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Sammanfattning 
 
Titel: Styrning för utveckling – En utvärdering av balanserat styrkort i en 

kommunal verksamhet 
   
Författare: Björn Ljunggren  
 Victoria Wiktorsson  
 
Handledare: Göran Alsén 
 Henrick Gyllberg 
 
Institution Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Magisteruppsats – Ekonomistyrning 10 poäng 
  
Syfte: Syftet med vår studie är att, genom att genomföra en utvärdering, 

identifiera avtryck av balanserat styrkort i en kommunal 
verksamhet, och belysa dess orsakssamband.  

 
Metod: För att göra denna utvärdering, som är en fallstudie, har vi använt 

oss av både intervjuer och enkätundersökningar. För att få en så 
bred utvärdering som möjligt har vi valt att intervjua tjänstemän på 
två kommunala förvaltningar. Två enkätundersökningar har också 
genomförts med politiker och medarbetare vid en av ovan nämnda 
kommunala förvaltningar. För att kunna genomföra utvärderingen 
av det balanserade styrkortet har vi utvecklat en utvärderings-
modell utifrån de teorier vi läst. Empirin är inhämtad i 
Helsingborgs Stad. 

 
Slutsats: De avtryck som observerades är jämförbara med det som finns 

dokumenterat om vad styrkortet kan bidra till, men stämmer också 
överens med de studier som beskriver uppkomna avtryck. Vi 
observerade andra avtryck av intresse, som att styrkortet skapar 
möjlighet till ett gränsöverskridande arbete, och att det bidrar till 
att definiera begrepp. Även engagemanget bland personalen ökar 
för verksamhetens styrning. Brister i styrkortet observerades, när 
det gäller att mäta det som är dåligt och förbättra detta. Studien 
visar att avtrycken är få i den högre organisationen, och mer 
framträdande på lägre nivåer. Vi anser att avtrycken uppkommit 
för att tjänstemän, politiker och medarbetare är engagerade i 
styrkortsarbetet. 
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Abstract 
 
Title: Developing control  
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Henrick Gyllberg 
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Purpose: This thesis shows that, through evaluation, identify imprints of a 

balanced scorecard in the economical administration of a 
municipality, and illustrate its causal connection. 

 
Method: To be able to make this evaluation from a real cause, we have 

worked with interviews and investigations. To be able to create as 
broad evaluation as possible we have chosen to interview officials 
of two municipalities. Two investigations have been made with 
politicians and employees at one of the municipalities above. To be 
able to put through the evaluation of he balanced scorecard we 
have created a model for evaluation out of the theories we have 
studied. The empirical material is taken from the municipality of 
Helsingborg. 

 
Results: The imprints observed are comparable with the documented results 

of the contributes of a balanced scorecard, and furthermore 
comparable with studies describing imprints arisen. We observed 
other imprints of interest, e.g. that the balanced scorecard creates a 
possibility of extended limits, and that it contributes to define 
concepts. The commitment among the employees for the 
management control increased. Disadvantages were recognized 
when it comes to evaluating shortages of a balanced scorecard and 
improve these shortages. This study shows that the imprints of 
higher levels of an organization are less than on lower levels of an 
organization. We are of the opinion that the imprints arisen are the 
result of the commitment of the work with the balanced scorecard 
shown from officials, politicians and employees.           
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Inledning 
 

det här kapitlet kommer vi att göra en beskrivning av olika författares syn på 
ekonomi- och verksamhetsstyrning samt balanserat styrkort, både generellt och för 
den offentliga sektorn. Detta ger en introduktion och bakgrund till ämnet, som är 

ämnat att skapa förståelse hos läsaren. Vi kommer här att redogöra för varför vi valde 
ämnet, samt föra en problemdiskussion som utmynnar i ett syfte. 

