med. Under intervjuerna framgick ungefär samma 
synpunkter, men en företagsrepresentant tyckte att de befintliga företagen var viktigare. 
”Ragga inte företag, ta hand om de befintliga i stället”179, var den intervjuades åsikt. 
Detta kan vara ett resultat av att det under en längre period inte funnits någon 
Näringslivsverksamhet i kommunen.  Det kan finnas en poäng i detta, att det måste vara 
bättre att försöka utveckla befintliga företag, än att hitta nya. Det krävs antagligen mycket 
större insatser att etablera nya företag än att utveckla befintliga. Då skulle 
Näringslivsenheten få mer för insatserna.  
 
Målet arenor för innovation och samverkan lokaliserade i Ronneby, innebär flera 
aktiva nätverk i drift, som ska öka samarbetet mellan företagen i kommunen. Det finns 
redan idag ett antal fungerande nätverk, och ett av dem är Tech Network. Detta nätverk 
arbetar med vattenskärningsföretagen i kommunen. Ett annat alternativ till nätverk är 
sammankomster som Kommunen anordnar. Dessa sammankomster bidrar till att nya 
kontakter skapas mellan företagen, och detta kan leda till ett samarbete. Ett ökat 
samarbete mellan företagen i kommunen, bidrar till en utveckling av näringslivet. Idag 
finns frukostmöten, och dessa är uppskattade. Det har framkommit önskemål både i 
intervjuerna och i inre gruppen att alternativa möten, på andra tidpunkter, borde skapas.  
Förslag som framkommit är att ”skapa arenor som passar alla”180, och ”variera 

178 Olve, Roy, Wetter (1999),  Lindvall, (2001) 
179 Intervju med företagsrepresentant 
180 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
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frukostmötena med lunchmöten”181. När detta togs upp i inre gruppen skapades tankar 
om att lägga vartannat frukostmöte som lunchmöte.  
 
Olika nätverk ska leda till ett bättre samarbete mellan företagen i Ronneby Kommun. 
Efterfrågan på samarbete är något som kommit upp i intervjuerna. Vi frågade även i 
enkätundersökningen, efter hur företagen ska samarbeta med varandra i kommunen. I 
denna fråga fanns även ett öppet svar för egna idéer. En kommentar som kom upp vid 
denna fråga var. 
 

”Det är viktigt att vi hjälps åt och att vi handlar av varandra så långt det är 
möjligt. Branschöverskridande kontakter kan vara mycket befrämjande om 
man släpper på prestige och de mentala begränsningarna”182. 
 

För att företagen ska kunna arbeta på detta sätt är det viktigt att de träffas och knyter 
kontakter. Det som företagsrepresentanterna tyckte var viktigast, var att samarbeta inom 
kompetensutvecklingsfrågor och att anordna småföretagarträffar. Småföretagarträffar är 
ett förslag på nätverk som kan främja näringslivet i kommunen.  
 

På vilket sätt ska företagen i Ronneby kommun 
samarbeta med varandra, och med andra 

aktörer för att det ska bli gynnsamt för 
näringslivet?
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A) Praktikplats som ingår i utbildningen 
B) Småföretagarträffar 
C) Branschsamarbete 
D) Konsultverksamhet, köpa tjänster och varor av varandra 
E) Mässor 
F) Mentorsverksamhet, där äldre hjälper yngre och tvärtom 
G) Kompetensutvecklingsfrågor 
H) Vet ej 

 

181 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
182 Kommentar från enkätundersökningen 
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Målet, kompetensförsörjning genom samarbete mellan skola och näringsliv valdes 
för att det idag är svårt med rekrytering av rätt arbetskraft till näringslivet. Förhoppningen 
är att om skola och näringsliv hittar olika former för kommunikation och samarbeten, kan 
utbildning anpassas till näringslivets behov av rätt kompetens för arbetskraften. Några 
synpunkter från ”tycka till dagen” var att det behövdes ”rätt arbetskraft”183 och 
”samverkan mellan utbildningssidan och näringslivet”184, och dessa synpunkter styrker 
detta målet.  
 
Att synliggöra insatserna och visa goda exempel på Näringslivsverksamhetens arbete 
är viktigt för att kunderna ska kunna följa arbetet, och se ett resultat av detta. Under vissa 
perioder har Näringslivsverksamheten inte levt upp till detta, och vid två tillfällen har 
arbetet nästan stått stilla, eftersom tjänsten som näringslivschef varit vakant. Detta har 
skapat ett missnöje bland företagen i kommunen, vilket framkommit i intervjuerna. Det 
har efterfrågats ”tydligare profilering och en sammanhållen syn på näringslivsfrågor”185 
samt att ”skapa relationer och överföring av information”186. Även politikerna i 
näringslivsgruppen hade synpunkter på att det är ”viktigt att visa sig”187 samt att 
”synliggöra verksamheten”188. Ett exempel på att synliggöra verksamheten och lära av 
andra är att göra företagsbesök. Det har framkommit i vår undersökning att dessa besök 
är uppskattade, och att besöken bör göras av både Näringslivsverksamhetens tjänstemän 
och politikerna i näringslivsgruppen.  
 
Servicen på Näringslivsverksamheten ska vara effektiv och av god kvalitet. Denna 
inkludera även nöjd kund, som är ett vanligt förekommande strategiskt mål i de flesta 
balanserade styrkorten, enligt bland annat Kaplan och Norton samt Lindvall.189 Detta mål 
togs inte med under kundperspektivet. Istället blev det ett mål under processperspektivet i 
form av god kvalitet.  I intervjuerna kom det fram att förväntningarna på verksamheten är 
att ”kunden blir korrekt bemött”190 och att kunden erhåller ”bra kontakter och service”191. 
Det eftersöktes också ”bra kommunikation mellan företag och kommun”192 och att 
kunden skulle ”känna sig välkommen”193. Den allmänna uppfattningen i intervjuerna var 
att Näringslivsverksamheten behöver förbättra kundrelationen, speciellt till små-
företagarna. Undersökningen visade att det var viktigt med ”bra kontakter och service”194 
och ”snabba svar”195. Detta påpekas i oppositionens näringslivsprogram, då de vill att 
kunden ska få svar på förfrågan inom två dagar.196 Även bra tillgänglighet efterfrågades 

183 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
184 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
185 Intervju med företagsrepresentant 
186 Intervju med företagsrepresentant 
187 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
188 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
189 Kaplan, Norton (1999); Lindvall (1999) 
190 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
191 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
192 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
193 Intervju med företagsrepresentant 
194 Intervju med politiker i Näringslivsgruppen 
195 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
196 Framtidens Ronneby, Näringslivsprogram 2006-03-19, C, Fp, M och Kd 
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och ett förslag till förbättring är att inrätta en företagslots, en form av serviceperson som 
ska hänvisa kunden rätt i olika ärenden med andra ord, en snabb väg in i kommunen. Stor 
vikt bör läggas vid första kontakten då denna är avgörande för vidare kontakter. I 
enkätundersökningen frågade vi företagsrepresentanterna vilken hjälp och service de ville 
ha av Näringslivsverksamheten. Där visade det sig att nästan trettio procent tyckte att det 
var viktigt med att få hjälp att arrangera olika kontaktforum exempelvis frukostmöten. 
Tjugotvå procent av de tillfrågade ville att Näringslivsverksamheten skulle agera sam-
ordnare för att skapa olika nätverk. Här ser vi att det finns ett stort behov av fler nätverk i 
drift.  
 

Vilken hjälp och service vill ni ha av 
Näringslivsverksamheten?
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A) Arrangera olika kontaktform, exempelvis frukostmöten  
B) Företagslots, hjälp till rätt hjälp inom Ronneby Kommun 
C) Hjälp med att hitta lokaler 
D) Rådgivning 
E) Hjälp vid bidragsansökan, exempelvis EU-medel 
F) Samordnare för att skapa nätverk/kontaktmöjligheter 
G) Hjälp vid mark och fastighetsköp 
H) Företagsbesök 

 
Om servicen ska vara effektiv och av god kvalitet måste tjänstemännen skaffa sig 
kunskaper om de andra enheterna på Ronneby Kommun. Detta för att de ska kunna svara 
på frågor som rör näringslivet men inte hör till deras ordinarie sysslor. Detta enligt 
Persson och Westrups teorier om ett bättre samarbete över enheterna, och komma bort 
från det vertikala sättet att arbeta.197  
 

197 Persson, Westrup 
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4.8.2 Processperspektivets framgångsfaktorer 
 

Några av de tankar kring framgångsfaktorer för processperspektivet som togs upp under 
projektet var, regionalt arbete, studenter och kommunikation. Dessa tankar känns så här 
långt allt ifrån färdiga och får utvecklas under 2007. Vi författare anser att följande 
framgångsfaktorer bör diskuteras: Utveckla samarbetet mellan näringsliv och utbildning, 
så att eleverna får en inblick i företagen och på så sätt öka sin chans till ett arbete i 
framtiden. Skapa fler arenor för samverkan mellan kommunens företag. En företags-
representant föreslog att ”skapa omöjliga, nya mötesplatser”198, för att på så sätt få en 
annan synvinkel på samarbeten mellan företagen. Vi har även sett vissa brister i 
beslutsgången, och detta försämrar verksamhetens service.  
 

