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SAMMANFATTNING 

Titel: Balans i Balanced Scorecard - En fallstudie om balansen mellan olika mål i offentlig 

sektor 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna-Carin Karlsen och Therése Nordvall 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

Datum: 2016 – januari 

 

Syfte: Tidigare forskning tyder på att Balanced Scorecard handlar om att skapa balans mellan 

finansiella och icke-finansiella mål, medan andra menar att det handlar om balans mellan 

ägarnas och intressenternas mål. Vårt syfte med studien är därför att öka förståelsen för hur 

balans skapas mellan olika mål, med fokus på Balanced Scorecard i offentlig sektor. 

Metod: Denna kvalitativa studie bygger på en hermeneutisk och socialkonstruktivistisk 

ansats. Den teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning inom delämnet och empiri 

samlas in genom semistrukturerade intervjuer. Genom en abduktiv ansats vägs teori och 

empiri mot varandra för att öka förståelsen. Analysen sorteras efter de teman som uppkommer 

i studien. 

Resultat & slutsats: Vår studie tyder på att det inte finns någon konflikt mellan ägarnas och 

intressenternas mål i offentlig sektor. Verksamheter i den offentliga sektorn har istället 

konflikter mellan finansiella och icke-finansiella mål, där fokus ligger i att få resurserna att 

räcka till för att uppnå andra mål. 

Förslag till vidare forskning: Trots att det finns mycket forskning kring Balanced Scorecard, 

ser vi ändå ett behov att studera fenomenet balans vidare. Antingen i en djupare jämförande 

studie där konceptet i den offentliga sektorn jämförs med den privata sektorn, alternativt i en 

studie som belyser medarbetares attityder till Balanced Scorecard och målstyrning.  

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget innefattar en ökad förståelse kring balansen 

mellan olika mål formulerade i Balanced Scorecard, där fokus i den offentliga sektorn ligger i 

att tydligt synliggöra finansiella och icke-finansiella mål. Det praktiska bidraget innefattar en 

ökad förståelse för de verksamheter vi studerar över vilken balans som eftersträvas i deras 

verksamheter, men ger också en inblick för liknande organisationer i offentlig sektor. 

Nyckelord: Balanced Scorecard, mål, balans, offentlig sektor, icke-vinstdrivande 

verksamheter  

 

  



 

 

ABSTRACT  

Title: Balance in the Balanced Scorecard - A case study on the balance between the different 

objectives in the public sector 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
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Aim: Previous research suggests that the Balanced Scorecard is about creating a balance 

between financial and non-financial objectives, while others believe that it is about the 

balance between owners and stakeholders objectives. Our purpose in this study is therefore to 

increase understanding of how to create balance between different objectives, with a focus on 

the Balanced Scorecard in the public sector. 

Method: This qualitative study is based on a hermeneutic and social constructivist approach. 

The theoretical framework builds on previous research in the field and empirical data is 

collected through semi-structured interviews. Through an abductive process, theory and 

empirical data is weighed against each other to increase understanding. The analysis is sorted 

by the themes that arise in the study. 

Result & Conclusions: Our study suggests that there is no conflict between the owners and 

stakeholders goals in the public sector. Businesses with no explicit profit-making purpose has 

a conflict between financial and non-financial objectives instead, where focus is in getting the 

resources to be sufficient to achieve their other objectives. 

Suggestions for future research: Although there is much research on the Balanced 

Scorecard, we still see a need to further study the phenomenon of balance. Either a deeper 

comparative study of the concept in where the public sector is compared with the private 

sector, alternatively a study that highlights employees' attitudes to the Balanced Scorecard and 

performance management. 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution include an increased understanding 

of the balance between objectives formulated in the Balanced Scorecard, where the focus of 

the public sector is to clearly visualize financial and non-financial objectives. The practical 

contribution includes a better understanding of the businesses we are studying over the 

balance to be sought in their operations, but also gives an insight of similar organizations in 

the public sector. 

Key words: Balanced Scorecard, objectives, balance, public sector, non-profit organizations  
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1. INLEDNING 

1.1 Problemdiskussion 

Tidigare styrde finansiella mål och mått verksamheter, men många menar att detta endast 

visar var verksamheter varit och inte vart de är på väg (Kaplan & Norton, 1992; Otley, 1999; 

Paranjape, Rossiter & Pantano, 2006). Kaplan och Norton (1992, s. 71) skrev vid 

introduceringen av Balanced Scorecard “What you measure is what you get” och menar att 

organisationer ska utgå ifrån sin vision och sina mål för att mäta och följa upp sin verksamhet. 

Styrkortets syfte är att ge beslutsfattare en möjlighet att få en överblick av sin organisation 

utifrån fyra perspektiv. Från att fokus tidigare legat på det finansiella perspektivet, utökades 

styrningen med de icke-finansiella perspektiven; kundperspektivet, interna 

processperspektivet samt innovations- och lärandeperspektivet, där perspektiven ska användas 

för att skapa balans i styrningen. Kaplan och Norton (1999) beskriver också ett orsak-verkan 

samband i styrkortet. Sambandet innebär att de finansiella målen och måtten visar på 

verksamheters tidigare prestationer och att de icke-finansiella målen och måtten verkar som 

drivkrafter för framtida prestationer, men även hur de olika målen hänger ihop och påverkar 

varandra. Det finns många olika prestationsmätningssystem, såsom budgetering och 

Economic Value Added (Niven, 2002; Otley, 1999), men Paranjape et al. (2006) menar att 

bland de prestationsmätningssystem som utvecklats är Balanced Scorecard det styrmedel som 

generellt blivit mest accepterat och minst kritiserat.  

Enligt Kaplan och Norton (1992) tvingar Balanced Scorecard beslutsfattare att fokusera på 

utvalda mått som bedöms vara de mest kritiska för att uppnå organisationers mål. De menar 

att styrkortet begränsar antalet mål och mått som används, varpå de mest relevanta kvarstår. 

Paranjape et al. (2006) förklarar hur perspektiven som härleds utifrån organisationers vision 

och strategi i sin tur ska bygga upp de mål som ska användas. Vidare ska målen förmedlas 

genom alla nivåer i verksamheterna och följas upp för att kunna bidra till lärande. De 

finansiella måttens huvudsakliga målsättningar är att definiera de långsiktiga ekonomiska 

resultat som förväntas. De ska också verka som ett riktmärke för de andra perspektiven och 

deras mål (Kaplan & Norton, 1999). Kaplan och Norton (1999) definierar kundperspektivet 

som identifiering av de kund- och marknadssegment som företag väljer att vara verksamma i 

och konkurrera på. Kundmått som mäts är bland annat tillfredsställelse, lönsamhet och 

marknadsandelar för att ser hur väl företag verkar inom dess valda segment. Mått i det interna 

processperspektivet är inriktade på kostnads-, tids- och kvalitetsaspekter och formuleras 
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vanligtvis efter att de finansiella målen och kundmålen har satts upp. Det sista perspektivet, 

innovations- och lärandeperspektivet, binder samman de resterande perspektiven och deras 

mål. En verksamhets förmåga till innovation och förbättring mäts med olika mått av 

tillfredsställelse och är direkt hänförligt till företagets egentliga värde (Kaplan & Norton, 

1992, 1999). Carmona och Grönlund (2003) beskriver i sin artikel att det finns svårigheter 

med styrkortets perspektiv och mål. De nämner att styrkortet tagit emot positiv respons i 

planeringssyfte, men i syfte att mäta praktiska prestationer kan verksamheter stöta på 

svårigheter. De menar att vissa icke-finansiella faktorer, som exempelvis tillit, inte är konkret 

och därmed svårt att mäta. 

Organisationer i den offentliga sektorn har oftast inget vinstsyfte mer än att vara 

kostnadseffektiva. Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) beskriver att orsak-verkan 

sambandet mellan perspektiven i styrkortet ska visa att förbättringar i de icke-finansiella 

perspektiven i sin tur ska medverka till förbättringar i det finansiella perspektivet. Vidare 

förklarar de hur hierarkin av perspektiven kan se annorlunda ut i den offentliga sektorn, där 

huvudfokus inte ligger på de finansiella utfallen. I icke-vinstdrivande organisationer 

rekommenderas verksamheter att sätta kundperspektivet högst upp i hierarkin (Gurd & Gao, 

2007; Kaplan, 2001). Detta för att visa att de uppfyller behovet i samhället snarare än deras 

förmåga att tillföra sin organisation med ekonomiska medel. I vinstdrivande organisationer 

definieras kunden som den som både betalar och får tjänsten, något som ser annorlunda ut i en 

icke-vinstdrivande organisation. Kaplan (2001) uttrycker att det inte är lika lätt att särskilja 

kunden i offentlig sektor, då den som finansierar verksamheten inte alltid är den som tar del 

av tjänsten. För att inte behöva ta ett beslut i frågan har icke-vinstdrivande organisationer löst 

det genom att sätta ett givarperspektiv och mottagarperspektiv av kunden parallellt med 

varandra. Jurnali och Siti-Nabiha (2015) samt Carmona och Grönlund (2003) förklarar att 

uppbyggnaden av styrsystem i den offentliga sektorn har ett fokus som ligger i verksamheters 

externa intressenter. Detta är något som Jurnali och Siti-Nabiha (2015) menar har format tre 

målgrupper i styrningen av kommunala verksamheter: förtroendevalda, kommunala chefer 

och medborgare. 

Styrkortets främsta syfte är att hitta balans i styrningen av verksamheter. Balans mellan bland 

annat finansiella och icke-finansiella mål, mellan långsiktiga och kortsiktiga mål samt mellan 

perspektiven (Kaplan & Norton, 1992). Carmona och Grönlund (2003) påpekar att det kan 

vara svårt att hitta mål och indikatorer i vissa perspektiv, medan det i andra fall kan vara ett 

problem att för mycket mäts. Neely, Marr, Roos, Pike och Gupta (2003) beskriver att ett 



3 

 

problem med att skapa balans i verksamheters styrning är att integrera och länka samman de 

mått som mäts. En följd av detta är att många irrelevanta mått mäts och annan data kan gå 

förlorad, vilket påverkar balansen i styrningen som resultat (Paranjape et al., 2006). Det 

påtalas att Balanced Scorecard är bättre lämpad för offentlig sektor, då det generellt inte är 

samma fokus på det finansiella som i den privata sektorn (Kaplan & Bower, 1999; Olve, Roy 

& Wetter, 1999). Vi uppfattar därför att detta innebär att den privata sektorn och offentliga 

sektorn har olika utgångspunkter till att skapa balans i Balanced Scorecard. Betyder det att 

organisationer i offentlig sektor lyckas bättre med att balansera mellan olika mål? Eller finns 

det konflikter mellan olika mål även i offentlig sektor? Sundin, Granlund och Brown (2010) 

menar att organisationers konflikter ligger i att göra avvägningar mellan sina ägares mål och 

intressenters mål. De utvecklar att det därför är viktigt att ta reda på vilka intressenter 

organisationer i offentlig sektor har för att balansera deras olika mål, där Balanced Scorecard 

ska fungera som ett verktyg för att hjälpa beslutsfattare att ta beslut. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur Balanced Scorecard bidrar till att skapa 

balans mellan olika mål i offentlig sektor. 

 

1.3 Avgränsning 

Offentlig sektor består av staten, kommunerna och landsting och finansieras med skattemedel 

(Carlsson & Nygren, 2004). Vi avgränsar oss till offentlig sektor i Gävle, där främsta fokus 

ligger i att verksamheterna använder sig av Balanced Scorecard som styrmodell.  
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2. METOD 

2.1 Vetenskaplig metod 

Vår studie bygger på att skapa förståelse för balansen mellan olika mål, där balans för oss är 

ett fenomen konstruerat av subjektiva uppfattningar. Allwood och Erikson (2010) menar att 

det inte finns någon direkt gränsdragning mellan vad som är ontologi och epistemologi. Vi 

bygger vår studie på en idealistisk, socialkonstruktivistisk och hermeneutisk ansats. För oss 

ligger vikten i att förstå och synliggöra hur vi anser att kunskap inskaffas, ontologi, för att 

kunna säga vad kunskap är, epistemologi. Åsberg (2000, s.4) utvecklar att de ”empiriska 

undersökningarna blir legitima endast i den mån de bekräftar den ontologiska 

bestämningen”. Vi anser att kunskap inskaffas genom människors tolkningar och sociala 

konstruktioner av verkligheten, något som beskrivs som idealism (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Vidare beskriver Sohlberg och Sohlberg (2013) och Åsberg (2000) hur idealismen haft 

stor betydelse för det moderna samhället, där verkligheten skapas av det mänskliga 

medvetandet och att kunskap endast kan erhållas genom mentala föreställningar. Genom våra 

föreställningar och uppfattningar bidrar vi med kunskap till forskningsämnet.  

 

2.1.1 Hermeneutik 

Då vår avsikt är att skapa förståelse för fenomenet balans mellan olika mål, ligger den 

tolkande och förståelsesökande hermeneutiken (Molander, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

som grund för vår studie. Att tolka och förstå mänskliga aktiviteter och texter är nödvändigt i 

vår studie, vilket även är fokus inom hermeneutiken. Molander (2003) beskriver att inom 

hermeneutiken är förståelsen i sig viktigare än att förklara fenomen. Vi bygger vår studie på 

tidigare teorier för att bättre veta vad vi söker i empirin. När vi analyserar texter och tidigare 

teorier utförs detta på ett holistiskt sätt för att få översikt över både detaljer och helhet, vilket 

Sohlberg och Sohlberg (2013) betonar är viktigt inom hermeneutiken. Vidare påpekar Egidius 

(1986) att forskare bör lägga vikt i att läsa ”mellan raderna”, då viktig information finns att 

hämta där. När vi samlar in vår empiri har vi detta i åtanke och försöker även avläsa 

respondenternas inlevelse och känsla, såväl som hur det sägs. Även när vår studie ska ned i 

textformat ligger hermeneutiken som grund, där vårt mål är att avbilda den verklighet vi ser. 