1.1 Bakgrund  
 

I samband med att vi skrev vår kandidatuppsats, arbetade vi med ett projekt åt Ronneby 
Kommuns Näringslivskontor. Projektet gick ut på att konstruera ett balanserat styrkort, 
där vi var delaktiga i processen. Målet med att införa det balanserade styrkortet var att 
skapa en struktur för verksamhetsstyrning, men även att synliggöra verksamheten och 
skapa legitimitet hos medborgarna. Med hjälp av styrkortet vet tjänstemännen att de 
arbetar med rätt saker, och på så sätt kan styrkortet ge möjlighet till att utveckla närings-
livet i Ronneby kommun.1 Utifrån detta arbete har vårt intresse väckts för vidare studier 
om balanserat styrkort, och dess avtryck i kommunal verksamhet. I den litteratur vi har 
läst om styrning i offentlig sektor är författarna entydiga, vilket begränsar materialet. 
Även litteraturen om avtryck av balanserat styrkort i privat och framför allt offentlig 
sektor är begränsad.  De författare som förordar balanserat styrkort ser vi som visionärer, 
som har en uppfattning om avtrycken, men inte gjort några studier. Dokumentation om 
uppkomna avtryck finns enbart i uppsatser och avhandlingar. 
 
Av de teorier vi läst, bör styrkortet, enligt Aidemark, ge en strategisk inriktning åt 
verksamhetens styrning, och ge förutsättningar för en mer relevant och strukturerad 
styrning. Styrkortet kompletterar den traditionella årsredovisningen med icke-finansiell 
information, och möjliggör ökad respekt för icke-finansiella satsningar såsom friskvård 
och miljösatsningar. Styrkortet kan förväntas öka medarbetarnas engagemang genom att 
de är delaktiga och medvetna om vad de åstadkommer. 2  Andra fördelar, som Olve, Roy 
och Wetter anser bör komma fram, är att ledningen förses med en klar bild över organisa-
tionens strategiska aktiviteter, och det skapas på så sätt förståelse för vision och strategier 
i alla nivåer av organisationen, samt att styrkortet genererar ett kontinuerligt lärande.3 Vi 
undrar, utifrån dessa påståenden, vilka avtryck det balanserade styrkortet ger, och om de 
stämmer överrens med de avtryck som teorin belyser som möjliga och uppkomna. I vår 
studie använder vi oss av begreppet avtryck i stället för begreppet effekt. Begreppet 
avtryck är en synbar förändring som kan vara svår att mäta kvalitativt, till skillnad från 
begreppet effekt som bygger på statistiska metoder. Avtryck syftar till förändrade 

1 Ljunggren, Björn; Wiktorsson, Victoria (2006) Ny struktur för styrning – att skapa ett balanserat styrkort 
för en kommunal verksamhet, Kandidatuppsats, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby 
2Aidemark, Lars-Göran (2006) ”BSc för verksamhetsstyrning – En studie av medicinkliniken vid 
Höglandssjukhuset”. FAS 
3 Olve, Nils-Göran; Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999) Balanced Scorecard i svensk praktik, Liber 
Ekonomi, Malmö 
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beteenden och förändrad förståelse i samband med en förändring av tillexempel styrsy-
stem.4  
 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Dagens krav på ekonomi- och verksamhetsstyrning 
 

Den traditionella synen på budgetens roll håller på att förändras. Gyllberg och Svensson 
skriver att det nu handlar om åtagande, motivation och kommunikation. Många beslut i 
ett företag omfattar flera nivåer på en och samma gång, vilket kräver andra synsätt. Det 
traditionella sättet präglas av regelbundenhet och systematik, medan ett mer anpassat sätt 
kompletteras av dialog och följsamhet. Detta skapar möjlighet för att ekonomistyrningen 
snabbt ska kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar. I traditionell ekonomi-
styrning kan information vara missvisande som fokuserar på månads- eller kvartals-
rapporter, vilket förstärker det kortsiktiga perspektivet.5 I vår tidigare studie skapades ett 
balanserat styrkort för att utveckla icke-finansiella perspektiv och därmed synliggöra att 
tjänstemännen arbetar med rätt saker. Vidare är önskemålet att styrkortet ska skapa mer 
dialog och följsamhet genom en helhetssyn och horisontellt samarbete.6 
 