4.8.3 Processperspektivets mått 
 

Målet, tydliggöra och aktivt sälja produkten för industrietablering, mäts genom antal 
aktiva prospekt, med andra ord hur många bestående relationer Näringslivsverksamheten 
har med intresserade företag. 
 
Ett sätt att mäta arenor för innovation och samverkan lokaliserade i Ronneby är antal 
aktiva nätverk. Mätningen av antal nätverk i drift kan ske på olika sätt. Dels kan antalet 
nätverk mätas, och dels kan antalet medverkande personer och representerade företag 
mätas. För att se denna utveckling redovisas en ökning eller minskning. Detta mått kan 
vara svårt att genomföra praktiskt, och får troligtvis göras med någon form av upp-
skattning. Det kan också vara av intresse att följa upp vilka effekter som skapas av 
nätverkens arbete. Ett andra mått för målet är antal tematräffar. 
 
Kompetensförsörjning genom samarbete mellan skola och näringsliv, mäts genom antal 
praktikplatser. Vi författare ser detta som ett mått, men vi anser att det finns fler 
alternativ till att nå en bättre kompetensförsörjning än enbart praktikplatser. Här kan 
nämnas att planering av utbildningar sker i samråd med näringslivet, att gemensamma 
aktiviteter ordnas såsom företagardagar/mässor, studiebesök med mera. 
 
Egen undersökning och svenskt näringslivs undersökning, används som mått för målet, 
servicen på Näringslivsverksamheten ska vara effektiv och av god kvalitet. För att få ett 
mer relevant mått anpassat till kommunen ska en egen undersökning göras med jämna 
mellanrum. I denna undersökning går det också att ta reda på kvaliteten på verksamhetens 
arbete. En egen undersökning kan resultera i positivare attityder, eftersom företagaren 
känner sig uppmärksammad och får möjlighet att påverka utvecklingen av Näringslivs-
verksamheten. Svenskt näringslivs undersökning är mer övergripande och genomförs i 
alla Sveriges kommuner. Nackdelen med denna undersökning är att endast trehundra 
företag tillfrågas. Den som svarar på undersökningen fokuserar mycket på vad som hänt 
bakåt i tiden, och svaret redovisas ett halvår senare. Resultatet av undersökningen bli då 
inaktuellt och speglar ett resultat som är ungefär ett år gammalt.  Alternativt kan 
Företagarnas Riksorganisations undersökning användas, den fokuserar mycket på statistik 

198 Intervju med företagsrepresentant 
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angående försäljning och kreditvärdighet. Denna statistik kan vara användbar, då vi ser 
hur företagen mår ekonomiskt, och även hur näringslivet utvecklas. Det kan vara svårt att 
mäta begreppet ”nöjd kund”, och enligt Lindvall finns det fortfarande brister i de 
mätningar som görs.199 
 
För att mäta målet, synliggöra insatserna och visa goda exempel, används måtten antal 
pressmeddelanden och antal företagsbesök. För att mäta om arbetet synliggörs kan 
verksamheten använda sig av antalet pressmeddelanden som lagts ut på hemsidan. 
Hemsidan bör uppdateras kontinuerligt, och det bör fastställas hur ofta detta ska göras. Vi 
har själva erfarenhet av detta när vi letade information angående organisationen, vi upp-
täckte då att sidan inte var uppdaterad på ett halvt år, och därmed inaktuell. Företags-
besök har efterfrågats, och dessa är lätta att mäta.  
 
Ett förslag från en företagare som vi fick var att delge information via mailutskick, 
istället för att lägga ut information på hemsidan, eftersom denna inte används aktivt av 
företagarna. Detta förslag ansågs inte var någon bra lösning av näringslivssamordnaren, 
han menade att det skulle slita ut kommunikationen med företagarna. Vi författare såg det 
som en möjlighet till att de som ville ha information kunde anmäla sitt intresse till 
Näringslivsverksamheten.  

 
4.9 Utvecklingsperspektivet 
 

Detta perspektiv beskriver verksamhetens förutsättningar för utveckling, och är en grund 
för hur de tre övriga perspektivens mål ska kunna nås. Här är det viktigt att med-
vetandegöra vikten av utveckling och fortutbildning, för att skapa en förbättring av 
verksamheten. Utvecklingsperspektivet påverkar de andra perspektiven, och är det 
viktigaste perspektivet i styrkortet. Allt enligt Lindvalls samt Olve, Roy och Wetters 
teorier.200 
 

4.9.1 Utvecklingsperspektivets strategiska mål 
 

Utvecklingsperspektivets strategiska mål är: 
 

o Förebild för andra kommuner, inom hållbar utveckling 
o Lärande organisation, som förmår utveckla nya idéer  

 
Målet förebild för andra kommuner, inom hållbar utveckling, syftar till att synliggöra 
en målmedveten och hållbar utveckling av näringslivsverksamheten. På ”tycka till dagen” 
kom det upp att Näringslivsverksamheten ska vara ”ledande inom hållbar utveckling”201. 
Detta för att utveckla befintliga företag, men också för att företag ska etablera sin 
verksamhet i kommunen. 
 

199 Lindvall (1999) 
200 Olve, Roy, Wetter (1999), Lindvall, (2001) 
201 Synpunkt från ”Tycka till dagen” 
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Ett annat strategiskt mål är lärande organisation, som förmår utveckla nya idéer. Med 
detta mål utvecklas organisationen genom att den tar in synpunkter och förslag till 
förbättring av andra företag och organisationer. Detta projekt med att ta fram ett 
balanserat styrkort kan ses som ett exempel på detta mål. Styrsystemet har adopterats av 
flera andra offentliga verksamheter, vilket har påverkat framtagandet av styrkortet för 
Näringslivsverksamheten. Genom att titta på andra verksamheter kan vi dra nytta av de 
erfarenheter de gjort, och på så sätt underlättas processen.  
 
Det är också viktigt att sträva efter hög kompetens bland personalen. Även om personal 
rekryteras med hög kompetens är det önskvärt att utveckla den ytterligare genom 
kompetensutbildning. Effekterna av detta blir att verksamheten utvecklas. Kompetens-
utvecklingen kan omfatta både enstaka utbildningsdagar och längre akademiska 
utbildningar.  I vår undersökning har det kommit fram att alla verkar vara tillfredsställda 
med tjänstemännens kompetens.  Detta mål omfattar även intern samordning och att de 
kommunala enheterna ska samarbeta bättre. Idag sker mycket av arbetet isolerat i varje 
enhet, målet blir att skapa en större helhet inom Ronneby Kommun. Mycket av 
Näringslivsverksamhetens arbete påverkas av andra kommunala enheter, som tillexempel 
Bygg och fastighetsenheten samt Gatuenheten. Om samarbetet mellan dessa enheter är 
trögt får kunden vänta länge på besked i sin fråga. I vårt arbete har vi fått fram 
synpunkter som att, ”Systemet är trögt”202, ”Samordna kommunen internt”203, ”Komma 
bort från stuprörstänket”204 och ”bättre tvärfunktionellt samarbete”205. Vår bedömning är 
att flertalet anser att Ronneby Kommun behöver förbättra det interna horisontella arbetet. 
Detta problem har Persson och Westrup forskat om, och kommit fram till att det behövs 
ett bättre samarbete mellan aktörer som arbeta med likartade uppgifter. Detta är speciellt 
viktigt inom människonära tjänster, så att den berörda parten inte hamnar mellan stolarna 
när det sker många parallella processer.206   
 
Ett mer inofficiellt mål från tjänstemännens sida är att de interna gruppmötena ska ske på 
ett effektivare sätt, och att onödigt långa möten bör undvikas. Idag ser de att, de är med 
på möten som inte är relevanta för deras arbetsuppgifter. Denna tid som förspills på dessa 
möten kan användas till viktigare arbetsuppgifter. Arbetsplatsträffarna är ett exempel på 
ofta utdragna möten, med icke relevant information. Dessa möten skulle kunna alterneras 
med möten för berörda personer från andra enheter. Måttet på effektivare gruppmöten, 
kan göras efter ett maximalt antal timmar på respektive gruppmöte. Här är det upp till 
tjänstemannen själv att avgöra hur relevant mötet är. Detta mål är dock inte med i 
styrkortet, men kan integreras i målet lärande organisation.   
 

202 Intervju med företagsrepresentant 
203 Intervju med företagsrepresentant 
204 Intervju med företagsrepresentant 
205 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
206 Persson, Westrup 
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4.9.2 Utvecklingsperspektivets framgångsfaktorer 
 

De framgångsfaktorer som kom fram i utvecklingsperspektivet var att söka upp berörda 
personer inom Ronneby Kommun, som har anknytning till ett näringslivsutvecklande 
arbete. Denna framgångsfaktor kan knytas till Perssons och Westrups förslag på åtgärder 
för en bättre dialog över verksamhetsgränserna, vilka är: 
 

o   Skapa arenor och former för dialog över gränserna 
o   Premiera arbete och utvecklingsarbete över gränser 
o   Formulera mål och ansvar över gränser 
o   Utväxla kunskap och erfarenheter över gränser 
o   Synliggöra händelseförlopp och relationer över gränser  

 
Verksamheten måste uppmärksammas som en sammanhängande helhet, eftersom 
tjänsterna byggs upp av mänskliga relationer som sträcker sig över enhetsgränserna.207   
 
Det som tjänstemännen på Näringslivsverksamheten tyckte var mest akut för tillfället var 
att få en bättre inblick i hur bygglov beviljas. Denna fråga förekommer ganska ofta i deras 
arbete. Även frågor som berör Gatuenheten och Miljö- och Hälsoskyddsenheten, före-
kommer i tjänstemännens arbete. Här kan Ronneby Kommun lokalisera berörda parter och 
skapa arenor för att sätta sig in i varandras arbete. Landskronas Kommun har utvecklat 
liknande arenor för träffar, som ska utveckla deras arbete. Dessa arenor träffas ungefär en 
gång per månad. Arbetet har tagits emot positivt och gett effekter, som resulterat i att fler 
arenor ska skapas framöver.208 
 

4.9.3 Utvecklingsperspektivets mått 
 

Målet förebild för andra kommuner, inom hållbar utveckling mäts med måttet, genomfört 
KLIMP-projekt. Ett KLIMP-projekt är ett klimatförändringsprogram där det bland annat 
ska finnas en energiplan. Den ska också innefatta en strategisk klimatpåverkansplan, som 
exempelvis kan innefatta expansion av fjärrvärme eller utveckla biogasanläggningar. 
Staten och Länsstyrelsen kan vara behjälpliga med bidrag till dessa satsningar. 
 