Norén (1995) förklarar att text och språk är ett verktyg för författaren för att ge en avbild av 

den yttre verkligheten, då dessa kan ses som en reflektion av den verklighet som aktörerna 

upplever. 
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2.1.2 Aktörssynsätt och socialkonstruktivism 

För att åstadkomma ökad förståelse inom vårt forskningsämne väljer vi att utgå ifrån ett 

aktörssynsätt, som Arbnor och Bjerke (2004, s. 226) beskriver ”…vill åstadkomma förståelse, 

insikt, frigörelse och handling hos olika aktörer i samhället…”. Förståelse kan uppnås genom 

förklaringar och beskrivningar, beroende på vetenskapssyn, där aktörssynsättet främst söker 

förståelse genom beskrivningar (Allwood & Erikson, 2010; Arbnor & Bjerke, 2004). I och 

med att vi utgår ifrån en hermeneutisk tradition och ett aktörssynsätt, använder vi oss av en 

mer beskrivande ansats än förklarande för att uppnå förståelse. Aktörssynsättet har som 

utgångspunkt att verkligheten är en social konstruktion av aktörers gemensamma 

uppfattningar, vilket innebär att verkligheten är subjektivt beroende av upplevelser (Arbnor & 

Bjerke, 2004). Det är genom denna subjektivitet vi ser olika på saker och ting. I och med detta 

lägger vi även tyngd i det socialkonstruktivistiska synsättet av verkligheten. För att kunna 

utveckla sociala konstruktioner menar Arbnor och Bjerke (2004) att dialoger är en 

nödvändighet. De beskriver att det är via dialoger som kunskaper uppstår och skapar 

reflektion över den sociala världen. Balans, som är en stor del i vår studie, kan ses som en 

mänsklig konstruktion för att åstadkomma ett bättre lämpat styrsystem. Vi uppfattar att dessa 

system utvecklas när nya kunskaper uppkommer, i och med att den sociala verkligheten 

ständigt förändras och omkonstrueras. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar hur, inom 

samhällsvetenskapen, forskares konstruktioner är avsedda att analysera och förstå sociala 

företeelser. Bryman och Bell (2013) poängterar att socialkonstruktivism innefattar ett tillstånd 

av ständig rättelse och att verkligheten inte kan ses som fulländad. Vår studie bidrar inte med 

en fulländad kunskap eller version av verkligheten, men utifrån en socialkonstruktivistisk 

ansats försöker vi öka förståelsen för hur verksamheter i offentlig sektor skapar balans mellan 

olika mål i sina styrkort.  

 

2.1.3 Förförståelse 

Att fundera över vår förförståelse är viktigt och Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att 

forskare är naiva om de tror att deras förförståelse inte påverkar, då ingen är helt neutral och 

objektiv till sin studie. Som kvalitativ forskare är det svårt att eliminera sin egen påverkan i 

studien och att det går därför aldrig att vara helt objektiv. Alvesson och Sköldberg (2008) 

vidareutvecklar att alla har olika referensramar med sig och att tolkningar görs utefter dessa 

ramar. Vår förförståelse ligger i den kunskap av styrkonceptet Balanced Scorecard som våra 

tidigare studier inom ämnet verksamhetsstyrning på Högskolan i Gävle gett oss, men också 
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genom egna erfarenheter i arbetslivet. Förförståelsen har även utvecklats genom att vi studerat 

tidigare teorier inom forskningsämnet och fortsätter att utvecklas genom den empiri vi samlar 

in i studien. Det faktum att vi studerat en av organisationerna tidigare har bidragit till att vi, 

innan studien började, haft en viss kunskap om området. Dalen (2008) beskriver att 

medvetenheten om den egna förförståelsen är viktig samt gör forskaren känsligare och 

därmed bättre på att se möjligheter till teoriutveckling i den egna insamlade empirin. Vidare 

nämner hon att då empirin tolkas av forskaren kommer den egna förförståelsen i samband 

med aktuell teori om fenomenet att påverka vid tolkningen av materialet. 

 

2.1.4 Forskningsansats 

Som tidigare nämnt utgår vi ifrån en hermeneutisk syn på kunskap som söker att tolka och 

förstå. För att samla in empiri, tolka samt förstå den, tillämpar vi en kvalitativ 

forskningsansats i vår studie. I likhet med hermeneutiken söker den kvalitativa metoden att 

förstå sociala kontexter samt observera beteenden och fenomen i samhället på ett naturligt sätt 

i vardagliga situationer (Bryman & Bell, 2013; Silverman, 2014). Silverman (2014) menar att 

den konstruktivistiska sidan inom den kvalitativa forskningen ofta manar fram frågor kring 

hur sociala verkligheter uppkommer och upprätthålls. Detta går ihop med vår studie som 

ämnar väcka frågor i hur balansen i styrkortets mål uppkommer och upprätthålls. 

Vidare finns det olika sätt att bedriva en forskningsprocess. Den deduktiva ansatsen tar sin 

utgångspunkt ifrån att teori drar sina slutsatser mot empiri, medan den induktiva ansatsen 

anser att teorin är resultatet av empiriska observationer (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 

2013). Då dessa ansatser ofta är svåra att leva upp till och är relativt snäva, väljer vi att 

tillämpa ett mellanting av de båda, vilket Alvehus (2013) beskriver som abduktion. Alvesson 

och Sköldberg (2008) hävdar att abduktiv ansats lämpar sig bra för fallstudier, vilket även är 

vårt val av design för studien. Vi väger teori och empiri med och emot varandra för att öka 

förståelsen och kunskapen inom vårt forskningsämne, vilket både Alvehus (2013) och 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som abduktion. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Vi börjar med att söka efter tidigare forskning inom det område vi ämnar skriva vår studie i. 

Eftersom vi avser att titta på balansen mellan olika mål formulerade i Balanced Scorecard i 

offentlig sektor, ger det oss fyra nyckelord: Balanced Scorecard, offentlig sektor, mål och 

balans. Balanced Scorecard, mål och balans utgör även ramen och huvudrubrikerna i vår 

studie. När vi kommer till att samla in empiri bidrar dessa nyckelord till att skapa vår 

intervjuguide som används under våra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelas in, 

transkriberas och sammanställs i teman uppbyggda på dessa nyckelord. I analysen gör vi 

jämförelser mellan tidigare forskning och den empiri vi samlar in, även här med nyckelorden 

som riktlinjer.  

 

Figur 1 – Metod för tillvägagångssätt, egen modell. 
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2.2.1 Metod för insamling av teori 

För att bygga vår teoretiska referensram väljer vi att främst lägga fokus på vetenskapliga 

artiklar. Vetenskapliga artiklar ger oss den grund och kunskap om tidigare forskning inom 

delämnet vi behöver för att på ett effektivt sätt kunna samla in relevant empiri för att slutligen 

försöka besvara studiens syfte. Vi använder oss av de databaser som biblioteket på Högskolan 

i Gävle bistår med, men främst använder vi oss av Scopus som vi anser är mest överskådlig 

att söka genom. Eftersom vi vill bygga vår grund på tidigare forskning, är det viktigt för oss 

att lägga stor vikt vid att söka och hitta relevanta artiklar. Yin (2013) beskriver hur forskare, 

efter att de sökt efter fler artiklar, får en mer omfattande förmåga att fundera djupare på ett 

ämne för studien, vilket även stämmer i vårt fall. Vi börjar med vissa sökord som, efter att vi 

läst några artiklar, hjälper oss att formulera ytterligare sökord som ger bättre precision i 

sökandet. Som utgångspunkt hjälper dessa artiklar oss att bygga den problemformulering som 

mynnar ut i studiens syfte, men framförallt hjälper artiklarna oss att införskaffa den kunskap 

vi behöver för att bygga vår teoretiska referensram. Sökord vi använder oss av för att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar är performance management, Balanced Scorecard, balance, 

objectives, public sector, local government och non-profit organizations.  

För metodkapitlet väljer vi att söka kunskap i de metodböcker som finns tillgängliga på 

biblioteket på Högskolan i Gävle. Vi anser att dessa böcker kan ge oss en övergripande bild 

över hur vi vill utforma vår studie. Med hjälp av dessa böcker kan vi även gå på djupet och 

införskaffa oss kunskap kring de metodval vi behöver göra i studien.  

 

Källkritik 

Att vara kritisk under uppbyggnaden av studien känns viktigt för att skapa trovärdighet. I 

teorikapitlet handlar det om att granska de källor vi använder oss av. I enlighet med Alvesson 

och Sköldberg (2008, s. 220) tolkar vi våra källor för att komma fram till de ”tolkningar som 

är den (de) relativt bästa, givet aktuell kunskap”. I och med vårt socialkonstruktivistiska 

synsätt och hermeneutiska tradition är vi även eniga med Alvesson och Sköldberg (2008) om 

att våra källor inte ger oss en fullständig kunskap, utan att vi måste göra egna källkritiska 

tolkningar för att uppnå en bättre tolkning av den konstruktion vi studerar för att få en bättre 

insikt. Yin (2013) beskriver att artiklar som inte kommer från en akademisk tidskrift bör 

granskas för att ta reda på information om rapportens författare och eventuella sponsorer. 

Vidare nämner han att artiklar som är publicerade av oberoende forskningsinstitutioner är 
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acceptabla. Då vi främst använder oss av publicerade artiklar utgivna av kända tidskrifter, 

anser vi att dessa källor bedöms som tillförlitliga och inte behöver granskas ytterligare. Att vi 

dessutom finner flera källor med liknande resultat skapar också den trovärdighet vi eftersöker 

i vår studie. Dock är vi fullt medvetna om att vi eventuellt inte får med all relevant forskning i 

vår teoriinsamling för att ge en holistisk bild av hur forskningen kring delämnet ser ut idag.  

 

2.2.2 Metod för insamling av empiri 

Vi har som syfte att öka förståelsen och ser på kunskap i en hermeneutisk anda (Molander, 

2003). Eftersom hermeneutiken härstammar från en tradition av att tolka och förstå hur 

aktörerna i en viss miljö uppfattar verkligheten, tillämpar vi en kvalitativ metod, där fokus 

ligger på ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2013).  

För att kunna jämföra och få ett djup i vår studie, väljer vi att göra en fallstudie på flera 

organisationer, vilket Alvehus (2013) benämner som en multipel fallstudie. Fallstudier är ett 

vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ metod och beskrivs som en ingående studie som 

detaljerat beskriver distinkta beteendemönster och komplexitet som det specifika fallet 

uppvisar (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013; Silverman, 2014). Vi studerar balansen i 

styrkonceptet Balanced Scorecard och anser därför att vi bäst uppnår förståelse genom att se 

helheten i aktuella händelser i organisationers styrning. Yin (2007) beskriver hur 

fallstudiemetoden gör det möjligt för forskare att gå på djupet och bibehålla det meningsfulla i 

verkliga händelser. Vidare beskriver Alvehus (2013) hur möjligheten att göra tolkningar 

relaterat till forskningsfrågan ökar när en multipel fallstudie utförs. Vi väljer att utföra vår 

studie på flera organisationer för att enklare kunna se eventuella mönster och jämföra det 

empiriska material vi samlar in. Kvalitativ forskning och fallstudier möts ofta av 

misstänksamhet, då resultaten bygger på små urval och att detta leder till svårigheter att 

generalisera till en större population (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013; Trost, 2005). Då 

vi inte har för avsikt att generalisera vårt empiriska material utan snarare vill öka förståelsen, 

ser vi inga hinder med att använda fallstudier som design för vår studie. 

 

Urval 

När vi gör vårt urval börjar vi med att utgå från de nyckelbegrepp som återfinns i studiens 

syfte. Vi studerar hur Balanced Scorecard bidrar till balansen mellan olika mål hos 
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organisationer i offentlig sektor och söker därför efter verksamheter i den offentliga sektorn i 

Gävle. Genom att läsa verksamheters årsredovisningar och hemsidor, får vi också en inblick i 

vilket styrkoncept som tillämpas och gör urvalet efter de verksamheter vi tror passar studien. 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att det finns två nivåer som kvalitativa forskare gör sina 

urval på. Den första nivån handlar ofta inom samhällsvetenskapen om att välja företag eller 

organisationer att studera. De vidareutvecklar att forskare som väljer att studera flera företag 

får fler åsikter och argument än om denne endast väljer ett företag att studera, då det istället 

kan vara svårt att vara säker på om de ser något utmärkande. I enlighet med detta väljer vi att 

studera flera verksamheter för att öka studiens tilltro. På denna nivå har kvalitativa forskare 

också valet om de ska studera liknande eller olika typer av verksamheter (Ahrne & Svensson, 

2011). Vi väljer att studera liknande verksamheter eftersom vi ämnar öka förståelsen inom 

vårt forskningsämne. Om vårt fokus istället hade legat på att se likheter och skillnader, hade 

olika typer av verksamheter varit att föredra. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att nästa 

steg är att välja individer att intervjua och även här brukar ett större antal vara att föredra 

framför ett färre. Dock påpekar Alvehus (2013) att det viktiga är att fundera över ämnets 

komplexitet och djupet som varje enhet kan bidra med. Vi kontaktar ansvariga på respektive 

organisation för att se om de är intresserade att ställa upp i vår studie. Vi får individer 

rekommenderade att intervjua och kontaktar därefter dem för att eventuellt boka in tid och 

plats. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att det är ett vanligt tillvägagångssätt att få 

respondenter rekommenderade, även om det finns en risk att verksamheter kan vinkla svaren 

genom att välja ut specifika respondenter. Att helt själv välja respondenter är att föredra, men 

kanske inte alltid lätt att få tillgång till. Dessutom finns en risk att de inte har den information 

vi söker. Vi informerar företagen om vårt syfte med studien och vi är tacksamma för hjälpen, 

då vi anser att de som rekommenderas bäst kan svara på våra frågor. Vi bedömer att detta är 

en blandning av vad Alvehus (2013) beskriver som strategiskt urval och bekvämlighetsurval. 

Han beskriver att genom ett strategiskt urval görs urvalen efter vad forskare tror 

respondenterna kan bidra med utifrån sina intervjufrågor, medan i ett bekvämlighetsurval görs 

urvalen utifrån de respondenter som finns tillgängliga. Båda urvalen har dock sina fallgropar, 

enligt Alvehus (2013). Genom att göra ett strategiskt urval finns risk att respondenterna väljs 

ut för strategiskt, det vill säga att viktiga infallsvinklar faller bort eftersom respondenterna 

väljs utifrån samma perspektiv (Alvehus, 2013). I vårt fall görs urvalet utifrån vilka 

respondenter som har bäst kännedom om Balanced Scorecard, vilket för oss är individer med 

arbetspositioner som bland annat ekonomichef, controller och verksamhetsutvecklare. Detta 

kan innebära att vi missar infallsvinklar från andra perspektiv. Bekvämlighetsurvalet riskerar 
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istället att endast representera en viss grupp istället för ett bredare fenomen, vilket kan göra 

det svårt att skapa överförbarhet av resultatet (Alvehus, 2013). Vi försöker att tänka på dessa 

fallgropar när vi gör vårt urval och har även det med oss som kritik och eftertänksamhet till 

studiens resultat. Antalet intervjuer vi gör vid varje verksamhet styrs av det som kallas för 

mognad och mättnad (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2013), det vill säga när nya 

intervjuer inte skapar någon ny insikt. I vårt fall är det vid cirka tre till fyra intervjuer på 

samma organisation. Följaktligen utför vi vår studie på flera verksamheter, men även där 

kommer vi till en mättnadspunkt eftersom vi tittar på liknande organisationer i samma 

geografiska område, där en övervägande del av dessa ägs av Gävle kommun och därför styrs 

på liknande sätt.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden och då främst den 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjumetoden (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi 

har för avsikt att utföra tio intervjuer känns det viktigt att vi också skapar ett ramverk för våra 

frågor för att säkerhetsställa att vi ställer liknande frågor till samtliga respondenter. Ett tydligt 

ramverk med teman innebär att vi lättare kan jämföra de svar vi får från de olika 

respondenterna. Detta är vad som kallas för en semistrukturerad intervju, där samtalet är 

inriktat på bestämda ämnen (Bryman & Bell, 2013; Dalen, 2008). Dessa ämnen bygger det 

som kallas för intervjuguide, vilket vi använder som stöd under våra intervjuer. Dalen (2008) 

beskriver hur denna intervjuguide ska täcka de viktigaste områdena för studien. De teman vi 

utgår ifrån är de nyckelord som återfinns i studiens syfte: Balanced Scorecard, mål och 

balans. Dessa teman bryter vi ned och försöker omvandla till öppna frågor för att skapa 

flexibilitet i intervjuerna. Vi väljer att använda oss av öppna, beskrivande frågor, eftersom vi 

vill uppmuntra respondenterna att prata fritt kring de ämnen vi bygger intervjuguiden utifrån. 