Det som är särskilt viktigt i det pågående arbetet med att utveckla företagets traditionella 
ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, menar Lindvall, är reflektion och 
eftertanke. Här krävs en förändring i tankemodellen kring styrning och ledning av 
företaget. Finns förståelsen, finns nödvändiga förutsättningar för att kunna tillämpa ny 
styrkunskap. Viktigt är att betrakta företagets styrning i sitt organisatoriska sammanhang. 
Intresset för företagets styrfilosofi är att gå bortom de strukturella materiella förklaringar 
som vanligtvis används för att utvärdera ett företags styrning, för att även rikta fokus mot 
de värderingar som präglar styrningen. Företaget agerar i en omvärld med hjälp av 
strategi, organisationsstruktur och styrsystem. Inom dessa områden sker det idag 
betydelsefulla idémässiga förändringar, som ligger till grund för den växande moderna 
verksamhetsstyrningen.7 Ett sätt att styra enligt modern verksamhetsstyrning, och 
därigenom styra med reflektion och eftertanke, är balanserat styrkort. Vi kommer att 
belysa det balanserade styrkortet och dess olika perspektiv längre fram i vår studie. 
 

1.2.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor 
 

För att åstadkomma en styreffekt inom den offentliga sektorn, menar Sandberg och 
Sturesson att reella motiv måste skapas. Dessa ska ge riktiga incitament och motivera 
personalen att agera i en viss riktning. Det räcker alltså inte med att sända en verksam-
hetsmässig styrsignal genom budgetramar, inriktning med mera, från kommunstyrelsen 

4 Müller (2005)  
5 Gyllberg, Henrick; Svensson, Lars (2002) Överrensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem 
– en studie av medelstora företag, Lund Business Press, Lund 
6 Ljunggren, Wiktorsson (2006)  
7 Lindvall Jan (2001), Verksamhetsstyrning, Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund 
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eller kommunfullmäktige ut till förvaltningar och bolag. Styrningen påverkas också av 
organisationens kultur och värderingar, dessa faktorer kan både underlätta och försvåra 
styrningen. Kommunens egna förutsättningar och ambitioner bör ligga till grund för att 
utveckla styrprincipen.8 Enligt Nilsson är syftet med den kommunala verksamheten att 
åstadkomma så mycket nytta som möjligt för medborgarna, genom att lösa de mest 
angelägna situationerna inom det kommunala uppdraget, och att få erhållna medel att 
räcka så långt som möjligt.9  
 
Rothstein menar att den offentliga organisationen sällan är ett neutralt instrument för att 
genomföra de politiska besluten, eftersom den består av politiker och tjänstemän. 
Politikerna tillsätts och avsätts genom politiska val, medan tjänstemännen tillsätts på 
meriter och avsätts med någon form av rättslig prövning.10 Enligt Sannerstedt genoförs de 
politiska besluten inte alltid som beslutsfattarna avser. För att detta ska fungera bör det 
finnas en dialog mellan politiker och förvaltning.11  
 
Persson och Westrup menar att både den offentliga och privata sektorn använder vertikala 
styrsystem, exempelvis målstyrning, och dessa kan utgöra ett hinder för en effektiv 
resursanvändning. Föra att öka kunskapen om förutsättningarna för ett effektivt resurs-
utnyttjande är det viktigt att lyfta fram karv på organisationsstruktur och styrmedel. Det 
kan vara svårt att observera eller mäta resultatet av människonära tjänster, och i många 
fall uppvisas ett resultat först långt fram i tiden.12 
 
Den offentliga sektorns verksamhet, jämfört med den privata sektorns, strävar mer efter 
att maximera den framtida nyttan, och att ge hög medborgarservice. En kritisk granskning 
av offentlig sektor sker av medborgaren, då verksamheten drivs med skattemedel. Den 
offentliga verksamheten är inte konkurrensutsatt på samma sätt som den privata sektorn 
och saknar vinstmål, vidare är den politiskt styrd vilket medför motstridiga intressen 
inom ledningen, och kompliceras ytterligare av ett parallellt tjänstemannastyre. Det är 
politikerns uppgift att se till att målen uppfylls genom att ge förutsättningar och incita-
ment till tjänstemännen. 
 