Målet, lärande organisation, som förmår utveckla nya idéer, mäts med måtten, antal 
innovationsmöten, antal samverkansmöten mellan enheterna, antal studiebesök, lära av 
varandra samt extern kompetensutveckling. Här bör möjligheter till innovationsmöten 
utvecklas och för att lära sig hur andra organisationer fungerar bör tjänstemännen göra 
studiebesök på lämpliga verksamheter. Under ”tycka till dagen” för företagarna, kom 
även en tjänsteman från Karlshamns Kommun, detta är ett exempel på att ta del av hur 
andra gör. Liknande besök kan tjänstemännen på Näringslivsverksamheten göra, och 
måttet på detta är antal genomförda besök under året. Kompetensutvecklingen mäts 

207 Persson, Westrup 
208 Garay, Sergio, kommunchef, Landskrona 
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enklast genom antal utbildningsdagar per tjänsteman. Här är det upp till Näringslivs-
verksamheten att avgöra hur många utbildningsdagar varje tjänsteman ska ha per år.  
  
 
4.10 Ekonomiperspektivet 
 

I detta perspektiv visas de ekonomiska konsekvenser av de val verksamheten gjort i de 
andra perspektiven, och oftast finns det utvecklade rapporteringskrav innan styrkortet 
utvecklas som styrinstrument, enligt bland annat Kaplan och Norton.209 
 

4.10.1 Ekonomiperspektivets strategiska mål 
 

I början av processen diskuterades de strategiska målen i ekonomiperspektivet ur två 
synvinklar. Strategiska mål som avser enbart ekonomiska mål så som budget i balans och 
bäst nytta för pengarna, samt strategiska mål ur ett mer övergripande samhällsperspektiv 
så som minskad arbetslöshet, starta nya företag och nyetableringar. Synpunkter framkom 
på att målet budget i balans inte var av intresse då verksamheten inte påverkas av några 
större yttre faktorer som kan få budgeten i obalans. Vidare ansågs att de mer samhälls-
ekonomiska målen var mer intressanta medan de var svåra att mäta. De strategiska målen 
delades in i två kategorier, mål för enheten, och mål sett ur ett ägarleveransperspektiv. 
Slutresultatet av denna tidiga diskussion blev följande strategiska mål. 
 
Enheten 

o Utnyttja externa medel 
o Budget kopplad till politiska mål 
o Medfinansiering EU-projekt 

 
Ägarleverans 

o Nya företag kvar efter tre år 
o Nya etableringar 
o Utvecklingsinsatser 

 
Vi författare ansåg att målen för ägarleverans var överflödiga, eftersom det täcks upp av 
mål i de andra perspektiven. Vidare kan vi se en brist i dessa mål, då vi saknar ett mål för 
befintliga företag och hur de ska utvecklas. Vi anser att det finns ett intresse att kunna 
mäta hur befintliga företag utvecklas med anledning av antal anställda i företagen. Vi ser 
det totala antalet anställda i samtliga företag som ett mål för kommunen, inte bara nya 
arbetstillfällen Det skulle vara intressant att kunna mäta antalet nya arbetstillfällen, och 
antal förlorade arbetstillfällen, genom denna differens kan vi få en bild av näringslivs-
utvecklingen. Detta strategiska mål kan uppfattas negativt för de befintliga företagarna, 
då endast etableringar och nya företag uppmärksammas.  
 
 

209 Kaplan, Norton (1999) 
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Efter att styrkortet gåtts igenom tillsammans med ekonomikonsulten210, togs målen för 
ägarleverans bort och kvar blev följande mål. 
 

o Utnyttja externa medel  
o Resurstilldelning följer uppsatta mål 

 
Att utnyttja externa medel är viktigt eftersom Näringslivsverksamheten får mer resurser 
att röra sig med, och på så sätt utveckla verksamheten. ”Utnyttja EU-medel”211 var en 
synpunkt som kom upp i inre gruppen.  Ska Näringslivsverksamheten medfinansiera EU-
projekt, ska det finnas budgeterade medel för detta. Om ett företag vill göra en större 
satsning och får EU-bidrag, kan även Kommunen medfinansiera detta, om de tycker att 
projektet främjar näringslivet i kommunen. 
 
Resurstilldelning följer uppsatta mål, innebär att budgeten ska vara kopplad till de 
politiska målen. Brister kan uppkomma då politikerna beslutar om ett mål för 
verksamheten, men att budgeten inte anpassas resursmässigt efter målen. Då är det 
avgörande att dessa båda handlingar är samstämda. 
 
Enligt Lindvall kan det vara både enkelt och svårt att ta fram de strategiska målen för 
ekonomiperspektivet.212 Enligt vår uppfattning var det svårt att ta fram målen, eftersom 
de klassiska ekonomiska målen såsom budget i balans, inte var relevanta. 
 

4.10.2 Ekonomiperspektivets framgångsfaktorer 
 

De framgångsfaktorer som framkommit i detta perspektiv är, kunskap om strukturfonder 
samt nationella program vid NUTEK, Länsstyrelsen och andra stiftelser. Vi anser att det 
finns fler framgångsfaktorer som är avgörande för perspektivets mål. Exempelvis kan det 
vara att det finns externa medel och EU-medel att söka. 
 

4.10.3 Ekonomiperspektivets mått 
 

För att mäta utnyttjade externa medel, ska den procentuella andelen externa medel delas 
med de kommunala medlen. Arbetet resulterade i måttet, budget i förhållande till behov, 
för målet, resurstilldelning följer uppsatta mål. Här kan vi författare se själva budgeten 
som ett mått om den baseras på de politiska målen. För att mäta medfinansiering av EU-
projekt togs måttet, procentuellt antal medfinansiering i EU-projekt fram.  
 

210 Johansson, Andreas 
211 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
212 Lindvall (1999) 
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4.11 Handlingsplaner 
 

Eftersom vi inte kunde hålla vår tidsplanering, ryms inte framtagandet av handlingsplaner 
i detta projekt. Ronneby Kommun kommer att jobba vidare med detta arbete under 2007. 
Att ta fram handlingsplaner ser vi som en intern process, då det är Ronneby Kommun 
som beslutar vad som ska göras för att nå de fastställda målen, och vilka resurser som 
finns att tillgå. Detta stämmer överens med både Ericsson och Gripne samt Olve, Roy och 
Wetters teorier om handlingsplaner.213 
 
Under projektet har förslag på handlingsplaner för olika aktiviteter framkommit. Nedan 
ges en förteckning över dessa aktiviteter. 
 

o Politiker och tjänstemän behöver delta i fler evenemang och möten 
o Skapa en arena för möten i kulturcentrum. 
o Marknadsföra Ronneby kommun och dess företag 
o Skapa en Mentorsverksamhet, där äldre hjälper yngre och tvärt om 
o Anordna mässor i Ronneby 
o Företagslots, som ska vara behjälplig till rätt väg inom Ronneby Kommun 
o Bättre uppföljning av ärenden 
o Skapa en näringslivsplan 
o Skapa enhetlig layout för trycksaker som Ronneby Kommun skickar ut 
o Identifiera personer, nödvändiga för arbetet, att samverka med inom andra enheter 

 
I intervjuerna har det kommit fram att det behövs ”rutiner för uppföljning”214, 
”synliggöra Ronneby bättre”215, ”en mötesplats för företagsförsäljningsarbeten”216 samt 
att ”skapa mentorsnätverk”217 I Näringslivsprogrammet från oppositionen kan vi läsa att 
en av deras strategier är att ”företag ska känna att de har EN ingång till Kommunen för 
näringslivsfrågor, till exempel genom en företagslots”218, detta styrker valda 
handlingsplaner. 
 
Dessa förslag till handlingsplaner kan kännas lite oklara, och vi anser att en handlings-
plan ska vara direkt knuten till en arbetsuppgift, vilket dessa inte är. Det fortsatta arbetet 
med handlingsplanerna innebär att beslut ska tas angående tidsperspektiv och fokus-
områden. Varje fokusområde kommer att ha sina egna handlingsplaner, så att kommun-
invånarna kan se hur Näringslivsverksamheten ska verka i just deras område.   