Dalen (2008) beskriver vidare hur de öppna frågorna tillsammans med inledande frågor kan få 

respondenterna att öppna sig och på så sätt också lättare ge rikligare information. De 

inledande frågorna ska få respondenterna att slappna av och därför väljer vi att börja vår 

intervjuguide med allmänna frågor, såsom deras arbetsroll i organisationen. Den färdiga 

intervjuguiden skickar vi ut till respondenterna innan vårt personliga möte för att ge dem tid 

att förbereda sig och för att de ska kunna ge utförligare svar på våra frågor. 
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Vi inleder varje intervju med att fråga respondenterna om de vill vara anonyma och om vi får 

spela in intervjun. Ingen av respondenterna har behovet att vara anonym, vilket vi upplever 

har att göra med att intervjuguiden skickas ut innan intervjun och att frågorna inte uppfattas 

som känsliga. Det går också bra att spela in intervjuerna, vilket vi gör för att säkerhetsställa 

att ingen information ska gå förlorad om vi inte hinner anteckna respondenternas svar. 

Bryman och Bell (2013), men även Dalen (2008), beskriver att då en kvalitativ forskare inte 

endast lägger vikten på vad som sägs utan också hur det sägs, kan forskare vinna på att spela 

in sina intervjuer. Risken med att spela in intervjun kan dock vara att respondenterna känner 

sig nervösa och besvärade av det. Detta har vi i åtanke, men ser ändå att vi har mer att vinna 

än förlora på att spela in intervjuerna. 

 

Transkribering 

För att skapa oss en helhetsbild av den empiri vi samlar in väljer vi att transkribera, det vill 

säga att överföra det inspelade materialet till textformat. Transkriberingen hjälper oss att 

tydligare se olika teman och samband mellan de olika intervjuerna. Dalen (2008) beskriver 

också hur transkriberingen hjälper forskare att bekanta sig med det insamlade materialet och 

hur det även underlättar analysprocessen. Vi begränsar transkriberingen till svar utifrån de 

nyckelord som följer oss genom studien, det vill säga att allt som spelas in inte skrivs ner. Vi 

tar endast med information vi anser är relevant för studiens syfte, vilket både sparar oss tid 

och underlättar sammanställningen av empirin. 

 

2.2.3 Analysmetod 

För att presentera den empiri vi samlar in väljer vi att utgå från de teoretiska teman som följer 

vår studie med början i syftet, vidare genom utformningen av teoriinsamlingen, men även 

genom vår intervjuguide. Dalen (2008) beskriver den tematiska presentationsformen som 

användbar och att denna ofta utgår från studiens intervjuguide och aktuella 

problemställningar. Hon menar att intervjuerna sorteras efter nämnda teman, vilket i vårt fall 

är Balanced Scorecard, mål och balans. Efter den första sorteringen kan underteman 

uppkomma beroende på respondenternas svar och här poängterar både Dalen (2008) och 

Alvehus (2013) vikten i att forskaren inte låser sig fast i de bestämda kategorierna, utan är 

flexibla för att inte missa nya viktiga aspekter. Vi gör en första sortering efter de teoretiska 
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teman vi har för att utforma intervjuguiden, som modifieras vartefter nya infallsvinklar i 

empirin inkommer.  

Tolkning av materialet är starkt kopplat till oss som personer och vilken förförståelse vi har 

inom ämnet. Alvehus (2013) menar att då en socialkonstruktivistisk inställning, där materialet 

i sig får tala, upprätthålls ska intersubjektivitet och hur forskningsprocessen gått tillväga vara 

en central roll i presentationen av empiri och analys. Vi anser att de nyckelbegrepp vi berör i 

vår studie, bedöms och uppfattas till stor del lika inom företagsekonomin.  

Med abduktion som angreppssätt väger vi till sist teori och empiri mot varandra för att bygga 

vår analys. I enlighet med Alvehus (2013) påstående om att teori och empiri som vägs mot 

varandra kan öppna dörrar och innebära att teorin behövs modifieras och utvecklas, har detta 

även påverkat studiens teorikapitel. Vår empiri ger oss infallsvinklar som gör att vi vill 

fördjupa vissa delar i teorin för att slutligen kunna skapa relevanta slutsatser.  

 

2.2.4 Metodkritik 

Kvalitetskriterier 

Vilka kvalitetskriterier som berör den kvalitativa forskningen diskuteras fram och tillbaka 

(Bryman & Bell, 2013; Dalen, 2008; Nylén, 2005). Många menar att inom kvantitativa studier 

finns det tydliga kriterier för att bedöma kvaliteten på forskningen, medan det är otydligare 

inom kvalitativa studier. Det diskuteras både för och emot om reliabilitet och validitet är 

lämpliga kvalitetskriterier i en kvalitativ forskningsansats eller inte, då dessa kriterier främst 

utgår från olika typer av mätning (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013; Morse, Barrett, 

Mayan, Olson, & Spiers, 2002; Trost, 2005). Alvehus (2013) menar att den 

vetenskapsfilosofiska grunden oundvikligen kommer att bli en del av hur kvalitetsbegreppet 

ska uppfattas, eftersom olika vetenskapliga traditioner har olika syn på vad som anses vara 

god vetenskap. Han utvecklar att reliabilitet och validitet därför blir meningslös i en tolkande 

tradition, då verkligheten inte frikopplas från forskaren samt där kravet på replikerbarhet blir 

svårt, då forskaren är en aktiv del i processen. Eftersom vår studie skrivs i den kvalitativa 

forskningstraditionen, väljer vi att utgå efter de kvalitetskriterier Bryman och Bell (2013) 

beskriver för den traditionen och de kriterier som Alvehus (2013) anser är anpassade för 

kvalitativ forskning, för att hålla en hög kvalitet i vår studie.  
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Äkthet/Autenticitet 

I kvalitativ forskning bygger ett av kriterierna på att resultatet ska visa en rättvisande bild av 

det som studeras (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Vi försöker att rapportera det 

empiriska material som samlas in så sakligt och sanningsenligt som möjligt. För att uppnå hög 

autenticitet skickar vi ut empirin till våra respondenter för kompletterande kommentarer. 

Alvehus (2013) framställer att det kan vara en bra metod då respondenterna har möjlighet att 

lägga till saker som inte kom upp under intervjutillfället. Dock menar han att det finns risk att 

respondenter vill plocka bort viktig information som kan uppfattas som känslig. Vi väver även 

in citat i vår empiri för att öka autenticiteten. 

Inom ramen av autenticitet finns det också en risk med att urvalsgruppen inte är representativ 

och på så sätt inte kan ge en rättvisande helhetsbild av de uppfattningar och åsikter som 

studeras (Bryman & Bell, 2013). Vi är medvetna om att vårt urval, som beskrivits tidigare och 

det faktum att vi endast genomför tio intervjuer, inte ger en helt rättvisande bild av hur balans 

skapas i styrkorten hos alla organisationer i offentlig sektor. Vi hoppas ändå att vi bidrar med 

förståelse kring balansen mellan olika mål och tankar om vidare forskning inom detta 

delämne. 

 

Överförbarhet/Empirisk och teoretisk generalisering 

Alvehus (2013) anser att ambitionen med studier ofta är att kunna generalisera resultat, men 

att kvalitativ forskning måste särskilja på empirisk och teoretisk generalisering. Den 

empiriska generaliseringen handlar om att utifrån det empiriska material som samlas in ge 

påståenden som är giltiga för samtliga instanser inom samma kategori. Därmed är empirisk 

generalisering inget vi söker att uppnå.  

Med vår studie är det inte möjligt att göra en generalisering till alla verksamheter i offentlig 

sektor, något som Alvehus (2013) menar är generellt för vår typ av studie. Dock framställer 

han att vi kan utveckla förståelsen för en viss typ av förhållanden och processer som kan 

"berika förståelsen för andra fall av samma kategori" (Alvehus, 2013, s. 128). Detta 

benämner han som teoretisk generalisering, vilket handlar om att visa hur den teori som 

arbetas fram i studier kan användas för att förstå ett fenomen av en kategori. I likhet med 

Bryman och Bell (2013) söker vi inte att ge en bredd i vår studie, utan snarare ett djup. Vi 

försöker att förstå det unika och ge en tydlig beskrivning av vad vi ser i den verklighet vi 

studerar. Bryman och Bell (2013) förklarar vidare hur viktigt det är med beskrivningen, då de 
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hjälper de personer som läser studien att själva ta ställning till hur pass överförbara resultaten 

är. 

 

Transparens 

Vår uppfattning är att transparensen kan ses som det viktigaste kvalitetskriteriet inom 

kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning härstammar från en tolkande tradition och kan 

därför uppfattas olika beroende på vilken syn på kunskap du har. Alvehus (2013) styrker detta 

och vidareutvecklar att det viktigaste i en studie är att den kan bedömas av andra läsare, varpå 

det är viktigt att alla steg i processen noggrant beskrivs. Vi fokuserar därför på att tydligt 

förklara varje steg i vår studie, allt för att den som läser vår studie kritiskt ska kunna bedöma 

huruvida studien uppfyller kraven på hög kvalitet. Bryman och Bell (2013) beskriver att 

transparensen i kvalitativ forskning ofta brister i fråga om hur urvalet och analysen formats. 

Vi anser att vi noggrant beskriver de steg vi gör både i urvalet och i analysen av empirin för 

att skapa den transparens som eftersöks. Där vår studie möjligen brister i transparensen är att 

vi väljer att inte bifoga allt transkriberat material och minnesanteckningar som görs under 

processen, något som Alvehus (2013) beskriver är vanligt i kvalitativa studier. I utformandet 

av vår text är vi noga med referenser och att tydligt visa på vem som sagt vad för att läsare lätt 

ska kunna granska de källor och åsikter som lyfts fram. Något som hade underlättat ytterligare 

för läsaren är om vi skrivit sidnummer vid referenserna i den löpande texten. Detta är dock 

något vi väljer att inte göra då vi upplever att det försämrar flödet i texten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard utvecklades på 1990-talet, där det traditionella styrsättet med de 

finansiella målen som huvudfokus fick kritik och bedömdes som otillräckligt (Kald & 

Nilsson, 2000; Kaplan & Norton, 1992; Olve et al., 1999; Paranjape et al., 2006). Av de 

styrsystem som utvecklats på senare tid, är Balanced Scorecard det generellt mest accepterade 

och populära tillvägagångssättet som fler organisationer går över till att använda som 

styrmedel, med ett stort internationellt intresse (Chytas, Glykas & Valiris, 2011; Ferreira & 

Otley, 2009; Malmi, 2001; Nørreklit, 2003; Paranjape et al., 2006). Balanced Scorecard är 

även det prestationsmätningssystem som mottagit minst kritik. Styrkortet utformas av 

ledningen i organisationer som fattar beslut i strävan att nå dess uppsatta mål, som vidare 

förmedlas ned till operativ nivå (Ewing & Samuelson, 2002; Kaplan & Norton, 1992). Hoque 

(2014) och Sundin et al. (2010) skriver hur den traditionella styrningen kritiserades för att den 

lade mest fokus på det finansiella, vilket bidrog till en kortsiktig styrning på bekostnad av 

långsiktig prestanda och hållbar tillväxt. Kaplan och Norton (1992) menar att beslutsfattare 

inte ska behöva välja mellan att använda finansiella eller icke-finansiella mål. Balanced 

Scorecard utvecklades för att frångå det traditionella styrsättet, men även för att öka 

lönsamheten i verksamheter genom användningen av både finansiella och icke-finansiella mål 

och mått i styrkortet (Chytas et al., 2011; Kaplan & Norton, 1992; Olve et al., 1999). Davis 

och Albright (2004) såg i sin forskning att användandet av Balanced Scorecard ökar 

lönsamheten mer än det traditionella styrsättet, som endast fokuserade på ekonomiska 

åtgärder. Sedan originalkonceptet har Balanced Scorecard utvecklats, men Cobbold och 

Lawrie (2002) menar att det ändå finns plats för vidare utveckling av styrkortet. 

 

3.1.1 Perspektiv 

Styrkortet utgår ifrån fyra perspektiv, där det finansiella perspektivet utökades med tre icke-

finansiella perspektiv; kundperspektivet, interna processperspektivet och innovations- och 

lärande perspektivet (Kaplan & Norton, 1992; Olve et al., 1999; Paranjape et al., 2006). Den 

kortsiktiga styrningen kopplas samman med företags långsiktiga vision och strategi samt 

förmedlas i alla perspektiven. Perspektiven ska minimera informationsinflödet genom att 

begränsa antalet mål och mått, till endast de av relevans. På så sätt förser styrkortet 
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beslutsfattare med ett instrument för att skapa förutsättningar för bättre beslut, samt för att 

bättre kunna styra verksamheter och dess utveckling (Ewing & Samuelson, 2002; Kaplan & 

Norton, 1992; Olve et al., 1999). Det ursprungliga styrkortets fyra perspektiv är inte ett måste 

att använda sig av, då fyra perspektiv inte är garanterat nödvändigt eller tillräckligt, varpå 

styrkorten ser olika ut i alla organisationer beroende på dess behov (Cardinaels & van Veen-

Dirks, 2010; Paranjape et al., 2006). Kaplan och Norton (1992) påstår att grundperspektiven 

är viktiga, men i enlighet med Paranjape et al. (2006) kan både mått och perspektiv läggas till 

likväl som tas bort för att skapa en balanserad styrning för enskilda organisationer. 