1.2.3 Balanserat styrkort i offentlig sektor 
 

I början av 1990-talet presenterade Kaplan och Norton en metod som inte bara fokuserar 
på en aspekt i verksamheten, utan förordade balans mellan olika områden. Denna metod 
kallas det balanserade styrkortet.13 Enligt Lindvall ska det balanserade styrkortet enklare 

8 Sandberg, Sturesson (1996) 
9 Nilsson, Hans (2004) Medborgaren i styrsystemet – Beskrivning av VAD och HUR i styrning av 
kommunal verksamhet, EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vi Handelshögskolan i Stockholm, 
Stockholm  
10 Rothstein, Bo (2001) Politik som organisation – Förvaltningspolitikens grundproblem, SNS Förlag, 
Stockholm 
11 Rothstein (2001) 
12 Persson, Jan E; Westrup, Ulrika “Fragmenterad struktur och vertikala styrsystem – organisatoriska 
förutsättningar för effektivt resursutnyttjande i människonära tjänster” Institutionen för Service 
Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg 
13 Ewing, Per; Samuelson, Lars A (1998) Styrning med balans och fokus, Liber Ekonomi, Malmö 
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kunna implementera strategin i verksamheten, och det hanterar slutmål, och hur dessa 
nås. Detta görs genom att redogöra för vilka samband som finns och dess väg till 
ekonomisk framgång. Traditionell ekonomistyrning har haft svårt att leva upp till såväl 
strategiimplementering som lärande och fortlöpande utveckling.14  I dag måste organisa-
tioner fokusera mer på immateriella tillgångar, och tydliggöra dessa, för att skapa bättre 
kundvärde och större konkurrenskraft. Dessa tillgångar, flexibilitet, kvalitet, kompetens, 
nytänkande med mera, kan vara svåra att styra och mäta.15   
 
Det balanserade styrkortet beskrivs av Kaplan och Norton som ett system som tillgodoser 
dagens krav på vilka beslut som ska fattas, och medarbetarna involveras i det strategiska 
tänkandet, vilket resulterar i en fördjupad förståelse för företagets strategi. Ett balanserat 
styrkort kan ses som ett övergripande verktyg för chefer, som omvandlar företagets 
vision, affärsidé och strategi till en enhetlig uppsättning mätbara mått.16 
 

 

 
Figur1.1, Kaplan och Nortons modell beskriver hur vision och strategier överförs till 
operativa termer.17 
 
Aidemark beskriver det balanserade styrkortet enligt följande: Organisationens lång-
siktiga visioner och strategier härleds ur verksamhetens prestationsmål, och följs upp 
genom mätningar inom fyra olika perspektiv. Dessa perspektiv benämns som kund-
perspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och ekonomiperspektivet. En 
långsiktig finansiell framgång uppnås, genom att utvecklingen inom de tre första 
perspektiven blir den önskade. En hierarkisk orsak- verkan kedja länkas samman i de fyra 
perspektiven.18  

14 Lindvall (2001) 
15 Kaplan, Norton (1999)  
16 Kaplan, Norton (1999)  
17 Kaplan, Norton (1999) 
18 Aidemark, Lars-Göran (2006) ”BSc för verksamhetsstyrning – En studie av medicinkliniken vid 
Höglandssjukhuset”. FAS 
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En alternativ omformulering av styrkortet, som Olve, Roy och Wetter tar upp, är att god 
resurshållning är mer relevant för offentlig verksamhet, än ett finansiellt fokus. Med god 
resurshållning menas ett mer omfattande ekonomibegrepp.19  Olve et al menar att målet 
med styrkortet är att skapa diskussioner, vilket är framgångsrikt inom de lägre nivåerna i 
organisationen. Här ges de anställda tillfälle att klargöra roller och förväntningar, samt att 
lägga fram sin syn på affärslogiken för sina överordnade.20 
 
Inom den offentliga sektorn handlar det, enligt Aidemark, om att ge medborgarna 
maximal utdelning för skattemedlen, men att detta inte ändrar grundtanken med 
balanserat styrkort.21 Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset har sedan 1997 använt 
balanserat styrkort för verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Det fanns ett 
behov av att komplettera budgetstyrningen och att säkerställa kvalitetsutvecklingen, samt 
den långsiktiga kompetensutvecklingen inom organisationen. Införandet av styrkortet har 
medfört att medarbetarna vid kliniken 2006, kan redovisa tio års erfarenhet av verksam-
hetsstyrning och verksamhetsutveckling. Att mätningarna har fortsatt beror på ledningens 
intresse, enkelheten och relevansen i mätningarna samt uppmuntran från klinik- och 
landstingsledning. Arbetet med balanserat styrkort har lett till en ”kulturförändring” där 
mätningarna används för kvalitetsutveckling samt att resultat och beteende kan styras på 
ett positivt sätt.22  
 