 

213 Ericsson, Gripne (2002), Olve, Roy, Wetter (1999) 
214 Intervju med företagsrepresentant 
215 Intervju med politiker i näringslivsgruppen 
216 Uttalande från deltagare i inre gruppen 
217 Intervju med företagsrepresentant 
218 Framtidens Ronneby, Näringslivsprogram 2006-03-19, C, Fp, M och Kd 
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4.12 Dokumentation och genomförandet av mätningar 
 

Vi författare är medvetna om att vissa av de strategiska målen och måtten är svåra att 
dokumentera och redovisa. Lindvall menar att det huvudsakliga intresset har riktats mot 
att följa upp om de ansvariga når överenskomna mål och tyvärr riktas mindre intresse på 
att mäta för en mer framåtriktad styrning. Många gånger är antalet mätetal stort, medan 
talens innebörd kan vara oklara för många aktörer. Denna typ av mätetal gör det svårt att 
agera inom verksamheten. 219 Här ser vi författare det balanserade styrkortet som ett 
hjälpmedel till att alla inom en verksamhet ska ta ansvar och ha möjlighet att följa upp 
arbetet genom att mäta hur uppsatta mål nås. Det viktigaste är dock att på något sätt 
medvetandegöra händelserna för tjänstemännen. För att mäta detta krävs ett förenklat 
redovisningssystem. Näringslivsverksamhetens styrkort omfattar enbart ett fåtal personer, 
vilket gör att vi ser det som praktiskt genomförbart. Hade styrkortet omfattat en större 
verksamhet förstår vi att det hade varit svårt att genomföra mätningarna.  Tjänstemännen 
uppfattar själva sin situation, så att det går att uppskatta den tid de lägger på olika 
arbetsuppgifter. 
 
Det styrkort som kommer att läggas ut på Internet kommer att innehålla mätbara mått. 
Dessa kommer att vara knutna till rutor som visar hur arbetet går. Visar rutan grönt har 
målet uppnåtts, visar rutan gult är målet på väg att uppnås och visar rutan rött har inte 
målet uppnåtts och det är en bra bit kvar för att uppnå målet. 

 
4.13 Andra synpunkter på Näringslivsverksamheten 
  

Vi ansåg att det var av intresse att ställa frågor, i intervjuerna, angående den befintliga 
organisationen. I SWOT analysen som gjordes i inre gruppen kom det fram att det fanns 
svagheter inom organisationen. Där framkom det bland annat att det fanns oklarheter 
inom ansvarsområden, förtroende och beslutsprocess.  Det är brist på mätbara mål och 
tvärfunktionellt samarbete samt att det inte finns någon formulerad näringslivsplan. Vår 
tanke var att även intervjuerna skulle ge information som kunde vara till hjälp att för-
bättra arbetet inom Kommunen. Intresset för dessa frågor var mindre angeläget från 
Kommunens sida. Enligt dem själva var de redan medvetna om problemen. En intervjuad 
politiker menade att ”verksamheten fungerar dåligt och måste omorganiseras”220. De 
synpunkter som var starkast i intervjuerna var att näringslivssamordnarens status var för 
svag, och detta ser inte bra ut utåt. De intervjuade hade hellre sett en näringslivschef på 
denna post. Några av de intervjuade är politiker och tillhör oppositionen, vilket gör det 
naturligt för dem att kritisera den nuvarande organisationen. Utöver detta var det ändå 
flertalet intervjuade personer som ville ändra på den befintliga verksamheten. En 
företagare sa att ”det är för dålig status för näringslivssamordnaren”221 och ”det ser inte 
bra ut utåt”222. Flera tjänstemän på kommunen ser dock inte detta som något problem, det 
är bara en titel. Vi anser att en näringslivschef har bättre anseende ut mot kund, och detta 

219 Lindvall (2001) 
220 Intervju med politiker i näringslivsgruppen 
221 Intervju med företagsrepresentant 
222 Intervju med företagsrepresentant 
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ger även signaler ut, att Kommunen värnar om näringslivsutvecklingen. Vidare har en 
chef vanligtvis mer beslutanderätt än en samordnare, och i intervjuerna framkom 
önskemål om snabbare beslutsprocess. I intervjuerna framgick det också att ett fristående 
näringslivskontor var nödvändig för utvecklingen av näringslivet. Det framkom att ”ett 
Näringslivskontor med makt att agera är förutsättning för att skapa effektiv 
verksamhet”.223 I dagsläget finns det inte ens ett namn på verksamheten, och detta 
uppfattas negativt utåt.  

 
4.14 Våra erfarenheter av processen 
 

Näringslivsverksamhetens förväntningar var att det skulle bli ett kvalitativt arbete, som 
kan användas praktiskt i det löpande arbetet. Styrkortet ska vara enkelt att använda och 
lättförståligt för alla, även för de som inte är insatta. Våra förväntningar var att kunna 
bidra med våra kunskaper och erfarenheter. Förväntningarna var också att bli duktiga 
inom styrkortsarbete, samt få nya erfarenheter och meriter. Båda parter förväntade sig ett 
bra och givande samarbete. Upplägget av detta projekt har fungerat bra, och 
engagemanget från alla deltagare har varit stort. Arbetsstrukturen stämmer överens med 
Lundahl och Skärvards teori om projektarbete.224 Vi författare har inte alltid haft samma 
syn på hur styrkortet ska formas som tjänstemannen på Kommunen. Detta har dock i 
flertalet fall lett till givande diskussioner, men vissa meningsskiljaktigheter finns 
fortfarande. Här kan nämnas de strategiska målen och hur de indelats i de olika 
perspektiven. I det stora hela ser vi positivt på arbetet, och det har resulterat i ett 
balanserat styrkort för Ronneby Kommun, samt att det har utvecklat vår, och deltagarnas 
kunskap. 
 
Arbetet i projektgruppen har fungerat, men det har förekommit brister i kommunikation 
och respekt. Vi har stundtals haft svårt att få svar på våra frågor via mail, trots att arbetet 
har första prioritet enligt beställaren. Vidare har tid gått till spillo då beställaren varit 
försenad till mötena. Om detta är en allmän attityd ut mot företagarna ser vi det som ett 
allvarligt problem, som skapar irritation och negativa attityder. Responsen på att läsa 
igenom materialet, som vi levererat, har varit bristfällig. Detta har framkommit då vi efter 
ett tag fått göra om saker som vi tidigare fått klartecken för. Vi förstår att arbets-
belastningen är stor för beställaren, och att det antagligen är därför som vi har fått dålig 
respons på vårt arbete. Om vi fått mer respons och förtroende, hade projektet varit ännu 
mer inspirerande, och gett ett ännu bättre resultat. Vår resurs har inte tagits på allvar, och 
inte utnyttjats på ett bra sätt. I ett projektarbete är det enligt Andersen, viktigt att utnyttja 
resurserna rätt för bästa resultat.225 Vi författare kan se att vi inte haft förmågan att vara 
tillräckligt drivande, och att vi tagit stor hänsyn till beställarens åsikter. Detta har lett till 
att vi inte alltid fått igenom våra tankar på ett bra sätt. Troligtvis hade det varit lättare att 
utföra arbetet om vi hade varit anlitade som ”riktiga konsulter” och inte bara studenter. 
Denna erfarenhet har skapats under projektets gång, och stärktes genom att 

223 Intervju med företagsrepresentant 
224 Lundahl, Skärvad (1999) 
225 Andersen (1998) 
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ekonomikonsulten226 deltog vid summeringen av styrkortet. Vi ser dock att det var 
positivt att ekonomikonsulten227 deltog med sin kunskap och erfarenhet för att få en 
bättre struktur på styrkortet. 
 
Som vi nämnt tidigare fanns vissa meningsskiljaktigheter angående de strategiska målen i 
styrkortet. Hade inte ekonomikonsulten228 varit behjälplig i slutskedet, tror vi att 
styrkortet sett annorlunda ut. Han redde ut vissa begrepp, så att vi och beställaren fick 
mötas på halva vägen. Vi kan också konstatera att, efter det att beställaren blivit 
medveten om hur vi upplever arbetet i projektet, har det fungerat bättre, och vi har vid 
slutfasen av projektet mer vågat stå för våra synpunkter. 
 
Vidare har Blekinge Tekniska Högskola vid flera tillfällen tappats bort som samarbets-
partner i skrifter som har distribuerats från Ronneby Kommun till bland annat 
kommunens företag. Detta motsäger Ronneby Kommuns tankar om att värna om ett bra 
samarbete mellan Kommunen, företagen och skolan. 
 
Inre gruppens arbete har fungerat bra, och deltagarna har visat ett stort engagemang. 
Denna grupp har arbetat efter arbetskompendiet som vi beskrivit tidigare. Vi tycker att 
detta sätt att arbeta har fungerat bra. Deltagarna har kunnat förbereda sig i förväg, genom 
att titta i kompendiet. Uppslutningen vid dessa möten har varit bra, och vi har även fått 
kommentarer i efterhand från dem som inte kunde delta. Informationen som uppkommit 
har varit relevant för projektet, och alla har varit insatta i ämnet.  
 
Det material som arbetats fram i den inre gruppen har bearbetats och sammanställts av 
projektgruppen, därför har inre gruppens arbete varit viktigt. Gruppens diskussioner har 
också varit givande, och lyft fram många förslag och idéer. Därmed har det getts 
möjlighet för fler än bara näringslivsenhetens personer att påverka innehållet i styrkortet. 
Det är svårt att bedöma hur vi i projektguppen påverkat arbetet i inre gruppen. 
Förhoppningsvis har påverkan varit av förklarande karaktär och inte påverkat gruppens 
ställningstaganden. 
 