Speckbacher, Bishof och Pfeiffer (2003) såg i sina studier att tre perspektiv främst används; 

det finansiella perspektivet, kundperspektivet samt interna processperspektivet. Det fjärde 

perspektivet tenderar att variera och anpassas beroende på verksamheters behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Kaplan och Nortons Balanced Scorecard (1992). 
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Medarbetarperspektiv 

Inom den svenska tillämpningen av Balanced Scorecard appliceras ofta ett femte perspektiv, 

ett medarbetarperspektiv (Ax & Bjørnenak, 2005; Malmi, 2001; Olve et al., 1999). Detta är 

dock något som Ax och Bjørnenak (2005) hävdar att Kaplan och Norton sätter sig emot. De 

anser att ett eget medarbetarperspektiv inte gynnar utveckling av verksamheter och anser att 

det istället ska ingå i innovations- och lärande perspektivet. Ax och Bjørnenak (2005) 

argumenterar för att ett uttalat medarbetarperspektiv inte behöver flytta uppmärksamhet från 

företagsstrategin, snarare att verksamheter kan gynnas av ett medarbetarperspektiv. De 

framhåller att stora svenska företag såsom ABB, Electrolux och SKF har utvecklat ett 

medarbetarperspektiv, som innehåller egna mål och åtgärder. Styrkortets fyra grundperspektiv 

ska väga lika tungt mot varandra för att styrningen ska vara balanserad, då perspektiven är 

lika viktiga över lång sikt (Kald & Nilsson, 2000). Om organisationer väljer att använda sig 

av ett medarbetarperspektiv i sitt styrkort, ska även detta väga lika tungt som de andra 

perspektiven, för att grundtanken om balans ska stämma.  

Ax och Bjørnenak (2005) uttrycker att medarbetarperspektivet troligen handlar om att koppla 

samman organisationers alla intressenter. Med detta menar de att det finns ett underförstått 

ömsesidigt samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och verksamheters externa 

intressenter samt att detta samarbete skapar undermedvetna band mellan parterna. Styrkortets 

perspektiv representerar de olika parterna, varpå Ax och Bjørnenak (2005) menar att 

begreppet balans i Balanced Scorecard är det som uppkommer mellan verksamheters olika 

intressenter.  

 

3.1.2 Hierarki mellan perspektiven 

Initialt utvecklades Balanced Scorecard för att tillämpas i den privata vinstdrivande sektorn 

(Ax & Bjørnenak, 2005; Dreveton, 2013; Johanson, Skoog, Backlund & Almqvist, 2006; 

Kaplan, 2001; Kaplan & Bower, 1999). Olve et al. (1999) uttrycker dock att tillämpningen av 

styrkortet på organisationer som inte har ett uttalat vinstsyfte som i offentlig sektor, kanske 

har en ännu större potential än tillämpning i den privata sektorn, något som Kaplan och 

Bower (1999) är eniga om. Relationen till en organisations intressenter blir en viktig faktor 

när långsiktiga mål inte är ekonomisk vinst (Kloot & Martin, 2000). Balanced Scorecard i 

organisationer med uttalat vinstsyfte inom den privata sektorn, formar styrkortet på ett visst 

sätt och lägger större vikt på det finansiella perspektivet. I offentliga organisationer mäts 
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emellertid inte framgång i finansiella medel, utan bör mätas i hur effektivt organisationer 

uppfyller de ändamål och behov utifrån dess intressenter (Kaplan, 2001; Kaplan & Bower, 

1999). Kaplan (2001) uttrycker att kundperspektivet ligger högt i fokus i offentliga 

organisationer och därför är ett kundrelaterat perspektiv viktigare jämfört med ett finansiellt 

perspektiv, som ofta är av större vikt i den privata sektorn. Perspektiven kan dock variera och 

se olika ut mellan företag beroende på deras behov. Detta då ledningen i respektive företag 

utvecklar sina egna mål som sätts upp i de valda perspektiven (Ax & Bjørnenak, 2005; Kraus 

& Lind, 2010; Olve et al., 1999; Paranjape et al., 2006). För att anpassa det ursprungliga 

Balanced Scorecard från vinstdrivande organisationer till användning inom offentlig sektor, 

skriver Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) att det finansiella perspektivet enkelt 

flyttas ned i hierarkin och att kundperspektivet flyttas upp till toppen.  

 

Figur 3 - Hierarkin mellan perspektiven.  

Privat sektor till vänster och offentlig sektor till höger, egen modell. 

 

Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) samt Ax och Bjørnenak (2005) menar att det finns 

användbarhet och nytta för tillämpning av Balanced Scorecard i offentlig sektor. Detta 

eftersom styrkortet inte har utvecklats för att endast förbättra finansiell prestanda, utan för att 

användas som ett instrument för att uppnå en verksamhets vision. Dock beskriver Northcott 

och Ma’amora Taulapapa (2012) hur det inte är lika enkelt i praktiken som det är i teorin att 

flytta upp och ned perspektiv i hierarkin. Johanson et al. (2006) och Olve et al. (1999) 

ifrågasätter därför huruvida styrkortets ursprungliga perspektiv passar i offentliga 

verksamheter. De menar att Balanced Scorecard eftersträvar en balans mellan dessa 

perspektiv som ska bidra till en verksamhets långsiktiga överlevnad och lönsamhet. Då 

organisationer i offentlig sektor till stor del har andra huvudsakliga mål än organisationer i 
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privat sektor, föreslår bland annat Olve et al. (1999) att perspektiven bör justeras, utifrån de 

ursprungliga perspektiven, för att passa bättre i offentliga organisationer. 

 

3.1.3 Operativ nivå 

Nørreklit (2000) uttrycker att om styrkortet ska uppfylla sitt syfte som ett strategiskt verktyg 

för beslutsfattare ska informationen som styrningen baseras på vara relevant. Eftersom 

styrkortet inte har uppsikt över teknologiska utvecklingar eller konkurrenter, kan Nørreklit 

(2000, 2003) tolkas som att det inte alltid är självklart vilken information som är relevant eller 

aktuell. I och med att styrkortet ofta utformas av ledningar menar Antonsen (2014) och 

Nørreklit (2000, 2003) att det finns svårigheter att implementera styrkortet hos interna 

intressenter, det vill säga hos medarbetare. Detta då styrkortet i sig inte motiverar medarbetare 

i praktiken. För att motivera medarbetare samt bidra till balans, krävs det att Balanced 

Scorecard har tydliga mål och strategier, engagemang från organisationers ledning samt att 

medarbetare involveras i processen (Northcott & Ma’amora Taulapapa, 2012). Malmi (2001) 

påstår att det finns en generellt positiv attityd till Balanced Scorecard, medan Antonsen 

(2014) emellertid anser att medarbetare behöver mer information om processen. Tvärtemot 

Antonsen (2014) och Nørreklits (2000, 2003) kritik mot att ledningar utformar styrkortet, 

anser Kaplan och Bower (1999) att styrkortet är ett bra verktyg för att förmedla strategin i 

hela organisationen och anpassa riktningen av arbetet för de anställda. Nørreklit (2000) håller 

inte med om detta och menar att det endast fungerar i teorin och inte i praktiken.  

 

3.2 Mål 

Balanced Scorecard ska hjälpa till att hitta bra och anpassade mål för verksamheter (Kaplan & 

Norton, 1992; Olve et al., 1999; Sundin et al., 2010). Malina (2013) samt Kaplan och Norton 

(1992) hävdar att Balanced Scorecard tar hänsyn till alla viktiga mål i organisationer och på 

så sätt ser om utveckling av ett mål sker på bekostnad av ett annat. Kaplan och Norton (1992) 

samt Olve et al. (1999) utvecklar att ett välkonstruerat Balanced Scorecard måste innehålla 

mål med tillhörande indikatorer som ska gå att följa upp. Detta ska skapa tillförlitlig 

återkoppling till beslutsfattare, vilket ska bidra till en balanserad styrning. För att styrningen 

ska bli balanserad krävs det att beslutsfattare har insikt i hur och varför mål är viktiga för 

styrningen. Dock hävdar Olve et al. (1999) att ledningen i organisationer inte alltid vet bäst. 
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3.2.1 Ägar- och intressentcentrerade mål 

Mål med tillhörande mått är centrala faktorer i Balanced Scorecard och uppmärksammar olika 

förhållanden i en verksamhet (Olve et al., 1999). Sundin et al. (2010) påstår att mål definieras 

olika beroende på vilken syn individer har på organisationer, där de dominerande synsätten i 

litteraturen är ägarcentrerade eller intressentcentrerade. Målen skiljer sig åt då det 

ägarcentrerade synsättet handlar om att maximera vinsten för aktieägarna, medan det 

intressentcentrerade synsättet innebär att organisationer ingår i ett socialt system där alla 

intressenter har olika mål. Vidare utvecklar Sundin et al. (2010) att intressentperspektivet 

synliggör hur organisationer har ett ansvar för både direkta och indirekta intressenter. Dock 

har det riktats kritik mot att definiera en organisations mål efter intressenter, då 

angelägenheten att göra intressenter nöjda i slutändan endast handlar om att öka finansiella 

resultat (Sundin et al., 2010). Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) påstår även att icke-

vinstdrivande organisationer har svårigheter att definiera sina intressenter och deras behov, 

vilket Schneiderman (1999) ser som en bidragande faktor till svårigheterna med att identifiera 

mått till styrkortets mål. 

 

3.2.2 Verksamhetsmål 

Johanson et al. (2006) påstår att det finns två sätt att bygga upp icke-finansiella mål. Det ena 

sättet menar han har framkommit ur skandinaviska studier, där målen utvecklas på operativ 

nivå och uppkommer genom experimentella lärandeprocesser. Mål kommer då att vara direkt 

relaterade till den verksamhet som bedrivs inom en enhet och vara oberoende av de 

strategiska mål som gäller för hela dess organisation. Olve et al. (1999) är eniga om att detta 

är ett bra sätt att bygga mål på för att få målen relevanta och konkreta, men anser att detta sätt 

också tappar möjligheten att göra jämförelser i organisationer. Det andra sättet Johanson et al. 

(2006) beskriver har sitt ursprung i ett amerikanskt synsätt, där mål sätts i en toppstyrd 

strategi utifrån organisationers vision. Målen blir då liknande i alla delar av organisationen, 

men kan istället bli svåra att implementera på operativ nivå. Olve et al. (1999) vill påpeka att 

om mål ska användas på flera håll i en organisation bör de vara definierade och uppbyggda på 

samma vis. Utöver detta uttrycker Ahn (2001) hur verksamheters mål ska förmedlas ut till de 

berörda parter i form av aktiviteter för hur dessa mål ska uppnås.  
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Balanced Scorecard handlar till stor del om balansen mellan finansiella och icke-finansiella 

mål med dess tillhörande mått (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Malina, 2013; Nørreklit, 2000). 

Cardinaels och van Veen-Dirks (2010) hävdar att finansiella mål ofta vägs högre i 

organisationer för att de är mer bekanta och att det därför är lättare att förlita sig på dessa. Då 

organisationer utan uttalat vinstsyfte oftast mäter framgång i andra faktorer än finansiella, kan 

det därför bli viktigare att hitta icke-finansiella mål för att följa upp en verksamhet (Kaplan, 

2001; Kaplan & Bower, 1999). Carmona och Grönlund (2003) såg dock i sin studie av 

implementeringen av Balanced Scorecard i svenska polismyndigheten att det fanns 

svårigheter i att mäta vissa icke-finansiella mål som exempelvis tillit, vilket ansågs vara ett 

viktigt samhällsmål för deras verksamhet.  

 

3.2.3 Mått och indikatorer 

Organisationer bryter ned sina mål i indikatorer och mått enligt Olve et al. (1999). Dock 

poängterar de att det finns en risk att hitta för många mått under målen, som ändå inte ger en 

holistisk bild av en organisation. När en ledning bestämt målen i styrkortets perspektiv 

bestämmer de hur dessa ska mätas, med intentionen att ge beslutsfattare en överblick över 

verksamheten och på så sätt möjlighet att styra verksamheten mot de uppsatta målen 

(Cobbold & Lawrie, 2002; Olve et al., 1999). Schneiderman (1999) påstår att bra mått som 

verkar för att uppnå målen kännetecknas bland annat av att de är lättförståeliga och pålitliga 

för verksamhetens intressenter. Måtten sammanfattas med ord eller siffror, beroende på målet. 

Enligt Olve et al. (1999) är det vanligt med 15-25 mått i organisationers styrkort, men påpekar 

att endast 10-15 brukar anses vara kritiska för verksamheten. Det viktiga ligger i att se hur 

dessa har ett samband för att uppnå balans mellan målen (Kaplan & Norton, 1996; Olve et al., 

1999), även om Nørreklit (2000) upplever att det finns problem med att länka samman mål 

och mått mellan perspektiven.  

 

Trafikljussystem 

Trafikljussystem är allmänt accepterat som mått på prestationer i organisationer för att visuellt 

presentera olika nivåer av resultat i olika operativa och strategiska konstruktioner (Bititci, 

Turner, & Begemann, 2000; Carmona & Grönlund, 2003; Manochin, Brignall, Lowe, & 

Howell, 2011). Grönt uttrycker en bra prestation, gult en accepterad situation och rött 
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uttrycker en dålig prestation (Carmona & Grönlund, 2003). Carmona och Grönlund (2003) 

skriver att detta användes vid implementeringen av Balanced Scorecard på den svenska 

polismyndigheten, men såg att detta system skapade hinder i att fånga den variation och 

rikedom som polisarbete innebär. Främst eftersom de anser att de flesta dimensioner 

tenderade att förvandlas till gult och att detta minskade potentialen hos styrkort i syfte att 

skapa förbättringar på operativ nivå. 

 

3.3 Balans  

Att balans ligger i fokus i användandet av Balanced Scorecard hörs på dess namn, men vilken 

balans som eftersträvas finns det olika åsikter om. Vi upplever att tidigare forskning 

framhäver att det finns behov att skapa balans mellan en rad olika saker. Dels mellan olika 

perspektiv, mellan finansiella och icke-finansiella mål och mått samt mellan kortsiktiga och 

långsiktiga mål (Johanson et al., 2006; Kaplan & Norton, 2001; Olve et al., 1999). Kaplan och 

Nortons (1992) ursprungliga tanke var att skapa balans mellan finansiella och icke-finansiella 

mål och mått, då tidigare styrsätt hade för stort fokus på det finansiella. Att mäta finansiella 

och icke-finansiella mått samt framgångsindikatorer för att uppnå mål är en typ av balans som 

fortfarande är en grund i Balanced Scorecard (Niven, 2002). Dock uttrycker Kaplan och 

Norton (2001) att styrkort som är dåligt konstruerade med för få mått, alternativt för många 

mått, kan bidra till obalans mellan målen. Om ledningar arbetar med måtten för att bibehålla 

balans i sin styrning, menar Martinsons, Davison och Tse (1999) att organisationer uppnår 

både sina långsiktiga mål, men även kortsiktiga finansiella resultat.  

Ittner och Larcker (1998) tar upp frågan om vad som exakt menas med balans, där de menar 

att det finns två uppfattningar kring vad balans i styrkortet är. Den första uppfattningen, som 

går i linje med flera andra forskares (Johanson et al., 2006; Soderberg, Kalagnanam, Sheehan 

& Vaidyanathan, 2011), utgår från Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga tanke om balans 

mellan finansiella och icke-finansiella mål och mått. Den andra uppfattningen Ittner och 

Larcker (1998) tar upp handlar emellertid mer om att balans ska existera mellan resultatmått 

och insatsåtgärder. Speckbacher et al. (2003) instämmer med dessa uppfattningar, då de i sin 

studie såg att ledningar i organisationer som valt att implementera Balanced Scorecard, har 

förhoppningar om att styrkortet bland annat ska förbättra företagets resultat på lång sikt samt 

starkare ta hänsyn till icke-finansiella mål och mått. Niven (2002) och Martinsons et al. 