Redovisningens målsättning är, skriver Olson, Falkman och Pauli, att minska osäkerheten 
i beslut och framtida handlingar, men även att kräva ansvar för genomförda handlingar. 
Detta innebär att redovisning består av en prognostiserande och en ansvarsutkrävande 
funktion.23 Aidemark menar att det balanserade styrkortet inte bara fungerar som ett 
samrådsinstrument utan även som ett förändringsinstrument. När sjukvården på Österlen 
privatiserades användes det balanserade styrkortet som ett medel för att minska osäkerhet 
i en komplex miljö.24 Vi författare drar paralleller till kommunal verksamhet och ser 
denna som en komplex miljö med både tjänstemanna- och politikerstyre.  
 
Larsson menar att, det är svårt att införa balanserat styrkort, och utveckla dessa eftersom 
det uppstår nya variationer över tiden. Det är också svårt att gå över till att styra med 
balanserat styrkort, då teori om metoder för modeller och systemutveckling är bristfällig 
och det finns dessutom oklarheter vid utvecklingen av dessa modeller.25 Enligt Sande och 
Wærn tar det lång tid att utveckla ett första balanserat styrkort, och styrkortet är en 
angelägenhet för hela organisationen och inte bara ett instrument för ekonomer. 

19 Olve, Roy, Wetter (1999)  
20 Olve, Nils-Göran; Perti, Carl-Johan; Roy, Jan; Roy, Sofie (2003) Framgångsrikt styrkortarbete – 
Metoder och erfarenheter, Liber Ekonomi, Malmö 
21 Aidemark (2001)  
22 Aidemark (2006) 
23 Olson, Olov; Falkman, Pär; Pauli, Stefan (1995) Betalningsflödesrapportering – om konsten att 
rapportera fakta i redovisningen, Nerenius och Santérus Förlag AB, Stockholm 
24 Aidemark, Lars-Göran (2005) 
25 Larsson, Rolf G (2004) Erfarenheter från aktionsforskning i tre organisationer, Växjö University Press, 
Växjö 
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Delaktighet från alla personer som är involverade i arbetet med balanserat styrkort är 
därför nödvändig.26 
 
I den offentliga sektorn blir syftet med det balanserade styrkortet främst att synliggöra 
verksamhetens innehåll och mål, samt förmedla ut dessa i organisationen. Styrkortet 
tillgodoser krav på vilka beslut som ska fattas och medarbetarna involveras i det stra-
tegiska tänkandet. I de fall styrkortet offentliggörs, kan medborgaren följa och granska 
den offentliga verksamheten. Även medborgarens åsikter tas upp i styrkortet i form av 
nöjd kundindex, och på så sätt maximeras den framtida nyttan och en högre medborgar-
service uppnås. Nackdelen men styrkortet är att det tar lång tid att implementera, och att 
det krävs ständig utveckling, samt medarbetarnas engagemang. 
 

1.2.4 Betydelsen av mätningar  
 

Enligt Sande och Wærn varierar synen på mätningar, och det är viktigt att inte lägga 
fokus på att mätningen utgör ett underlag för bestraffningar. Då är det svårt att skapa en 
positiv attityd till att ta risker att pröva nya idéer. Är däremot utgångspunkten att mät-
ningarna ska främja lärande och stimulera till nytänkande, får detta positiva följder. 
Vikten ligger vid att förstå och kommunicera vad som mäts inom organisationen, och det 
är vad som mäts, som ges uppmärksamhet. På detta sätt borde det vara enkelt att styra en 
organisation, genom att det som mäts ges uppmärksamhet, men det är inte alltid lätt att 
mäta och sätta mål på rätt saker.27 Ouchi påstår att mätningar inte behövs för att en 
organisation ska fungera,28 medan Aidemark menar att mätningar reducerar konflikter om 
hur verksamhetens mål ska uppnås.29 Finns det tydliga gemensamma mål i verksamheten, 
skapas en samstämmighet bland medarbetarna, och därmed minskar risken för 
konflikter.30 Lindvall tar i sin bok upp andra studier som visar negativa följder av mät-
ningar. Studierna redogör för att det finns en risk för att mätningarna i sig själva blir det 
väsentliga, och att fokus tas från verksamheten i sig. Många mätningar kan också ske för 
att de är möjliga, och inte för att de är väsentliga för verksamheten.31  
 