Tyvärr har inte kommundirektören kunnat närvara på mer än ett möte. Det hade varit 
önskvärt att få med hennes synpunkter i större utsträckning. Dock vet vi att hon är 
positivt inställd till projektet. 
 
Deltagarna i yttre gruppen har vi uppfattat som positivt inställda till projektet. Många av 
de intervjuade har visat intresse för att kunna påverka utvecklingen av Näringsliv-
sverksamheten, och kommit med många bra förslag och synpunkter. Vi upplevde att de 
flesta hade samma uppfattning om hur Näringslivsverksamheten ska fungera, och vi 
kunde inte se så stora skillnader mellan företagsrepresentanterna och politikernas svar. 
Den ”tycka till dag” som genomfördes, fick bra genomslag då cirka sextio 
företagsrepresentanter kom. Den information och de synpunkter som erhölls vid detta 

226 Johansson, Andreas 
227 Johansson, Andreas 
228 Johansson, Andreas 
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tillfälle, stämde väl överens med resultatet av intervjuerna. För att ytterligare ge företagen 
i Ronneby kommun en möjlighet att påverka gjordes en webbenkät. Denna fick dock en 
svag svarsfrekvens, och varför det blev så dålig respons är svårt att analysera. Enkäten 
skickades ut av Ronneby Kommun, och det kan vara en anledning. Det har på senare tid 
funnits negativ kritik mot Näringslivskontoret, och företagarna har tröttnat på att inget 
händer. En möjlig orsak kan vara att företagen tappat intresset. Tidigare i år presenterade 
Svenskt Näringsliv en underökning där Ronneby hamnade på plats 286 av 289, och detta 
är antagligen resultatet av att tjänsten som näringslivsutvecklare var vakant i över ett år. I 
vår enkätundersökning visade det sig att hälften av de som svarat tyckte att denna dåliga 
placering stämde delvis överens. Tjugo procent tycket att de stämde överens och tjugoåtta 
instämde inte alls. Vi kan i alla fall se att det finns ett visst missnöje bland företagen, och 
detta kan vara anledningen till den dåliga svarsfrekvensen. Det kan också ha uppkommit 
vissa brister vid utskicket som gjort att inte alla har fått enkäten. Detta ligger utanför vårt 
område att ta reda på. 
 

Tycker ni att betyget 286 av 289, i 
Svenskt Näringslivs senaster 

undersöking stämmer överrens med er 
uppfattningnär det gäller näringslivet i 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

A B C D
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C) Stämmer helt överens 
D) Vet ej 

 
Tyvärr var de flesta som svarade på enkätundersökningen representanter för större 
företag med fler än tjugo anställda. Detta kan ge en felaktig bild av underökningen då 
små-företagarna var dåligt representerade. De större företagen har i regel en etablerad 
kontakt med Näringslivsverksamheten, medan de små inte har någon erfarenhet alls. 
Antagligen är det de större företagen som Näringslivsverksamheten har mailadresser till, 
och på så sätt har majoriteten av enkäterna hamnat hos dem. På så sätt utelämnades små-
företagarnas åsikter, och även deras chans att tycka till om Näringslivsverksamheten. 
Troligtvis finns det inte något större behov från småföretagarnas sida att ha en mer 
utvecklad kontakt med Näringslivsverksamheten. Detta kan vara en orsak till att 
småföretagarna är dåligt representerade i undersökningen. Vidare finns ett större behov 
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av kontakt med Näringslivsverksamheten, bland större företag med lokal anknytning. 
Däremot är intresset från stora internationella företag inte lika stort. En 
företagsrepresentant uttryckte sig såhär,  
 

”Vårt företag är inte så involverade i näringslivet i Ronneby, men jag tror att 
mindre företag har ett större behov av Näringslivsverksamhetens service. Vårt 
företag är så stort, och de beslut som fattas angående vår verksamhet i 
Ronneby, inte kan påverkas av Näringslivsverksamheten” 229 
 

Hur många anställda har företaget som ni 
representerar?

0%
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50%

60%
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A) Enmansföretag 
B) 2 till 4 anställda 
C) 5 till 20 anställda 
D) Fler än 20 anställda 

 
Detta sätt att jobba har genererat en stor mängd empiriskt material, vilket har underlättat 
framtagandet av det balanserade styrkortet. Styrkortet kan tyckas vara enkelt, och detta är 
medvetet för att alla ska kunna förstå innebörden. Bara för att det är enkelt innebär det 
inte att det inte har lagts mycket arbete på det. Vi anser att det är en bra kvalitet på 
styrkortet, eftersom det är många som varit delaktiga i processen med att ta fram 
styrkortet. Hade vi i projektgruppen själva arbetat fram styrkortet, hade det blivit en 
sämre legitimitet, och innehållet hade blivit begränsat utan inre och yttre gruppen 
synpunkter. Styrkortet som vi har tagit fram är ett första förslag, och är inte helt komplett. 
I början av projektet var målet att styrkortet skulle vara komplett till årsskiftet, men under 
resans gång fick vi revidera vår tidsaxel. Detta gjorde att styrkortet inte kommer att 
innehålla några framgångsfaktorer, handlingsplaner eller målvärden. Dessa kommer att 
utvecklas under 2007, då även implementeringen kommer att ske. Sandberg och 
Sturesson menar att styrningen påverkas av organisationens kultur och värderingar, och 

229 Intervju med företagsrepresentant 
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dessa faktorer kan både underlätta och försvåra styrningen. Kulturen har formats av 
omvärldens och organisationens historia, och är oftast förändringsobenägen.230 Vi kan se 
det som en fördel att flera tjänstemän på Näringslivsverksamheten är nyanställda, samt att 
de har erfarenhet av balanserat styrkort från andra verksamheter. Detta kan öka 
möjligheterna för att lyckas med att implementera, och styra med, det balanserade 
styrkortet. Vi hänvisar också till Aidemarks redogörelse angående Ängelholms sjukhus 
och Helsingborgs lasarett, där Helsingborgs lasarett misslyckades med organisations-
förändringen på grund av att personalen var negativt inställda. Däremot lyckades 
Ängelholms sjukhus förändra sin organisation och sitt sätt att styra. 231 
 
Inom Ronneby Kommun kommer det för närvarade enbart vara Näringslivsverksamheten 
som arbetar efter ett balanserat styrkort. Detta kan kopplas till Olve, Roy och Wetters 
resonemang om att vissa verksamheter använder fragment av styrmetoden, och 
kombinerar den med traditionell budgetstyrning. Styrkorten varierar också i omfattning 
från personliga styrkort till styrkort för enheter, till att omfatta hela verksamheter.232 
Detta styrkort kan ses som näst intill personligt, eftersom det i nuläget endast omfattar ett 
fåtal personer.  
 
I och med detta uppdrag ser vi att det är möjligt att skapa ett balanserat styrkort för en 
offentlig verksamhet, såsom Näringslivsverksamheten. Vi har tidigare i arbetet beskrivit 
offentliga verksamheter som arbetet med balanserat styrkort under längre tid, exempel är 
Helsingborgs Stad och Landstinget i Blekinge.  Aidemark menar att det, i offentlig 
sektor, handlar om att ge medborgarna maximal utdelning för skattemedlen.233 Styrkortet 
för Näringslivsverksamheten har tagits fram med hjälp av synpunkter från företagarna i 
kommunen, på så sätt har skattebetalarna getts möjlighet att påverka användandet av 
skattemedlen. Vidare skriver Olve et al att styrkortet också kan hjälpa till med att 
prioritera mellan olika medborgares krav, och behov samt att öka de anställdas 
engagemang genom att synliggöra hur deras arbete gynnar samhällsnyttan.234  
 
Vi kan också konstatera att det inte går att hämta en befintlig modell av ett styrkort från 
privat sektor. Varje verksamhet har sitt individuellt skapade styrkort, som ska uppfylla 
verksamhetens krav. Vi ser inte heller att det finns något alternativ till det balanserade 
styrkortet, såsom EVA eller ABM. 
 
Under arbetets gång har vi också blivit medvetna om de styrproblem som finns inom 
offentlig sektor. Vi har sett problemen Persson och Westrup tar upp med vertikala 
styrsystem, där flera aktörer arbetar parallellt med samma sak.235 Styrkortet kommer att 
avhjälpa detta problem, genom att det skapas arenor över enheterna. 
 

230 Sandberg, Sturesson (1996) 
231 Aidemark  
232 Olve, Roy, Wetter (1999) 
233 Aidemark (2001) 
234 Olve, Perti, Roy, Roy (2003) 
235 Persson, Westrup 
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Utgångsläget i Ronneby Kommun var den traditionella ekonomistyrningen, när projektet 
startade. Genom att utveckla Näringslivsverksamhetens traditionella ekonomistyrning, till 
modern verksamhetsstyrning, har ett förändringsarbete skett runt den befintliga tanke-
modellen för styrning och ledning av verksamheten. Vi kopplar detta till Lindvalls tankar 
om att ekonomistyrningen är en bekräftelse på vad berörda personer redan vet om 
situationen, vilket kan hindra utvecklingen av verksamheten.236 Genom att styra enligt 
modern verksamhetsstyrning skapas ett sätt att styra med reflektion och eftertanke, och 
detta uppnår Näringslivsverksamheten med det balanserade styrkortet. 