(1999) utvecklar att behovet av balans i styrkortet inte enbart gäller mått och mål, utan även 
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relationen till de interna och externa intressenter verksamheter har. Detta är något de menar är 

extra viktigt i offentlig sektor till följd av intressenters betydelse för organisationer inom 

sektorn. Johanson et al. (2006) och Sundin et al. (2010) är eniga om att Balanced Scorecard 

handlar om att balansera olika motstridiga intressen och dilemman mellan sina ägares mål och 

intressenters mål. Utan balans i styrkortet kan det vara lätt att återgå till det traditionella 

användandet av finansiella mått, på bekostnad av relationen till verksamheters intressenter 

(Kaplan & Norton, 2001).  

                             

                                

Figur 4 – Balansering av ägares och intressenters mål, egen modell. 

 

3.3.1 Balansering 

Sundin et al. (2010) fortsätter på frågan om vad balans egentligen är, men menar att den 

frågan inte går att svara på. Jensen (2001) utvecklar vidare att balans inte kan ses som ett 

substitut för de avvägningar som organisationer måste göra för att leverera en övergripande 

bild av en organisations framgångar. Dessa avvägningar kan också ses som balansen i 

Balanced Scorecard (Sundin et al., 2010). Sundin et al. (2010) anser att det borde heta 

Balancing Scorecard (balansering av styrkort), snarare än Balanced Scorecard (balanserat 

styrkort), för att påvisa att användningen av styrkort är en process snarare än en slutpunkt. 

Vidare förklarar de att ordet balans och balanserat syftar till ett slutresultat, liknande som i 

balansräkningen. Balancing Scorecard syftar istället till att organisationer kan ses som sociala 

system i processer och därför borde liknas med det som inom redovisningen benämns som 

”going concern” (fortlevandeprincipen). Frågan blir då om det är möjligt att balansera flera 

mål som är designade i Balanced Scorecard, något Sundin et al. (2010) påstår med sin 
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forskning är fullt möjligt. I sådana situationer är det en lednings uppgift att lösa eventuella 

konflikter mellan målen för att åter skapa balans (Butler, Letza, & Neale, 1997). 

 

3.4 Sammanfattning av teori 

I vår studies teoretiska referensram framgår det att Balanced Scorecard ursprungligen 

utvecklades för att tillämpas i privat sektor (Ax & Bjørnenak, 2005; Dreveton, 2013; 

Johanson et al., 2006; Kaplan, 2001; Kaplan & Bower, 1999). Vissa anser emellertid att 

Balanced Scorecard är bättre lämpad för offentlig sektor på grund av att dessa organisationer 

generellt inte har ett uttalat vinstsyfte och därför lättare kan fokusera på de icke-finansiella 

perspektiven (Kaplan & Bower, 1999; Olve et al., 1999). Därför är det viktigare för dessa 

verksamheter att synliggöra vilka intressenter de har och vilka mål de vill ha uppfyllda, när 

ekonomisk vinst inte längre är målet. Utifrån detta uppfattar vi att det inte borde finnas 

samma svårigheter att skapa balans mellan olika mål för organisationer i offentlig sektor, 

eftersom de inte har samma ekonomiska krav som i den privata sektorn.  

Balans är viktigt i Balanced Scorecard, men det finns olika åsikter om vilken balans som 

eftersträvas. Sundin et al. (2010) syn på balans handlar om att göra avvägningar mellan olika 

mål i organisationer. De menar att det kan finnas konflikter mellan ägares och intressenters 

mål, varpå det är viktigt att tydligt synliggöra dessa mål. Behovet av balans i styrkortet gäller 

inte enbart mål och mått enligt Niven (2002) och Martinsons et al. (1999), utan även 

relationen till de interna och externa intressenter verksamheter har. Relationerna till dessa är 

av stor vikt i offentlig sektor till följd av intressenters betydelse för organisationer inom 

sektorn. Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga tanke om balans i styrkortet handlar om 

balansen mellan finansiella och icke-finansiella mål och mått. Cardinaels och van Veen-Dirks 

(2010) hävdar att det är lätt för verksamheter att falla tillbaka på traditionella finansiella mål 

och mått, varpå Kaplan (2001) samt Kaplan och Bower (1999) menar att det är viktigt för 

offentliga verksamheter att hitta icke-finansiella mål och mått för sina verksamheter. Carmona 

och Grönlund (2003) såg emellertid i sin studie att det finns vissa svårigheter med att mäta 

vissa icke-finansiella mål, även i offentlig sektor.  
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Genomgående i vår teoretiska referensram framställs det att det inte finns en entydig 

definition av vad balans är i Balanced Scorecard. Detta skapar ett behov att balansera olika 

saker (Johanson et al., 2006; Kaplan & Norton, 2001; Olve et al., 1999). Kaplan och Norton 

(1992) och Olve et al. (1999) nämner att ett välkonstruerat Balanced Scorecard innehåller mål 

med tillhörande mått som går att följa upp. De utvecklar att detta är viktigt för att ge 

återkoppling till ledningar för att se om dess mål och mått bidrar till en balanserad styrning. 

Den teoretiska referensramen sammanfattar vi med en egenkonstruerad modell för att visuellt 

visa hur teorin är utgångspunkten för empirin, för att slutligen användas igen vid analysen. 

Siffrorna i modellen visar var rubrikerna återfinns i studien. 

 

 

Figur 5 – Sammanfattning av den teoretiska referensramen, egen modell. 
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4. EMPIRI 

4.1 Balanced Scorecard 

Vi utför vår fallstudie på fem olika verksamheter i offentlig sektor i Gävle. Vårt mål är att 

studera balansen mellan olika mål utifrån Balanced Scorecard. Väl ute i praktiken inser vi 

snabbt att endast tre av verksamheterna uttalat använder sig av Balanced Scorecard i sin 

styrning. Dessa tre är Gävle Energi, Gavlegårdarna och kommunledningskontoret, där 

kommunledningskontoret är ansvariga för styrmodellen och även är ett stöd för alla 

kommunala verksamheter inom Gävle kommun. I Gävle kommunfullmäktige har det beslutats 

att alla bolag och förvaltningar, från förskolor till administrativa förvaltningar samt de större 

bolagen, ska använda sig av Balanced Scorecard i styrningen av sina verksamheter. De 

använder sig av ett gemensamt datasystem, Stratsys, som enligt respondenterna gör det enkelt 

att rapportera, följa upp och analysera. De andra två verksamheter vi studerar, Gästrike 

återvinnare och IT-enheten på Region Gävleborg, har inte uttalat Balanced Scorecard som 

styrmodell, men vi ser ändå likheter till konceptet. Gästrike återvinnare använder sig av fem 

perspektiv som benämns som nyttor. Tre perspektiv är externa och två är interna och 

tillsammans skapar de en balans i styrningen som likställs med Balanced Scorecards 

perspektiv. Vice förbundsdirektör på Gästrike återvinnare menar att motsvarigheten till 

balanserad styrning skulle vara den traditionella ekonomistyrningen, med fokus på det 

finansiella och att det inte är ett alternativ för deras verksamhet. IT-enheten på Region 

Gävleborg använder sig av något de benämner som styrtavlor, där mål och mått finns 

presenterade på en anslagstavla i anslutning till deras kontor. Chefen för IT-enheten berättar 

att de hade organisationsförändringar för drygt ett år sedan och att de då, med influenser av 

medarbetare som tidigare arbetat på Ericsson, byggde upp styrningen efter dessa styrtavlor.  

Av de verksamheter vi studerar, upplever vi att de kommit olika långt med sin balanserade 

styrning, något som chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunkontoret håller med 

om. Vice VD på Gavlegårdarna berättar att de använt sig av konceptet Balanced Scorecard i 

ungefär 10 år och tycker att det fungerar bra, medan respondenterna vi pratar med på Gävle 

Energi upplever att det finns en viss utmaning i att bryta ned målen, men att de är på god väg i 

och med den nya rapporteringsformen i datasystemet Stratsys. Chefen för IT-enheten på 

Region Gävleborg berättar att deras verksamhet är i ett förändringsarbete, där tanken är att 

ändra styrningen från den enskilda enheten till hela avdelningen för att få mer gemensamma 
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mål. Respondenterna på Gästrike återvinnare berättar att de också är i en förändringsprocess, 

då de tidigare haft svårigheter att bryta ned sina övergripande mål till mätbara operativa mål. 

De respondenter vi pratar med har olika yrkesroller i respektive verksamhet, men har på ett 

eller annat sätt varit delaktig i verksamhetens planering. I empirin benämner vi de olika 

respondenterna vid deras yrkesroll och/eller vid vilken verksamhet de är verksamma inom. Är 

åsikter eller svar generella för någon av verksamheterna, benämns de endast med 

verksamhetens namn. 

 

Verksamhet Befattning Kommunikation 

Gavlegårdarna Vice VD Personlig kommunikation, 

2015-11-18 

Gävle Energi Controller Personlig kommunikation, 

2015-11-19 

Gävle Energi Miljö- och kvalitetssamordnare Personlig kommunikation, 

2015-11-19 

Gävle Energi Ekonomichef Personlig kommunikation, 

2015-11-19 

Gästrike Återvinnare Ekonomicontroller Personlig kommunikation, 

2015-11-24 

Gästrike Återvinnare Verksamhetsutvecklare Personlig kommunikation, 

2015-11-24 

Gästrike Återvinnare Vice förbundsdirektör och chef 

över 

verksamhetsutvecklingsenheten 

Personlig kommunikation, 

2015-11-24 

Gävle Energi Redovisningschef Personlig kommunikation, 

2015-12-02 

Region Gävleborg Enhetschef IT  Personlig kommunikation, 

2015-12-02 

Kommunledningskontoret Chef för enheten 

Verksamhetsstyrning 

Personlig kommunikation, 

2015-12-03 
 

Tabell 1 – Sammanställning av respondenterna. 
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4.1.1 Perspektiv 

De verksamheter som går under Gävle kommuns beslut att använda Balanced Scorecard och 

Stratsys, har också samma perspektiv. De perspektiv de använder sig av är: medborgare och 

kunder, hållbart samhälle, medarbetare samt ekonomi. Perspektiven på Gästrike återvinnare 

ser lite annorlunda ut och de poängterar att de just nu är i ett förändringsarbete med de mål 

och mått som tidigare använts. De kallar i dagsläget sina perspektiv för nyttor där tanken är 

att de två interna nyttorna, medarbetare och ekonomi, ska stötta de tre externa nyttorna, miljö, 

kund och samhälle, för att de ska uppnå sina mål. Verksamheterna är överens om att 

perspektiven härstammar från de övergripande mål som verksamheten har. Chefen för IT-

enheten på Region Gävleborg berättar att deras styrtavlor antagligen härstammar från 

Balanced Scorecard, men att det glidit ifrån det på senare år. Styrtavlorna består av; tid mot 

kund, leverans i tid, ekonomi i balans, skapade tidsplaner (GPS, 

Gävleborgsproduktionssystem), registrerad tid, antal förbättringar och NMI (nöjd 

medarbetarindex). Vi anser dock att dessa styrtavlor inte kan likställas med styrkortets 

perspektiv, utan mer specificerade mål och väljer därför att fokusera mer på målen i sig och 

eventuella konflikter mellan målen på Region Gävleborg.   

 

Medarbetarperspektiv 

Vi ser att samtliga organisationer vi studerar använder sig av ett medarbetarperspektiv eller 

har mål som innefattar medarbetarna i sina verksamheter. Den allmänna åsikten som uttrycks 

under intervjuerna är att verksamheterna inte kan leverera mot sina externa mål om de inte tar 

hand om sina medarbetare. Dock nämns det att verksamheterna inte finns till för 

medarbetarna, utan det viktiga är att leverera mot verksamhetens uppdrag med hjälp av 

medarbetarnas insatser. Således uppfattar vi att relationen mellan arbetsgivare, arbetstagare 

och de externa intressenterna är av stor vikt i verksamheterna vi studerar.  

 

4.1.2 Hierarki mellan perspektiven 

Den generella åsikten bland våra respondenter är att Balanced Scorecard passar bra i en 

offentlig verksamhet där finansiell vinst inte är målet, utan vikten ligger i att bidra till ett 

bättre samhälle. Privata bolag har ofta ett lönsamhetskrav från sina aktieägare, medan de 

verksamheter vi studerar istället har andra krav från sina ägare. Dessa verksamheter fokuserar 

på miljön och ett hållbart samhälle, även om bolagen särskiljer sig eftersom de också har ett 
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avkastningskrav. Vice VD på Gavlegårdarna poängterar att “ teoretiskt ska det inte finnas 

någon hierarki mellan perspektiven och målen”. I Gästrike återvinnares årsredovisning 

(2014) får vi en liknande uppfattning där de skriver att “tillsammans bildar perspektiven en 

helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten”, vilket också är den generella 

åsikten mellan våra respondenter. Dock märks det ju mer vi diskuterar ämnet att vissa 

perspektiv med dess mål är mer prioriterade, då oftast miljön och samhället. Gavlegårdarna 

särskiljer sig, då vice VD förklarar att det ekonomiska perspektivet är styrande i deras 

verksamhet. De andra respondenterna ser snarare det ekonomiska perspektivet som något som 

måste fungera för att de ska kunna nå målen i de andra perspektiven. Att Gavlegårdarna 

särskiljer sig här tolkar vi beror på deras avkastningskrav. Det andra bolaget vi studerar, 

Gävle Energi, nämner att de inte behöver fokusera på ekonomin eftersom det redan går bra 

och att de därför kan fokusera mer på de andra perspektiven. Miljö- och kvalitetssamordnaren 

på Gävle Energi förklarar dock att alla perspektiven är viktiga för att skapa förutsättningar för 

verksamhetens styrning. Vice förbundsdirektören på Gästrike återvinnare ser det snarare som 

en ”affärsmässig samhällsnytta” och menar att det som den privata sektorn är bäst på, att öka 

lönsamheten, ska kombineras med deras samhällsuppdrag, där inget är överordnat det andra.   

 

4.1.3 Operativ nivå 

Respondenterna är överens om att det är viktigt att alla i verksamheterna arbetar mot de 

övergripande målen tillsammans, men att det kan vara svårt. Vice VD på Gavlegårdarna 

menar att mål, kärnvärden och framgångsfaktorer är väl förankrade i hela verksamheten och 

presenteras genom hela organisationen. Dock har de inte för avsikt att ha individuella styrkort 

längst ut i organisationen. Miljö- och kvalitetssamordnaren på Gävle Energi utvecklar att det 

är en balansgång hur långt ned i organisationen målen ska brytas ned. Det är viktigt att 

medarbetarna vet hur de bidrar till styrningen, men det kan också betyda mer rapportering och 

därmed mer administrativt arbete. Något vi finner intressant är hur IT-enheten på Region 

Gävleborg arbetar med sina mål och styrtavlor. De arbetar i målgrupper, där alla medarbetare 

på enheten arbetar med något av de sju målen och tanken är att medarbetarna ska ansvara för 

att följa upp och hitta korrigerande åtgärder själva. Dock menar chefen för enheten att 

medarbetarna inte gillar styrsystemet då de känner sig kontrollerade och styrda. Chefen 

utvecklar att det finns ett motstånd till metoden då medarbetarna är vana att sköta sig själva.   
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4.2 Mål 

4.2.1 Ägar- och intressentcentrerade mål 

Ägarcentrerade mål 

Ägarförhållandena ser lite olika ut för de verksamheter vi studerar, men det gemensamma för 

organisationerna är att de är politiskt styrda och måste ta hänsyn till de uppdrag som erhålls 

från politikerna. De två bolagen, Gävle Energi och Gavlegårdarna, ägs av Gävle kommun och 

har därför samma övergripande mål. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 

kommunkontoret berättar att det finns 15 övergripande mål, där sju av dessa är obligatoriska 

för alla verksamheter. De obligatoriska målen är av bredare natur, medan de resterande målen 

är mer verksamhetsspecifika. Tanken är att de övergripande målen ska brytas ned i mer 

konkreta mål för verksamheten. Vidare berättar han att det finns tre målnivåer där de 

övergripande målen och verksamhetsmålen, målnivå 1 och 2, är obligatoriska, men att den 

tredje nivån är frivillig för verksamheterna. I den tredje nivån är tanken att målen ska brytas 

ned ytterligare och innefatta framgångsfaktorer och aktiviteter. Han poängterar att en av 

orsakerna till att de valt att arbeta med Balanced Scorecard är att fokus ska flyttas från det 

ekonomiska, även om vissa verksamheter tycker det är svårare att flytta fokus därifrån än 

andra. Gästrike återvinnare ägs å andra sidan av fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, 

Hofors och Älvkarleby, som tillsammans bildar ett kommunalförbund. Samtliga verksamheter 

går under bland annat kommunallagen, olika EU-direktiv och har flera strategiska program att 

följa. De mål som våra respondenter främst diskuterar under intervjuerna är de inom miljö 

och samhälle, varav vi tolkar att dessa ligger mest i fokus hos ägarna. Controllern på Gävle 

Energi berättar att ”egentligen är det inte kommunen som äger oss, utan Gävle kommuns 

invånare” och menar att politikerna är valda av invånarna och att invånarna också är de som 

har möjlighet att påverka politikerna i kommunen. Gästrike återvinnare och Region 

Gävleborg har inget vinstsyfte mer än att vara kostnadseffektiva, medan bolagen emellertid 

har ett avkastningskrav från ägarna. Vinsten som görs delas därför ut till kommunen, ägaren, 

eller återförs i verksamheten.  

 

Intressentcentrerade mål 

Verksamheternas intressenter blir i första hand alla medborgare i samhället som 

verksamheterna är verksamma i. IT-enheten på Region Gävleborg är en stödenhet till hela 

verksamheten och har därför andra interna medarbetare som sina viktigaste intressenter. Dock 
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nämner chefen för enheten att det är viktigt att komma ihåg att Region Gävleborgs huvudsyfte 

är att bistå medborgarna med sjukvård. Medborgarna är följaktligen både de som väljer 

politikerna som beslutar vad som är viktigt för verksamheterna, men också de som ska ta del 

av den tjänst eller produkt som levereras. Huruvida alla medborgare kan ses som kunder är 

dock mer diffust. På Gästrike återvinnare diskuteras frågan om alla medborgare kan ses som 

kunder eller endast de som brukar tjänsten/produkten. Vi tolkar att det är därför vissa 

verksamheter väljer att kalla kundperspektivet för medborgare och kunder. Alla verksamheter 

vi studerar är överens om att relationen till deras intressenter är av stor vikt, eftersom de också 

bidrar till att uppnå målen. Gästrike återvinnare har dessutom vänt på sitt 

organisationsschema för att visuellt påvisa vikten av relationen till medborgarna och 

kunderna. Vice förbundsdirektör på Gästrike återvinnare nämner att de inte har konkurrens på 

hämtningen av hushållssopor, eftersom det ligger i det kommunala ansvaret. Dock menar 

denne att de ändå arbetar för att kunderna ska vara nöjda och välja dem om de skulle bli 

konkurrensutsatta. 

Figur 6 – Övergripande mål, egen modell. 

 

4.2.2 Verksamhetsmål 

Vi upplever att respondenterna har god kännedom över vilka övergripande mål deras 

verksamheter har. Det finns även en god kunskap om vad som ska uppnås, utifrån både 

ägarnas och intressenternas synvinkel. Dock uttrycks det vid flera av verksamheterna att vissa 

av de övergripande målen är svåra att konkretisera och är därmed svåra att bryta ned till 

Övergripande

mål

Ägare Intressenter



33 

 

tydliga verksamhetsmål att arbeta efter som följd. IT-enheten på Region Gävleborg särskilde 

sig något i den mån att de inte bryter ned de övergripande målen på grund av att de anser att 

de är för svåra att anpassa till deras verksamhet. Därför bygger de istället upp sina mål 

nedifrån, något som skiljer sig från de andra verksamheterna vi studerar. De utgår ifrån 

enheten och sätter upp mål som är anpassade för deras verksamhet. Enhetschefen förklarar att 

de går på känsla när de bestämmer och sätter upp mål som de ser värde i samt hjälper dem att 

utveckla enheten. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunledningskontoret 

uttrycker hur processen att bygga upp målen är av stor vikt.  

”Vi jobbar med att alla ska bryta ned de kommunövergripande målen i sina 

verksamheter. De kommunövergripande målen är ofta formulerade som 

viljeinriktningar och är i sig inte mätbara. För att få de formulerade målen 

mätbara ska de stödjas av indikatorer och de ska vara mätbara.” 

Svårigheten som respondenterna förmedlar över att bryta ned de övergripande målen till 

verksamhetsmål, tolkar vi kommer ifrån att målen ofta är formuleringar och därför inte är 

gripbara på samma sätt. Behöver verksamheter hjälp i processen att bryta ned målen kan 

kommunledningskontoret hjälpa vid behov, då de fungerar som både kravställare och support 

för verksamheterna. Vi upplever att våra respondenter anser att de icke-finansiella målen är 

svårare att bryta ned eftersom de är formuleringar i ord, medan de finansiella är mer konkreta 

och därför lättare att följa upp.  

Vice VD på Gavlegårdarna uttrycker dock att de i sin verksamhet anser att det är viktigt att 

inte ändra för mycket i processen att sätta upp mål, då uppföljningsbiten kan tappas. Därför 

menar chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunledningskontoret att de 

obligatoriska kommunövergripande målen måste vara så pass breda att alla verksamheter kan 

bryta ned dem. Denne beskriver att ”grunden i styrmodellen är att alla strävar åt samma håll. 

Det är det som är syftet med nedbrytningen”. Om de ska nå åt ett visst håll måste de ha en 

sammanhållande styrmodell med tillhörande mål. Annars kommer det att spreta åt olika håll 

och kanske till och med åt motsatta håll. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 

kommunledningskontoret fortsätter förklara att arbetet mot målen är en process, vilket medför 

ett tryck på en tydlig mätbarhet samt uppföljning och analys av målen. Även respondenterna 

på Gävle Energi nämner hur de ser målformuleringen som en process och att det kan ta tid att 

hitta målen som också är relevanta för att de ska bidra till de kommunövergripande målen. 
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Figur 7 – Nedbrytning av de övergripande målen, egen modell. 

 

Vi finner en gemensam åsikt kring att Balanced Scorecard underlättar styrningen. På Gävle 

Energi poängterar de att Balanced Scorecard är viktigt i deras verksamhet eftersom styrkortet 

hjälper att styra dem mot sina mål. Vice förbundsdirektören på Gästrike återvinnare berättar 

att för dem handlar det om att hjälpa medborgarna att göra rätt, eftersom det är medborgarna 

som hjälper verksamheten att uppnå miljömålen. Denne menar att de ska hjälpa kunden och 

att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Redovisningschefen på Gävle Energi beskriver däremot 

att det bör finnas något att sträva efter och att målen inte ska uppnås för lätt, men att de inte 

ska vara orimliga heller.  

 

4.2.3 Mått och indikatorer 

Vi upplever att vissa verksamheter har problem med att bryta ned mål till indikatorer, 

däribland Gästrike återvinnare, där våra respondenter nämner att de är i en förändringsprocess 

på grund av detta. Tidigare har de mätt i form av avklarade aktiviteter, men arbetar nu med att 

ta fram mätbara indikatorer som är knutna till målen. Sambandet mellan mål och aktiviteter 

har inte varit tydliga och på grund av detta vill de ta fram indikatorer som kan mäta målen på 

ett mer konkret sätt. Vi får en annan bild av Gavlegårdarna och Gävle Energi, där 

respondenterna kommenterar att det inte är svårt att hitta mått till målen i perspektiven, utan 

att de snarare måste begränsa antalet mått till endast de av relevans. Detta för att ge en 

holistisk bild av verksamheten, vilket Balanced Scorecard ska hjälpa dem med. Helhetsbilden 

av verksamheten är något de kan förlora om måtten inte är relevanta och kan som följd ge en 

sämre överblick av verksamheten. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 
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kommunledningskontoret diskuterar under vår intervju att indikatorerna ska säga något om 

målen och därmed om verksamheten, men att det inte alltid är lätt att hitta ”de spetsiga 

indikatorerna” till målen. Det ska inte mätas bara för mätandets skull, utan vikten ligger i att 

hitta indikatorer som mäter resultatet/effekten av en åtgärd och ger ett bra underlag för 

analyser och därmed också möjligheter att hitta förbättringsåtgärder. Gavlegårdarna har lagt 

de klassiska finansiella måtten såsom soliditet och avkastning utanför perspektiven och mäter 

istället bland annat underhållskostnader och administrationskostnader i det finansiella 

perspektivet. Detta anser vi tyder på att de anpassar målen och dess mått till det som är 

relevant för verksamheten.  

 

Figur 8 – Nedbrytning av mål till mått, egen modell. 

 

En generell åsikt som framförs vid flera av intervjuerna är att om de inte mäter vet de inte vart 

verksamheten är på väg eller vart den ska. Måtten måste inte vara helt rätt från början berättar 

miljö- och kvalitetssamordnaren på Gävle Energi, utan det viktiga ligger i uppföljningen. 

”De viktigaste ingredienserna är att man känner sin verksamhet och vad som är rätt och fel. 

För att veta vad som är rätt och fel måste man mäta och analysera. Det är liksom grunden.” 

  Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunkontoret 
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Trafikljussystem 

Trafikljussystem är något som används inom datasystemet Stratsys som Gävle kommun, 

Gavlegårdarna och Gävle Energi använder sig av. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 

kommunkontoret anser att trafikljussystemet är ett bra system som är visuellt och lätt att 

förstå. Dock finns vissa svårigheter i bedömningen av vilka intervaller av värden som ska 

gälla för färgerna av de olika måtten. ”Indikatorerna är klara, rött/gult/grönt, medan målen 

blir lite mer subjektiva” (chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunkontoret). IT-

enheten på Region Gävleborg har använt sig av ett trafikljussystem förut, men tagit bort detta 

i dagsläget. Vi upplever från vår respondent på Region Gävleborg att det beror på att det både 

tar tid och finns viss svårighet i att hitta intervall för värdena på målen. Idag tillämpar de en 

liknande metod då de har en tavla där deras mål är uppsatta. På tavlan sätter de upp magneter 

i trafikljusets färger för att indikera om målen är uppnådda eller inte. Detta anser vi är en 

snarlik tillämpning av trafikljussystemet, även om det är en enklare variant. 

 

4.3 Balans 

”Balanserat är bra, det är aldrig bra om det drar iväg för mycket åt ett håll.” 

Vice förbundsdirektör Gästrike återvinnare 

 

Vi uppfattar att styra verksamheter mot sina mål innebär att balansera olika saker, bland annat 

att balansera mellan långsiktiga och kortsiktiga mål. Vice VD på Gavlegårdarna lyfter fram 

att ”balans är bra för att uppnå de långsiktiga målen”. Vår uppfattning är att verksamheterna 

vi studerar fokuserar på de långsiktiga målen, vilket ekonomicontrollern på Gästrike 

återvinnare styrker då denne menar att de kommer ha det kommunala ansvaret över lång tid. 

Vice förbundsdirektör på Gästrike återvinnare poängterar dessutom att de har långsamma 

påverkningsprocesser och att effekterna för miljö- och samhällsmålen inte syns på kort sikt, 

men att de ändå mäter på kort sikt för att se huruvida de är på väg åt rätt håll. Generellt 

nämner våra respondenter att de behöver genomföra vissa åtgärder på kort sikt, men att det 

mer rör sig om att ”släcka bränder”, som de utrycker det. Detta har emellertid ingen effekt på 

de långsiktiga målen.  
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Kommentarer vi får under intervjuerna som ”aktiviteter vi gör har bäring i flera mål”, 

”Balanced Scorecard ger en visuell vy som gör att vi ser länkar och samband” och ”vid 

beslut ska hänsyn tas till alla perspektiv” gör att vi upplever att ett orsak-verkan samband 

finns i styrmodellen. Dock lyfts det fram att detta samband inte är synligt, utan att Balanced 

Scorecard mer uppfattas som ett verktyg för att påminna om balansen mellan olika mål.  

 

4.3.1 Balansering 

Huruvida det finns konflikter mellan ägarnas och intressenternas mål är svårt att diskutera 

med respondenterna, eftersom de flesta verksamheter vi studerar ser medborgarna som både 

ägare och intressenter. Vi upplever emellertid att bolagen som har både avkastningskrav och 

samhällsmål formulerat från sin ägare, har ett större fokus på det finansiella. Vice VD på 

Gavlegårdarna uttrycker att de måste ha det finansiella perspektivet i åtanke hela tiden då de 

enligt lag inte får göra aktiviteter och investeringar som är olönsamma. Hos Gävle Energi 

uppfattar vi också att det handlar om balans mellan ägarnas avkastningskrav och bolagets 

vinst som inte får bli för stor. Controllern på Gävle Energi påpekar att det ”sticker i ögonen” 

om vinsten blir för stor då de är ett kommunalt bolag. Gästrike återvinnare och IT-enheten på 

Region Gävleborg menar att deras fokus i det finansiella perspektivet handlar mer om att vara 

kostnadseffektiva för att kunna hålla en bra nivå på avgifter och taxor ut mot kund, men att de 

ändå måste ha en finansiell buffert för att kunna driva verksamheten. 