236 Lindvall (2001) 
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Slutprodukt och summering av projektet 
  det här kapitlet kommer vi att beskriva slutprodukten och göra en summerande 

reflektion av arbetet. Efter det kommer vi att ta upp vad arbetet har bidragit med 
för omgivningen samt arbetets relevans och trovärdighet. Slutligen ger vi förslag 

på inspirerande vidare forskning inom ämnet.  

 
5.1 Projektet 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har varit ett mycket givande projekt att 
arbeta med. Vi författare har genom projektet skaffat oss större kunskaper, dels om 
balanserat styrkort, och dels om näringslivet och Näringslivsverksamheten i Ronneby. Vi 
anser att vi fått en större förståelse och inblick som skapat kunskap, genom att arbeta med 
projektet jämfört med att skriva en traditionell uppsats. Projektet har varit tidskrävande 
och vi författare har haft en sammanhållande funktion för att driva arbetet framåt, vilket 
resulterat i att vi har fått en stor kunskap inom ämnet.  
 
Sättet som vi har arbetat på har fungerat bra, och vår bedömning är att alla parter har varit 
nöjda. Dessutom har vi skapat ett första balanserat styrkort för Näringslivsverksamheten. 
Vår förhoppning är att detta kommer att implementeras i verksamheten, och utvecklas 
ytterligare under de kommande åren. 
 
Varje verksamhet har sitt individuellt skapade styrkort, som ska uppfylla verksamhetens 
krav, och utifrån detta kan vi konstatera att det inte går att hämta en befintlig modell av 
ett styrkort från varken privat eller offentlig sektor. Vi ser inte heller att det finns något 
alternativ till det balanserade styrkortet, såsom EVA eller ABM.  

 
5.2 Beskrivning av det balanserade styrkortet för 
Näringslivsverksamheten i Ronneby Kommun 
 

Nedan följer det balanserade styrkort som vi har tagit fram och som blev slutprodukten av 
arbetet. Styrkortet får ses som ett första förslag som kommer att utvecklas under 2007. 
För att beskriva sambanden mellan de olika strategiska målen redovisar också ett utdrag 
ur rapporten från Ensolotion. Denna rapport är en sammanställning av projektgruppens 
sista möte, där vi fick hjälp av Ensolutions ekonomikonsult237. Dessa samband visar hur 
styrkortet hänger ihop i en röd tråd från vision, strategier, fokusområden till de 
strategiska målen i de olika perspektiven, enligt Olve, Roy och Wetter.238 Vidare kan 
sambanden ses som ett exempel på strategikarta. 
 
 

237 Johansson, Andreas 
238 Olve, Roy, Wetter (1999) 
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Figur 5.1, Johanssons modell för att visa sambanden mellan de strategiska målen.239 

239Johansson (2006), Rapport Balanserat styrkort Ronneby Kommun, Näringslivsenheten 
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Vi redovisar nedan ett utdrag ur rapporten från Ensolotion som visar de mål och mått som 
tagits fram för styrkortet. De små rutorna som följer efter målen och måtten, ska signalera 
hur verksamheten ligger till. Under våren 2007 kommer det att arbetas fram målvärden 
för måtten. I dessa målvärden ska det finnas ett värde som är bra, ett värde som är mindre 
bra men godkänt och ett värde som är underkänt. Resultatet redovisas genom att rutorna 
färgläggs i grönt, gult eller rött  
 
 

Figur 5.2, Johanssons modell av Balanserat styrkort för Näringslivsenheten i Ronneby 
Kommun.240 

240 Johansson (2006), Rapport Balanserat styrkort Ronneby Kommun, Näringslivsenheten 
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Figur 5.3, slutprodukten som ska placeras på Ronneby Kommuns hemsida  
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redovisas. Här ska också finnas förklaringar under de strategiska målen, där mått och 
målvärde redovisas.  Styrkortet kommer att läggas ut under januari månad 2007 på 
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Ronneby kommuns hemsida. I och med detta kommer projektet att vara slutfört för vår 
del, men arbetet kommer att fortsätta inom Kommunen. 

 
5.3 Kunskapsbidraget 
 

Den process som uppdraget avser, med att skapa ett balanserat styrkort, innebär att vi 
författare förmedlat och förklarat olika begrepp och kunskaper om att skapa ett balanserat 
styrkort för berörda parter. Vi förmedlar också hur en process, med att ta fram ett 
balanserat styrkort, går till. Detta innebär att förståelsen för ett alternativt styrsystem 
skapas bland Kommunens tjänstemän och politiker. Vidare synliggörs Näringslivs-
verksamhetens arbete genom det balanserade styrkortet, vilket får till följd att övriga 
kommuninvånare som tar del av informationen får en större inblick i Kommunens 
verksamhet. Att införa ett balanserat styrkort får till konsekvens att det blir lättare för 
kommande tjänstemän att fortsätta det löpande arbetet. Vad som är bra, och vad som är 
mindre bra, med att arbeta enligt det upplägget som har gjort. 
 
Intervjufrågor och webbenkät har innehållit frågor som bedömt Näringslivsverksamheten 
och som inte helt och hållet har avsett styrkortet. Denna information kan tas tillvara av 
Näringslivsverksamheten för att förbättra verksamheten. Det har också framkommit 
tankar och idéer på hur näringslivet ska kunna utvecklas i kommunen.    
 
Styrkortet är dessutom ett exempel på ett styrsystem för en liten enhet, vilket kan vara av 
intresse för andra som har ambitionen att göra ett liknande projekt. Resultatet av projektet 
visar att det är möjligt att skapa ett balanserat styrkort för en offentlig verksamhet, men 
att grunden för styrkortet är den samma som för privat sektor.  
 
5.4 Källkritik 
 

Vi är medvetna om att några av våra källor inte är fullt ut vetenskapliga. Två av dem är 
renodlade handledningsmanualer, som ska vara till hjälp vid framtagande och införande 
av balanserat styrkort. Ericsson och Gripnes bok Att införa balanced scorecard i 
kommunal verksamhet, och Hallgårde och Johanssons bok Att införa Balanced Scorecard 
– En praktisk vägledning är båda handledningsmanualer. Båda böckerna är baserade på 
litteratur från Kaplan och Norton samt Olve, Roy och Wetter, men även litteratur av 
Ewing och Samuelsson. Böckerna är uppbyggda i olika steg, efter styrkortets struktur, 
och kan mycket väl användas som hjälpmedel vi framtagandet av balanserat styrkort. Det 
arbetskompendium som vi tagit fram bygger på denna arbetsmetodik, och har fungerat 
bra att arbeta efter. Författarna har dock förenklat upplägget av styrkortet genom att ta 
bort vissa delar. Hallgårde och Johansson har tillexempel valt att slå ihop strategiska mål 
och framgångsfaktorer, för att förenkla modellen. Vi anser att styrkortet blir bristfälligt 
och inte komplett på detta sätt, därför har vi valt att ta med båda i vårt arbets-
kompendium. 
 
Sandberg och Sturessons bok Visionen om den styrbara kommunen – ekonomistyrprocess 
och styreffekter i kommunen, kan ses som ett hjälpmedel för politiker och tjänstemän för 
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att skapa förändring av verksamhetsstyrningen och bygger på olika konsultinsatser och 
seminarier. Boken grundar sig på litteratur av bland annat Westrup.  
 
5.5 Metodreflektion 
 
Sättet som vi har arbetat på i de olika grupperna har fungerat mycket bra och genererat en 
mängd empiriskt material. Det kan vara både en fördel och en nackdel att arbeta nära 
beställaren. I detta projekt har en fördel varit att, vi haft tillgång till all information och 
kunnat följa processen med att ta fram det balanserade styrkortet. En nackdel kan vara att 
vi författare har blivit för involverade i detta projekt. Hade Ronneby Kommun anlitat en 
konsult för uppdraget, hade det funnits tydliga gränser i arbetet. Dessa gränser har inte 
varit tydliga för oss, då arbetet har vuxit med tiden. I efterhand kan vi se att vi borde ha 
varit mer drivande för att få fram våra åsikter, samt att vi skulle ha sagt ifrån för att 
begränsa vår arbetsbelastning. Vi anser att vi har kompetens att medverka i processen, 
och att våra kunskaper har bidragit till att målet uppnåtts, det vill säga att skapa ett 
balanserat styrkort för Näringslivsverksamheten. 
 
Webbenkäten som vi gjorde fick dålig svarsfrekvens, möjligen orsakades detta av att 
Kommunen skickade ut enkäten och att företagen tappat förtroendet Näringslivs-
verksamheten. Ett bättre resultat hade troligtvis uppnåtts om vi författare själva skickat ut 
enkäten. 
 
 
5.6 Trovärdighet 
 

Detta projekt är ett samarbete mellan oss författare, och Ronneby Kommun, som har 
resulterat i ett balanserat styrkort för tjänstemännen på kommunledningskontoret vars 
arbetsuppgifter handlar om näringslivsfrågor. Utifrån detta perspektiv anser vi att arbetet 
har en praktisk relevans.241 Vi anser att trovärdigheten i detta arbete styrks av antalet 
inblandade i processen. Alla företagare har fått möjlighet att påverka styrkortet genom att 
deltaga i ”tycka till dagen”. Cirka trehundra företagare har fått möjlighet att svara på 
webbenkäten. Dessutom har vi gjort fjorton intervjuer med utvalda företagsrepresentanter 
samt arbetat vid åtta olika tillfällen i den inre gruppen. Tyvärr var det dålig respons på 
webbenkäten, vilket kan minska trovärdigheten, men vår förhoppning är att vi trots detta 
fått fram relevant och trovärdig information till styrkortet.  