Dock kvarstår konflikten mellan de finansiella och icke-finansiella perspektiven för alla de 

verksamheter vi studerar. Chefen för IT-enheten i Region Gävleborg berättar att den 

vanligaste konflikten handlar om att medarbetarna önskar mer resurser. Chefen anser 

emellertid att styrtavlorna ger argument för att visa vad som gäller och vidareutvecklar att de 

måste ”rätta mun efter matsäcken” samt att lära sig att planera och arbeta effektivare. Även 

de andra verksamheterna lyfter fram att konflikter som uppstår mellan målen oftast handlar 

om finansiering till aktiviteter som vill genomföras, som även bidrar till att nå mål inom de 

andra perspektiven. Ekonomicontrollern på Gästrike återvinnare uttrycker ”vad är det bästa 

vi kan uppnå utifrån de begränsningar vi har?”. Då dessa verksamheter har uppdrag och mål 

från kommunen/kommunerna, menar de att uppdragen hjälper dem att tydliggöra vad som är 

viktigt och att det därför blir lättare att göra avvägningar mellan dessa konflikter. Gästrike 

återvinnares verksamhetsutvecklare påpekar också att vissa mål kan bli kontraproduktiva. 

Exempelvis deras mål att öka antalet företagskort, vilket innebär att företag ska betala för att 
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lämna sopor på återvinningscentralen. Annars blir det en kostnad som indirekt hamnar på 

hushållen. Dock ligger fokus på målet att göra det bästa för kunden och därför informeras 

vissa företagskunder om en containerlösning istället för företagskort, vilket verkar 

kontraproduktivt mot målet att öka antalet företagskort, även om det gynnar ett annat mål i 

verksamheten.  

På frågan om Balanced Scorecard hjälper till att göra avvägningar mellan målen är svaren 

relativt entydiga. Samtliga respondenter upplever styrmodellen som behjälplig, men upplever 

dock att prioriteringarna inte är speciellt tydliga i styrkortet. Chefen för IT-enheten i Region 

Gävleborg berättar att deras enhet tyvärr arbetar för mycket med att ”släcka bränder” och att 

önskemålet är att tydligare se och hitta prioriteringar i den dagliga verksamheten. Vice 

förbundsdirektör på Gästrike återvinnare har liknande önskemål och menar att det inte alltid 

är lätt att balansera olika behov mot varandra för att se vad som behöver prioriteras. 

Verkligheten är mer komplex och vice förbundsdirektören berättar att det handlar om 

processer, där allt sker steg för steg.  
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5. ANALYS 

5.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard uppkom då den traditionella ekonomistyrningen, som hade fokus på det 

finansiella, uppfattades som otillräckligt för att styra verksamheter framåt (Hoque, 2014; 

Kaplan & Norton, 1992; Sundin et al., 2010). Vi upplever att det även är en av orsakerna till 

att de verksamheter vi studerar använder sig av balanserad styrning. Chefen för 

verksamhetsutvecklingen på kommunledningskontoret nämner att det tidigare var för stort 

fokus på de finansiella målen och att det fortfarande är det på vissa verksamheter, men att 

styrmodellen ska hjälpa att balansera upp de icke-finansiella målen. Vice förbundsdirektör på 

Gästrike återvinnare är inne på samma spår och uttrycker att enbart fokus på budgetar och 

andra finansiella verktyg inte skulle vara ett alternativ för deras verksamhet. I likhet med 

teorin uppfattar vi att verksamheterna arbetar med Balanced Scorecard eller balanserad 

styrning för att nå sin vision och för att ständigt utvecklas.  

Precis som Kaplan och Bower (1999) samt Olve et al. (1999) uttrycker, uppfattar vi att 

Balanced Scorecard är väl anpassat för offentlig sektor, vilket flera av våra respondenter även 

påtalar. Detta eftersom fokus flyttas i större utsträckning mot de icke-finansiella målen som 

följd av att finansiell vinning inte är det huvudsakliga syftet, som det kan vara i privat sektor. 

I den privata sektorn upplever vi att det kan vara lättare att falla tillbaka till en mer traditionell 

styrning på grund av verksamheternas vinstsyfte, något Cardinaels och van Veen-Dirks 

(2010) anser vara en risk. Denna risk anser vi vara lägre i offentlig sektor, då de 

organisationer vi studerar har andra huvudsakliga mål såsom att skapa ett bättre Gävle. 

 

5.1.1 Perspektiv 

Vi kan se i de verksamheter vi studerar att Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga fyra 

perspektiv; finansiella-, kund-, interna process- samt innovations- och lärande perspektiven, 

inte appliceras till fullo. Även Speckbacher et al. (2003) studier som visar att de tre 

perspektiven finansiella, kund och interna processer främst användes stämmer inte heller i 

våra fall. Det finansiella perspektivet och kundperspektivet finns i verksamheterna, även om 

vissa benämner kundperspektivet som medborgare och kunder. Detta indikerar att det är svårt 

att definiera kunden för verksamheterna i offentlig sektor, eftersom de indirekt har alla 
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medborgare som kunder och inte bara de som betalar eller nyttjar tjänsten/produkten. Detta 

går ihop med Kaplan och Nortons (2001) tankar om att verksamheter i icke-vinstdrivande 

organisationer gärna sätter kunder som givare och mottagare parallellt med varandra. 

Ax och Bjørnenak (2005) lyfter fram att Kaplan och Norton sätter sig emot ett eget 

medarbetarperspektiv och menar att det istället borde ingå i innovations- och lärande 

perspektivet. Vi ser ett medarbetarperspektiv på samtliga verksamheterna, men istället inget 

innovations- och lärande perspektiv. Detta tolkar vi kan vara en indikation på att dessa 

perspektiv går ihop, även om de verksamheter vi studerar väljer att fokusera på medarbetarna 

samt hur de kan bidra, snarare än innovation och lärande. Här särskiljer sig dock IT-enheten 

på Region Gävleborg, där vi uppfattar att deras mål om antal förbättringar skulle passa bättre i 

ett innovations- och lärandeperspektiv, eftersom tanken med förbättringarna är att lära sig och 

utvecklas. Dock framhäver Cardinaels och van Veen-Dirks (2010) och Paranjape et al. (2006) 

att perspektiven kan se olika ut beroende på verksamhetens behov, vilket vi anser är relativt 

tydligt även i våra fall. Samtliga verksamheter som vi studerar har Gävle kommun som ägare 

alternativt delägare och har samma perspektiv för en enklare rapportering och analys.  

 

5.1.2 Hierarki mellan perspektiven 

Kald och Nilsson (2000) nämner att alla perspektiv ska väga lika tungt för att styrningen ska 

vara balanserad. I den privata sektorn ska de icke-finansiella perspektiven ge resultat i det 

finansiella perspektivet, för att vinsten för verksamheten i slutändan ska öka. Eftersom 

verksamheter i offentlig sektor inte har samma fokus på finansiell vinst, förklarar Northcott 

och Ma’amora Taulapapa (2012) att det finansiella perspektivet flyttas ned och att 

kundperspektivet flyttas upp i hierarkin. Detta uppfattar vi som en indikation på att vikten i 

verksamheterna ligger i att skapa vinning för kunderna, verksamheternas intressenter, istället 

för vikt på endast finansiella vinningar. Ingen av våra respondenter vill emellertid påstå att 

målen i kundperspektivet väger tyngst. Dock uttrycker respondenterna att relationen till 

kunderna är viktig, där verksamhetsutvecklaren på Gästrike återvinnare pratar om ett "utifrån 

och in perspektiv" med ett omvänt organisationsschema för att visuellt påvisa detta. 

Kunderna, som likställs med medborgarna i perspektiven, blir likväl indirekt prioriterade 

eftersom det är tänkt att även kunderna ska vinna på att verksamheterna uppnår målen inom 

perspektiven miljö och samhället.  
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5.1.3 Operativ nivå 

Vi uppfattar att det finns delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att ledningen 

utformar mål, när det gäller att implementera Balanced Scorecard i hela verksamheten. Vissa 

uttrycker att det kan vara svårt att få medarbetare motiverade (Antonsen, 2014; Nørreklit, 

2000, 2003), där tydliga mål och delaktighet i processen lyfts fram som viktiga element för att 

lyckas motivera dem (Northcott & Ma’amora Taulapapa, 2012). Även i de fall vi studerar, 

nämns svårigheter med att få alla medarbetare motiverade att arbeta mot verksamheternas 

mål. Här skulle ett förslag för verksamheterna vara att få medarbetarna mer delaktiga i 

processen, det som också benämns som ett skandinaviskt sätt att bygga upp målen (Johanson 

et al., 2006). Istället för att ledningar formar målen ska målen formas genom experimentella 

lärandeprocesser på den operativa nivån med medarbetare (Johanson et al., 2006). Dock 

uppfattar vi att involvera medarbetare i processen att bygga upp mål inte fungerar som ensam 

faktor för att motivera dessa medarbetare. Detta grundar vi på att IT-enheten på Region 

Gävleborg som arbetar med målgrupper där medarbetarna själva ska vara delaktiga i att följa 

upp och hitta korrigerande åtgärder i de olika målen, ändå känner sig kontrollerade och styrda, 

vilket vi anser kan vara en bidragande faktor till omotiverade medarbetare. Därför tolkar vi att 

vikten ligger i att hitta mål som känns relevanta för medarbetarna. Miljö- och 

kvalitetssamordnaren på Gävle Energi berättar att det viktiga ligger i att visa hur 

medarbetarnas dagliga arbete bidrar till att verksamheten ska nå sina mål. 

 

5.2 Mål  

5.2.1 Ägar- och intressentcentrerade mål 

Det nämns att organisationer definierar målen olika beroende på om ägare eller intressenter är 

styrande i verksamheterna (Sundin et al., 2010). I de verksamheter vi studerar anser vi att 

båda finns representerade men att intressenterna är i fokus, även om vi gör tolkningen att 

ägarna och intressenterna indirekt är desamma. Vi upplever att de är desamma då ägarna, som 

generellt i de verksamheter vi studerar är kommuner med förtroendevalda politiker som 

representerar medborgarna (intressenterna). Medborgarna väljer politikerna, där politikerna i 

sin tur tar beslut om verksamheternas mål samt att medborgarna även är de som tar del av 

varan/tjänsten. Controllern på Gävle Energi styrker att de ser medborgarna som ägarna och att 
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medborgarna dessutom har möjlighet att klaga till politikerna om de inte är nöjda med 

exempelvis taxan. 

Figur 9 – Ägarna och intressenterna, egen modell. 

 

Intressenter anses ha en stor vikt i verksamheter i offentlig sektor. Ax och Bjørnenak (2005), 

Kaplan (2001), Kloot och Martin (2000) och Sundin et al. (2010) uttrycker att ett första steg i 

att lyckas balansera olika mål i verksamheter är att grundligt ta reda på vilka intressenter de 

har och deras intressen. De verksamheter vi studerar ser både medborgarna och medarbetarna 

som sina intressenter och att relationen till dessa är viktiga. Här uppfattar vi en koppling till 

de målgrupper som Jurnali och Siti-Nabiha (2015) beskriver finns i styrningen av kommunala 

verksamheter, vilka är förtroendevalda, kommunala chefer och medborgare. Intressenter, 

medborgare och medarbetare, är enligt oss tydliga i de perspektiv som verksamheterna 

använder sig av. Perspektiven samhälle, miljö och kunder ska indirekt gynna medborgarna, 

där uppnådda mål inom dessa perspektiv ska bidra till ett bättre Gävle. Medarbetarna är 

verksamheternas interna intressenter, där nöjda medarbetare bidrar till att målen i de andra 

perspektiven uppnås.  

 

5.2.2 Verksamhetsmål 

Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunledningskontoret berättar att de 

kommunala verksamheterna i Gävle har samma övergripande mål, som vidare bryts ned i 

verksamhetsmål av organisationerna. Majoriteten av verksamheterna vi studerar bryter ned 

Ägare Intressenter
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sina mål uppifrån, vilket vi uppfattar ger dem bättre möjligheter att jämföra verksamheterna 

emellan. Alltså strävar verksamheterna efter samma övergripande mål, något vi bedömer vara 

en fördel eftersom alla då arbetar mot samma kommunövergripande mål. Detta kopplar vi 

samman till det Olve et al. (1999) skriver om att måtten ska vara definierade och uppbyggda 

på samma sätt, vilket bidrar till möjligheten att jämföra mellan enheter/verksamheter. 

De verksamheter som bryter ned övergripande mål till verksamhetsmål uttrycker emellertid 

att de finner vissa svårigheter med nedbrytningen. Detta upplever vi beror på att de 

övergripande målen ofta är formuleringar och gör att de uppfattas som ”luddiga”, som flera 

respondenter uttrycker det. Eftersom vi uppfattar att respondenterna finner vissa av de 

övergripande målen som otydliga, tolkar vi att de även har svårt att se hur de kan bidra till 

målen. Vi har därför uppfattningen att de övergripande målen är svåra att bryta ned till 

verksamhetsmål och vidare till att ta ut indikatorer. I slutändan påverkar detta 

verksamheternas förmåga att balansera målen, varpå vi bedömer att det är viktigt att ha 

tydliga mål i hela verksamheten. För att kunna upprätthålla en god balans mellan målen tolkar 

vi i enlighet med Kaplan och Norton (1992), Olve et al. (1999) och Sundin et al. (2010) att 

vikten ligger i uppföljningen av målen. Chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 

kommunledningskontoret instämmer om detta och förklarar att det är en process för 

verksamheter att arbeta mot sina mål. Det är därför viktigt med tydlig mätbarhet och 

uppföljning av måtten för att alla ska sträva mot samma håll, vilket Kaplan och Norton (1992) 

avser att Balanced Scorecard ska hjälpa till med att balansera.  

 

Skandinaviskt/amerikanskt synsätt 

I vår studie ser vi hur det finns en viss svårighet i både att hitta passande indikatorer till icke-

finansiella mål samt att mäta dem, en problematik även Carmona och Grönlund (2003) 

uppmärksammade i sin studie. De finansiella målen har konkreta indikatorer som 

respondenterna anser är lättare att mäta, men då vissa verksamheter vi studerar finner vissa 

svårigheter i att mäta icke-finansiella mål gör vi tolkningen att detta påverkar balansen mellan 

dessa mål. Som vice VD på Gavlegårdarna påpekar: ”det ena påverkar det andra”.  

Johanson et al. (2006) beskriver att det finns två sätt att bygga upp icke-finansiella mål på, ett 

skandinaviskt och ett amerikanskt synsätt. Det skandinaviska synsättet innebär att målen 

byggs upp nedifrån i de operativa enheterna och är specifika för en enhet av verksamheten. 

Därför är de inte beroende av hela verksamhetens mål, medan det amerikanska synsättet utgår 
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ifrån att målen bestäms uppifrån i verksamhetens styrning. Vi upplever att alla verksamheter, 

förutom IT-enheten på Region Gävleborg, utgår ifrån ett amerikanskt synsätt i och med att de 

utgår ifrån övergripande mål från kommunen som de bryter ned i egna mål för de enskilda 

verksamheterna. Endast IT-enheten anser vi utgår ifrån ett skandinaviskt synsätt eftersom de 

bygger sina mål nerifrån och upp i verksamheten, vilket försvårar jämförelser för dem mellan 

andra enheter inom liknande verksamheter. Även Olve et al. (1999) anser att mål som 

används på flera håll inom organisationer bör vara definierade och uppbyggda på samma sätt, 

vilket vi tolkar att de är genom det amerikanska synsättet. Vi gör även tolkningen att det är 

lättare att upprätthålla balans mellan målen i den mån verksamheter utgår ifrån samma 

övergripande mål. Bland annat chefen för verksamhetsstyrningsenheten på 

kommunledningskontoret talar om att då alla kommunala verksamheter utgår ifrån samma 

övergripande mål kan de göra jämförelser mellan olika verksamheter, som i det amerikanska 

synsättet, något både chefen och vi upplever att det bör tas till vara på. Utifall en annan 

verksamhet har goda mått på mål som den egna verksamheten har problem med, förklarar 

denne att de kan göra jämförelser och analyser på vad de gör olika och hur de då kan förbättra 

sina mått. 

 

5.2.3 Mått och indikatorer 

Kaplan och Norton (1992) skriver ”What you measure is what you get”, vilket trycker på 

vikten att hitta indikatorer som är relevanta för att styra verksamheter mot sina mål. Våra 

respondenter har olika uppfattningar om hur lätt det är att hitta de rätta indikatorerna för 

målen. En del av verksamheterna får begränsa antalet mått för att inte ha för många 

indikatorer, medan andra verksamheter har svårigheter med att hitta mått överhuvudtaget. 

Samtliga verksamheter i studien arbetar för att använda sig av indikatorer för att mäta sina 

mål, men som chefen för verksamhetsstyrningsenheten på kommunledningskontoret 

poängterar, kan även vi se att de har kommit olika långt med att hitta indikatorer för sina icke-

finansiella mål. Något som vi i slutändan tolkar kan påverka balansen mellan målen. Om de 

inte hittar indikatorer kan de inte heller veta om de är på väg att uppnå målen, alternativt se 

om de är på god väg eller inte.  
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Trafikljussystem 

Bititci et al. (2000), Carmona och Grönlund (2003) samt Manochin et al. (2011) hävdar att 

trafikljussystemet är ett allmänt accepterat system för prestationsmått i organisationer. I 

praktiken finner vi skilda åsikter kring hur väl systemet anses fungera i vardagen. Några 

respondenters åsikter är positiva till systemet och uttrycker att det ger en enkel överblick över 

hur väl uppnådda målen är i och med trafikljusfärgerna. Andra respondenter förklarar att det 

ibland är svårt att bedöma vilka indikatorer som ska hamna under vilken färg samt vad de ska 

säga om målet i helhet. Vi uppfattar att trafikljussystem ger en god visuell bild över måtten 

och därmed en visuell bild över balansen mellan de olika målen, då indikatorerna används för 

att uppnå målen utan att flytta fokus från dessa.  

 

5.3 Balans 

Balanced Scorecard uppkom för att balansera upp finansiella mål med icke-finansiella mål i 

organisationer (Kaplan & Norton, 1992), men andra studier diskuterar även balans mellan 

långsiktiga och kortsiktiga mål samt mellan styrkortets perspektiv (Johanson et al., 2006; 

Kaplan & Norton, 2001; Olve et al., 1999). Även i vår studie diskuterar vi balans mellan 

finansiella och icke-finansiella mål, långsiktiga och kortsiktiga mål samt de olika 

perspektiven. Våra respondenters svar indikerar på att de långsiktiga målen i de icke-

finansiella perspektiven väger tyngre, även om det finns en variation i svaren hos våra 

respondenter. Vår tolkning är att Balanced Scorecard inte används för att skapa balans som ett 

slutresultat, utan istället hjälper styrkortet till att se helheten i en organisations styrning. 

Balanced Scorecard hjälper verksamheterna att inte förbise viktiga delar i styrningen för att 

uppnå de övergripande målen.  

 

5.3.1 Balansering 

Sundin et al. (2010) hävdar att Balanced Scorecard är en bra styrmodell som hjälper att 

balansera motstridiga mål som uppkommer mellan verksamhetens ägare och dess intressenter, 

där ägarnas mål anses vara att öka lönsamheten. Även om vi inte kan se en konflikt mellan 

ägarnas och intressenternas mål i de fall vi studerar, kvarstår ändå konflikten mellan 

finansiella och icke-finansiella mål i dessa verksamheter. Dock handlar denna konflikt mer 

om att ekonomin ska räcka till för att uppnå intressenternas mål, snarare än om att öka 
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lönsamheten och vinsten. Tidigare forskning talar mycket om balansen mellan finansiella och 

icke-finansiella mål i Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Malina, 2013; 

Nørreklit, 2000), vilket särskiljer sig lite i vår studie. Vi upplever inte att verksamheterna 

fokuserar på att uppnå enbart finansiella mål, utan vikten ligger snarare i att ha finansiella 

medel för att uppnå målen i de andra icke-finansiella perspektiven. Exempelvis har 

Gavlegårdarna valt att ha vanliga ekonomiska nyckeltal som exempelvis soliditet och 

avkastning utanför det finansiella perspektivet och mäter istället saker som 

underhållskostnader och administrationskostnader i perspektivet. På grund av detta tolkar vi 

att Gavlegårdarna lättare kan balansera mellan de olika målen i perspektiven och inte har 

samma konflikter mellan målen, eftersom avkastningskravet inte kan påverka de icke-

finansiella målen. 

 

                          

 

Figur 10 – Balansering av finansiella och icke-finansiella mål, egen modell. 

 

Sundin et al. (2010) skriver att mål som är formulerade i Balanced Scorecard går att 

balansera, vilket vi också uppfattar är åsikten hos våra respondenter. Chefen för 

verksamhetsstyrningsenheten på kommunledningskontoret nämner att de övergripande målen 

ska vara formulerade på så sätt att det inte ska finnas konflikter mellan dem och därför ska de 

också vara lättare att balansera. Det nämns av våra respondenter att styrmodellen är ett bra 

visuellt verktyg för att alla mål ska finnas i åtanke vid beslut, även om samband och 

prioriteringar mellan målen inte alltid är tydliga. Sundin et al. (2010) anser att balansering 

mellan målen bör ses som en process, där en ledning ständigt måste göra avvägningar och 

balansera mellan målen. I likhet med teorin upplever vi att det handlar om att balansera 
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mål 

Finansiella 

mål 
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aktiviteter i verksamheten, snarare än att försöka uppnå balans, för att i slutändan uppnå 

målen. Flera respondenter nämner hur de ibland måste lämna pågående aktiviteter som ska 

bidra till målen för att "släcka bränder". Vice förbundsdirektören på Gästrike återvinnare 

nämner att verkligheten är mer komplex än den som visas i styrkortet och att handlar det om 

att ta saker och ting steg för steg. Därför upplever vi Balanced Scorecard som ett bra verktyg 

för att synliggöra vilka intressenter och mål verksamheter har samt hur målen ska uppnås. I 

verkligheten handlar det snarare om att hela tiden balansera beslut som måste tas. Att "släcka 

bränder" kanske inte har någon effekt på de långsiktiga målen, men krävs för att 

verksamheterna ska överleva här och nu.  
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6. BIDRAG 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vi ämnar med vår studie att öka förståelsen för hur Balanced Scorecard bidrar till att skapa 

balans mellan olika mål i offentlig sektor. Tidigare forskning tar upp frågan om vad som är 

balans i Balanced Scorecard (Ittner & Larcker, 1998; Johanson et al., 2006; Kaplan & Norton, 

1992; Niven, 2002; Soderberg et al., 2011). Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga tanke 

med balans i styrkortet var att skapa balans mellan finansiella och icke-finansiella mål och 

mått, medan andra forskare menar att det snarare handlar om att balansera mellan olika 

motstridiga mål som uppkommer från organisationers ägare och intressenter (Sundin et al., 

2010). Att det finns olika typer av balans i Balanced Scorecard är även vår uppfattning, men 

vi uppfattar dock inte att det är jämvikt mellan antal mål som eftersträvas, utan att det snarare 

handlar om processen att balansera mellan olika mål i organisationer. Vi inte ser konflikter 

mellan ägarnas och intressenternas mål i de verksamheter vi studerar, eftersom ägarna och 

intressenterna indirekt uppfattas som desamma enligt våra respondenter. Därför tolkar vi att 

konflikten förefaller mellan finansiella och icke-finansiella mål, i likhet med bland annat 

Chytas et al. (2011), Kaplan och Norton (1992) samt Olve et al. (1999). Respondenternas svar 

indikerar på att konflikten mellan dessa mål ofta ligger i att få finansiella resurser att räcka till 

för de aktiviteter som verksamheterna vill genomföra för att uppnå sina icke-finansiella mål. 

Vi uppfattar därför Balanced Scorecard som ett verktyg för att synliggöra vilka mål 

organisationer har, hur de ska nå dit samt följa upp dessa mål för att veta om de är på rätt väg. 

Kaplan och Norton (2001) påpekar att en faktor som kan bidra till obalans mellan olika mål är 

för få alternativt för många mått till målen, varpå vi upplever balans som helheten i 

styrningen. Likväl upplever våra respondenter att styrmodellen hjälper dem att balansera 

mellan olika mål när beslut ska fattas. Inget perspektiv med tillhörande mål kan ensamt nå de 

övergripande målen, utan både finansiella och icke-finansiella perspektiv och mål behövs, 

under förutsättning att verksamheter lyckas hitta tillhörande mått och indikatorer. Dock 

upplever våra respondenter inte att styrkortet hjälper med prioriteringar mellan de olika 

målen, något även Nørreklit (2000) poängterar. Balansen mellan olika mål i offentlig sektor 

uppfattar vi därför, i likhet med Sundin et al. (2010), handlar om att balansera mellan 

finansiella och icke-finansiella mål, vilket går i enlighet med Kaplan och Nortons (1992) 

grundtanke för styrkortet. Vi håller även med Sundin et al. (2010) åsikter om att det inte 

handlar om att skapa balans som ett slutresultat, utan att styra verksamheter är en process, 
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varav vi tolkar att Balanced Scorecard kontinuerligt ska hjälpa organisationer i offentlig 

sektor som tillämpar styrkonceptet att balansera mellan sina finansiella och icke-finansiella 

mål.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Idag använder sig många organisationer av Balanced Scorecard i sin styrning, men i frågan 

om vilken balans som eftersträvas i styrkortet finns det fortfarande många skilda åsikter. I vår 

studie kom vi fram till att det handlar om att balansera mellan finansiella och icke-finansiella 

mål. Detta i den mån att både finansiella och icke-finansiella mål behövs i avsikt att stötta 

varandra för att verksamheter ska uppnå de övergripande målen. Vi anser att vår studie bidrar 

till en ökad förståelse för de verksamheter vi studerar i vilken balans som eftersträvas i deras 

verksamheter utifrån styrkonceptet Balanced Scorecard, men ger även en inblick för andra 

verksamheter inom offentlig sektor. Utifrån svaren från våra respondenter observerar vi att de 

har en god inblick i sina verksamheter och dess behov. Som följd av att vissa av 

respondenterna uttrycker en viss svårighet i att hitta indikatorer och mått till olika mål föreslår 

vi några punkter som förhoppningsvis kan hjälpa för framtiden, både de verksamheter vi 

studerar såväl som andra organisationer i offentlig sektor: 

 Ta reda på vilka delmål som hjälper till att bidra till de övergripande målen. Finns 

delmål känns de övergripande målen inte lika ouppnåeliga. 

 Fundera över hur dessa mål kan mätas för att lättare kunna följa upp och eventuellt 

justera dessa. 

 Höj blicken. Vilka aktiviteter bidrar till de övergripande målen på ett positivt sätt? 

Reflektera och diskutera med medarbetarna för nya idéer som kan bidra till balans i 

styrkortet, då medarbetarna är med och arbetar för att uppnå de olika målen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom Balanced Scorecard är ett styrmedel som funnits en längre period finns det redan 

mycket forskning kring konceptet. Trots detta upplever vi att det finns utrymme kvar för 

vidare forskning inom ämnet. Då vi studerar fenomenet balans i styrkortet i den offentliga 

sektorn, anser vi att det skulle vara intressant att göra en jämförande kvalitativ studie med den 
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privata sektorn. Detta för att se eventuella likheter och skillnader i hur verksamheter upplever 

balans i sina verksamheter i de olika sektorerna. Vi finner även att det skulle vara intressant 

att se om det återfinns svårigheter att hitta mått för att mäta mål i verksamheter även i den 

privata sektorn, en likhet alternativt skillnad som skulle kunna belysas i en jämförande studie. 

Detta upplever vi skulle ge en djupare kunskap i fenomenet, där den privata- och offentliga 

sektorn skulle kunna dra lärdomar från varandra. 

Utifrån respondentens svar på Region Gävleborg, tycker vi också att det skulle vara intressant 

att studera medarbetares attityder till Balanced Scorecard och målstyrning. Där nämns det att 

medarbetarna, trots delaktighet i målen, ändå känner sig styrda och kontrollerade. Därför 

skulle det vara intressant att se huruvida detta är en allmän åsikt eller något unikt för deras 

enhet. Detta förslag på vidare forskning skulle kunna genomföras i både en kvalitativ, men 

även i kvantitativ forskningstradition. Studien skulle kunna bidra med kunskap om hur 

ledningar ska få hela organisationer att arbeta mot samma mål. 

 

6.4 Reflektioner 

Vi ville med denna studie öka förståelsen för hur Balanced Scorecard bidrar till skapandet av 

balans mellan olika mål i offentlig sektor. Även om vi i slutändan inte genomfört vår studie 

på enbart verksamheter med uttalat Balanced Scorecard som styrmodell, upplever vi inte att 

det påverkar studiens bidrag nämnvärt eftersom samtliga verksamheter vi studerat har delar 

som vi liknar med en balanserad styrning.   
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8. BILAGOR 

Intervjuguide 

Anonyma? 

Spela in? 

Din roll 

 Vad har du för roll i organisationen? 

 Vilken roll har du i den strategiska planeringen av verksamheten? 

 

Organisationen 

 Hur ser organisationsstrukturen ut? 

 Hur fattas beslut i verksamheten? 

 

Intressenter 

 Vilka intressenter har ni? 

 Vilken relation har ni till era intressenter, hur upprätthålls relationen? 

 Hur märks intressenterna av i er verksamhet? 

 

Balanced Scorecard 

 Varför använder ni er av balanserad styrning? 

 Vilka perspektiv använder ni er av? 

 Hur stor roll har BSC i styrning av er verksamhet? 

 Finns det fördelar och utmaningar i användandet av BSC? 

 Vilka förväntningar har ni på BSC som styrmedel? 

 Vilka fördelar upplever ni att balans i styrningen ger verksamheten? 

 

Mål och mått 

 Vad har ni för mål? 

 Utifrån vad bygger ni era mål och mått? (intressenterna, aktieägarna) 

 Finns det en hierarki mellan målen och måtten? 

 Något mål viktigare än andra? 

 Vilket är ert viktigaste utfall? 

 Tycker du det finns konflikter mellan vissa mål? 

 Samband mellan olika mål? 

 Hjälper BSC till att göra kompromisser mellan målen? 