 
5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 

En uppföljning till denna studie kan vara att undersöka implementeringen av det 
balanserade styrkortet i Näringslivsverksamheten i Ronneby Kommun. Vidare hade det 
också varit intressant att fortsätta processen med att fler enheter i Ronneby Kommun 
utvecklar ett balanserat styrkort, och även implementeringen av dessa. Vi ser även ett 
intresse av att undersöka hur Ronneby Kommuns personal ser på det balanserade 
styrkortet.  

241 Andersen (1998) 
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Alternativ forskning kan vara att jämföra fler kommuner som anammat balanserat 
styrkort, för att se skillnader och likheter i processen samt alternativa utformningar av 
balanserat styrkort.  
 
 
 
 

 83 



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 

Källförteckning 
 

Aidemark, Lars-Göran (2006) ”BSc för verksamhetsstyrning – En studie av medicinkliniken 
vid Höglandssjukhuset”. FAS 

Aidemark, Lars-Göran (2005) ”BSc och reglering av sjukvård i privat regi: En studie av 
närsjukvården på Österlen”, FAS 

Aidemark, Lars-Göran (2001) ”Balanced Scorecard i Sjukvården – Erfarenheter från 
försöksverksamhet med Balanced Scorecard inom fem landsting” Landstingsförbundet 
Stockholm 

Aidemark, Lars-Göran, ”Sjukvård i bolagsform - NPM och styrningsmekanismer i 
professionella organisationer” Region Skåne 

Andersen, Ib, (1998) Den uppenbara verkligheten, Val av samhällsvetenskapliga metoder, 
Studentlitteratur, Lund 

Andersson, Jenny och Ericsson, Petra (2002) Diffusion av balanserat styrkort i offentlig 
sektor, magisteruppsats, Göteborgs Universitet 

Bromwich, M; Bhimani, A (1994) Managment Accounting Pathways to Progress, The 
Chartered Institute of Management Accountants, London 

Ericsson, Björn; Gripne, Anders (2002) Att införa Balanced Scorecard i kommunal 
verksamhet, Kommentus Förlag, Stockholm 

Ewing, Per; Samuelson, Lars A (1998) Styrning med balans och fokus, Liber Ekonomi, 
Malmö 

Gyllberg, Henrick; Svensson, Lars (2002) Överrensstämmelse mellan situationer och 
ekonomistyrsystem – en studie av medelstora företag, Lund Business Press, Lund 

Hallgårde, Ulf; Johansson, Andreas (1999), Att införa Balanced Scorecard – En praktisk 
vägledning. Studentlitteratur; Lund.  

Jönsson, Sten, (1995) Goda utsikte, Svenskt Management i perspektiv, Nerenius och 
Santerus förlag, Stockholm 

Jönsson, Sten (1988) Kommunal organisation – från programbudgetering till 
kommundelsnämnder, Studentlitteratur, Lund 

Kaplan, Robert S; Norton, David P (1999) The Balanced Scorecard - Från strategi till 
handlin, ISL Förlag AB; Göteborg  

Kullvén, Håkan (2001), Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, Liber Ekonomi, 
Malmö 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund 
Lindvall, Jan (2001), Verksamhetsstyrning, Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund 
Lundahl, Ulf; Skärvad, Per-Hugo, (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer, Studentlitteratur, Lund  
Mintzberg, H (1994) Rethinking Strategic Planning, part II-New Roles for Planners; Long 

Range Planning, Vol 27 no. 3 p. 22-30 
Olve, Nils-Göran; Perti, Carl-Johan; Roy, Jan; Roy, Sofie (2003) Framgångsrikt 

styrkortarbete – Metoder och erfarenheter, Liber Ekonomi, Malmö  
Olve, Nils-Göran; Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999) Balanced Scorecard i svensk prakti,. 

Liber Ekonomi; Malmö 
 

 84 



Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 

Ouchi, W (1980) Markets, Bureaucracies and Clans; Administrative Science Quarterly, Vol 
25 (March), p.129-141 

Persson, Jan E; Westrup, Ulrika “Fragmenterad struktur och vertikala styrsystem – 
organisatoriska förutsättningar för effektivt resursutnyttjande i människonära tjänster” 
Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg 

Rombach, Björn (1997), Den marknadslika kommunen - en effektstudie. Nerenius & 
Santérus Förlag; Göteborg 

Samuelson, Lars, (2004) Controllerhandboken Industrilitteratur AB, Lidingö 
Sandberg, Björn; Sturesson, Jan (1996) Visionen om den styrbara kommunen – 

ekonomistyrprocess och styreffekter i kommunen. Liber – Hermods Malmö  
 

Referenspersoner 
 
Andersson Siv, assistent Näringslivsfrågor, Sekreterare för kommunalrådet och 

kommundirektören, Ronneby Kommun 
Bauer, Richard, Näringslivssamordnare Ronneby Kommun 
Hallgårde, Ulf, Överläkare vid Ängelholms Sjukhus 
Johannesson, Ronny, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
Johansson, Andreas, Ekonom, Ensolution, Halmstad 
Kosunen-Eriksson, Kristiina, Kommundirektör, Ronneby Kommun 
Landén, Sölve, Informationschef, informationsenheten Ronneby Kommun 
Ljunggren, Finn, f.d. Näringslivschef Ronneby Kommun 
Sandekjer, Marcus, Centrumutvecklare Ronneby Kommun 
Svensson, Carina; Föreläsning i modeller och system för ekonomisk styrning, 2005-11-23 
Svensson, Mats, Project manager, Tech Network Ronneby 
Söderholm Lotta, informatör informationsenheten Ronneby Kommun 
van Riesen, Paula, ABRI . 
samt projektgruppens medlemmar 
 
 

Övriga källor 
 
Budget med styrkort 2006, Helsingborgs stad  
Ronneby Kommun, http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=4382 

20061027 kl. 11.42 
Garay, Sergio, kommunchef, Landskrona, insändare i Nytt från KEFU, oktober 2006, Lunds 

Universitet 
Framtidens Ronneby, Näringslivsprogram 2006-03-19, C, Fp, M och Kd 
Johansson (2006), Rapport Balanserat styrkort Ronneby Kommun, Näringslivsenheten  

 85 

http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=4382


Björn Ljunggren  Ny struktur för styrning 
Victoria Wiktorsson 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1, Intervjufrågor 
 
 

o Vilka förväntningar har ni på Näringslivsverksamhetens arbete?  
 
o Upplever ni att det finns en kontakt mellan ert företag och 

Näringslivsverksamheten, och hur tycker ni i så fall att det fungerar?  
 
o Uppskattar ni besök från Näringslivsverksamheten, och vad ger det?  
 
o Tycker ni att ni får den hjälp och service ni vill ha av Näringslivsverksamheten?  
 
o Vilka är de tre viktigaste frågorna för utvecklingen av näringslivet, i Ronneby 

kommun, förutsatt att resurser finns? (Ej infrastrukturfrågor)  
 
o Vilka geografiska områden tycker ni att Näringslivsverksamheten ska fokusera på 

för att förbättra förutsättningarna för näringslivet i Ronneby Kommun?  
 
o Vet ni hur Näringslivsverksamheten är organiserad idag, och hur beslutsgången 

är? Hur tycker ni att detta fungerar? Har ni förslag på förändringar?  
 
o Brukar ni samarbeta med andra företag i Kommunen, och i så fall hur? 

 
o Skulle ni vilja ha ett samarbete/hjälp till samarbete med andra företag?  
 
o Skulle det vara en fördel om Näringslivskontoren/enheterna i länet samarbetade, 

och i så fall på vilket sätt?  
 
o Hur upplever du näringslivet i det geografiska området Ronneby Kommun som 

helhet?  
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Bilaga 2, Arbetskompendium 
 
 
 

 
 
 

Kompendium för framtagande av 
 

Balanserat Styrkort 
för 

 

Näringslivsveksamheten  
Ronneby Kommun  

Hösten 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Björn Ljunggren 
Victoria Wiktorsson 
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Förord 
 
Vi är två studenter från Blekinge Tekniska Högskola som läser ekonomi med inriktning 
ekonomistyrning.  Detta kompendium är framtaget som underlag för att ta fram 
balanserat styrkort inom Näringslivsenheten, Ronneby Kommun. Som underlag har vi 
använt oss av Att införa Balanced Scorecard - en praktisk vägledning av Hallgårde och 
Johansson, och Balanced Scorecard i svensk praktik, av Olve, Roy och Wetter. Projektet 
är ett samarbete mellan BTH och Ronneby Kommun. 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Ronneby hösten 2006 
 
 
 
 
 
Björn Ljunggren    Victoria Wiktorsson 
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   Kan? 

 
Bör?   

 
Vill? 

Arbetsblad 1 
 
SWOT-analys 
 
En SWOT-analys innebär att man tittar på 
näringslivsenhetens styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Enklare uttryckt; Vad bör vi? 
Vad kan vi? Vad vill vi? 
 
 
 
 
Möjligheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svagheter 
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Arbetsblad 2 
 
Porteranalys 
 
Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker? 
 
Vår marknad. Vilka andra aktörer arbetar med näringslivsutveckling? Oftast hittar vi tydliga 
konkurrenter som har samma utbud, eller delar av utbud som den egna verksamheten. Då är det 
viktigt att ta reda på om de erbjuder exakt samma lösningar, eller om det finns skillnader, samt 
om det finns idéer som är värda att ta efter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunder. Vilka kunder har näringslivsenheten? Vem har glädje av det vi gör? 
 
Kunder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad köper de 
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Leverantörer. Vilka leverantörer har näringslivsenheten? Vad köper vi av dem? I hårt 
konkurrenssatta verksamheter förekommer det att leverantören köper upp kunden. 
 
Vem/vilka är de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad köper vi av dem ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nya lösningar. Vilka nya lösningar bör 
beaktas. Eftersom utvecklingen ständigt 
är på gång är det viktigt att hitta nya 
lösningar. Dessa kan vara utveckling av 
produkter, men även av organisatorisk 
karaktär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ram och regler.  Vilka instanser 
påverkar vår verksamhet? Detta avsnitt 
är speciellt viktigt i offentlig verk-
samhet, där hänsyn måste tas till ramar 
och regler. Miljölagstiftningen och EU-
lagstiftningen är två exempel på lagar, 
och det kan behövas professionell hjälp 
för att utreda detta. 
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Arbetsblad 3 
 
Ta fram en vision 
 
Visionen ska innehålla övergripande mål med verksamheten och beskriva var organisationen är 
på väg. En vision bör innehålla följande: 

• Vem är organisationen till för? 
• I vilket område ska organisationen verka? 
• I vilken riktning ska organisationen utvecklas? 

Olve, Roy och Wetter beskriver visionen så här: en vägledande, styrand och utmanande bild av 
ett företags önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi ”i stort” ska se ut och fungera i 
framtiden. 
 
Ta fram nyckelord för visionen. Använd materialet från de båda analyserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på vision 
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Arbetsblad 4 
 
Ta fram stratergier 
 
Hallgårde och Johansson menar att strategi är konsten att utnyttja företagets resurser för att uppnå 
visionen. Strategin är vägen som beskriver hur vi kommer dit vi önskar. I många fall har 
verksamheten funnits ganska länge, och ingen funderar varför den finns och för vem. Alla tycker 
att svaren är självklara, men det är inte säkert att alla tycker lika. 
 
Olve, Roy och Wetter beskriver strategin så här: Beskrivbara spelregler, händelser och beslut för 
att ta sig från ett ”nuläge” till ett framtida ”önskvärt läge” (vision), med andra ord ”hur når vi 
dit”? 
 
Ge förslag på strategier för de olika marknaderna. Använd materialet från de båda 
analyserna. 
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Arbetsblad 5 
 
Strategiska mål på verksamhetsnivå 
 
Verksamhetsmålen beskriver vad som krävs på verksamhetsnivå för att vi ska nå visionen. Med 
andra ord, en nedbrytning av strategin till mål. Olve med flera skriver att här konkretiseras den 
övergripande visionen och strategierna i ett antal delmål, som är vägledande i arbetet mot att 
uppfylla visionen. Kärnfrågan i den strategiska utvecklings- och formuleringsprocessen är hur 
företaget kan skaffa sig, och behålla bestående konkurrensfördelar. Just inom detta område har 
det balanserade styrkortet en av sina främsta styrkor. Den underlättar nedbrytningen av visionen, 
och gör så att alla berörda parter både kan förstå och förlika sig med strategierna. Det är också ett 
sätt att fånga upp spelregler och strategier som ska gälla bland annat angående företagets 
lönsamhet på kort och lång sikt och konkurrensmedel. När arbetet är slutfört kan vi se en 
prioriterad beskrivning av de viktigaste strategierna för att nå fram till den önskade visionen. 
Dessa strategier är uppdelade under respektive perspektiv.   
 
Mål: 
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Arbetsblad 6 
 
Perspektiven 
 
Olve med flera förklarar att visionen bryts ner, och beskrivs utifrån ett antal perspektiv. De 
vanligast förekommande perspektiven är ekonomi-, kund-, process- och utvecklingsperspektiv, 
men i vissa företag finns även ett medarbetarperspektiv. Det är viktigt att se hur verksamheten ter 
sig ut i kundens ögon, eller ur ett processperspektiv. Ett bra styrkort ska vara i balans i flera 
avseenden, däribland en balans mellan andras bild av verksamheten, och vår egen bild.  
 
Hallgårde och Johansson menar att perspektiven speglar olika nivåer och områden inom 
företaget. Dessa måste uppmärksammas och balanseras mot varandra för att lättare kunna koppla 
ihop ekonomi och verksamhet. Antalet perspektiv spelar inte så stor roll, det viktiga är att ha 
perspektiv som är relevanta. De flesta företag har tre till fem perspektiv, men det finns de som har 
ett sjätte perspektiv, miljömått. Detta mått går alldeles utmärkt att inkludera i 
processperspektivet.  
 
Välj perspektiv, och placera sedan ut de strategiska målen i perspektiven. 

Perspektiv 
 

Strategiska mål 
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Arbetsblad 7 
 
Kritiska framgångsfaktorer 
 
Nästa steg innebär att diskutera och fastställa vad som krävs, utifrån de strategiska målen, för att 
uppnå visionen, och vilka faktorer som påverkar mest. Enligt Hallgårde och Johansson är en 
kritisk framgångsfaktor något som är avgörande att vara bra på. Den ska inte beskriva om 
företaget är bra, utan i stället definiera vad som behövs för att företaget ska lyckas. Viktigt att 
tänka på vid framtagandet av framgångsfaktorerna är att de inte ska vara för många. Detta var ett 
vanligt misstag i början av styrkortets historia, vilket medförde att de inte blev avgörande. En 
enkel tumregel är att inte välja fler än åtta stycken.  
 
Ge förslag på kritiska framgångsfaktorer och beskriv dem. 
 
Framgångsfaktor:  
 
Beskrivning: 
 
 
 
Framgångsfaktor:  
 
Beskrivning: 
 
 
 
Framgångsfaktor:  
 
Beskrivning: 
 
 
 
Framgångsfaktor:  
 
Beskrivning: 
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Arbetsblad 8 
 
Ta fram mått 
 
Formulera mått, med hänsyn till de kritiska framgångsfaktorerna. Följande fem kriterier 
(SMART-principen) bör uppfyllas. 

• Synliga och Specificerade 
• Mätbara 
• Accepterade 
• Realistiska 
• Tidsatta (när ska målet nås) 
 

 
Strategiska mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mått 
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Arbetsblad 9 
 
Handlingsplan 
 
Olve med flera menar att handlingsplanerna gör styrkortet komplett genom att beskriva 
de konkreta handlingar, och åtgärder som kommer att krävas för att förverkliga målen. 
Viktigt är att dessa handlingsplaner innehåller både vilka som är ansvariga och vilket 
tidsperspektiv som gäller. Handlingsplanerna blir lätt väldigt omfattande och ambitiösa, 
och då är det viktigt att vara eniga om prioritering och tidsplan. Detta för att undvika 
förväntningar, som senare kan leda till frustration och irritation. Handlingsplanerna, 
tillsammans med de framtagna måtten, är ett av de viktigaste uppföljningsunderlagen för 
ledningsgruppen.  
 
 
Hur når vi målen på bästa sätt? Hämta perspektiv, mål, framgångsfaktorer och mått från 
respektive arbetsblad. Formulera en handlingsplan för varje mål. 
Perspektiv 
Arbetsblad 6 
 

   
 

 

Mål 
Arbetsblad 5 

 
 
 
 
 

    

Kritiska 
framgångs-
faktorer 
Arbetsblad 
1,2 & 6 

 
 
 
 
 

    

Mått  
Arbetsblad 8 

 
 
 
 
 

    

Handlings-
plan 
Arbetsblad 9 
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Litteraturförteckning 
 
Hallgårde, Ulf & Johansson, Andreas (1999). Att införa Balanced Scorecard – En 
praktisk vägledning. Studentlitteratur; Lund. 
 
Olve. Nils-Göran; Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). Balanced Scorecard i svensk 
praktik. Liber Ekonomi; Malmö. 
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Bilaga 3, Gruppsammansättning 
 
Projektgruppen 
Bauer, Richard, Näringslivssamordnare Ronneby Kommun 
Ljunggren, Björn, studerande Blekinge Tekniska Högskola 
Sandekjer, Marcus, Centrumutvecklare Ronneby Kommun 
Wiktorsson, Victoria, studerande Blekinge Tekniska Högskola 
 
Inre gruppen 
Andersson Siv, assistent Näringslivsfrågor, Sekreterare för kommunalrådet och 
kommundirektören, Ronneby Kommun 
Kosunen-Eriksson, Kristiina, Kommundirektör, Ronneby Kommun 
Landén, Sölve, Informationschef, informationsenheten Ronneby Kommun 
Svensson, Mats, Project manager, Tech Network Ronneby 
Söderholm Lotta, informatör informationsenheten Ronneby Kommun 
van Riesen, Paula, ABRI . 
samt projektgruppens medlemmar 
 
Yttre gruppen 
Företagsrepresentanter och politiker i Ronneby kommun 
 
Konsulter 
Hallgårde, Ulf, Överläkare vid Ängelholms Sjukhus 
Johansson, Andreas, Ekonom, Ensolution, Halmstad 
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