Vi är av samma uppfattning som Aidemark och ser att information från mätningar 
minskar konflikter och skapar underlag för beslut. Skapas gemensamma mål utifrån dessa 
beslut ökas samstämmigheten bland medarbetarna. Vidare ser vi här det balanserade 
styrkortet som ett exempel på detta där modellen stävar efter en balans mellan icke-
finansiella och finansiella mått. Oftast är det lättare att finna finansiella mått och 
målvärden, i stället för att lägga fokus på de minst lika viktiga icke-finansiella måtten.  
 

26 Sande, Martin; Wærn, Gabriella (2000) Konsten att styra – Exempel på Kommunala Balanced Scorecard, 
Svenska kommunförbundet, Stockholm  
27 Sande, Wærn (2000)  
28 Ouchi, W (1980)  “Markets, Bureaucracies and Clans”; Administrative Science Quarterly, Vol 25 
(March), p. 129-141 
29 Aidemark (2001) 
30 Aidemark, Lars-Göran (2005) ”BSc och reglering av sjukvård i privat regi: En studie av närsjukvården på 
Österlen” FAS 
31 Lindvall (2001) 
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1.2.5 Avtryck med balanserat styrkort i offentlig verksamhet 
 

Allteftersom styrkortet har använts, har det enligt Lindvall, fästs allt större betydelse vid 
modellen som ett stöd för lärande och utveckling i företaget. I allmänhet uppfattas dessa 
båda områden som eftersatta, och i behov av utvecklingsinsatser.32 Även Aidemark delar 
uppfattningen, då de anställdas kompetens stärks genom lärande och utveckling, som i sin 
tur utvecklar den interna processen i organisationen och leder till bättre kundrelationer.33 
 
Olve, Roy och Wetter menar att delaktighet, medvetenhet, en decentraliserad besluts-
process, ansvar och större motivation skapas genom nedbrytning av vision och strategier, 
till mål och mått.34 Styrkortet kan vara till hjälp för att fatta beslut om verksamhets-
kostnaders storlek genom att lyfta fram nyttan av styrkortet, samt dess påverkan på den 
sociala välfärden. Det kan också hjälpa till med att prioritera mellan olika medborgar-
gruppers krav och behov, samt att öka de anställdas engagemang genom att synliggöra 
hur deras arbete gynnar samhällsnyttan.35 
 
På Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset upplevs styrkortet positiv, då fokus inte 
enbart är på monetära termer, utan även på kund, process och personal. De tycker att det 
är viktiga att våga mäta det som är dåligt, för att kunna förbättra detta. När målet är upp-
fyllt flyttas mätningen till något annat som behöver förbättras. Egentligen är det inte 
mätetalen i sig som är viktiga, det viktiga är att de startar en diskussion där ingenting 
glöms bort. Diskussionerna äger rum ungefär varannan månad, då målvärdet presenteras 
för medarbetarna. 36 Enligt Aidemark främjar dessa diskussioner samarbetet både på 
kliniknivå och inom hela organisationen.37  
 
Müller drog slutsatsen i sin studie att balanserat styrkort leder till två olika karaktärer av 
avtryck. Han delar in avtrycken i beteende och förståelse. Beteendeavtrycken utgörs av 
förändringar i arbetssättet. Förståelseavtrycken utgörs av att anställda fått en förändrad 
syn på verksamheten och sitt arbete.38 
 
Johansson och Nyström fann i sin studie en avsaknad av orsakssamband mellan 
perspektiven, och att det därmed är svårt för en kommun att använda det balanserade 
styrkortet som ett strategiskt styrverktyg.39 Vi författare är av motsatt åsikt, då vi i vår 
tidigare studie såg orsakssamband mellan de olika perspektiven i styrkortet för Ronneby 
Kommuns Näringslivskontor.40 Johansson och Nyströms studie visade också att, med 
kommande rekryteringsbehov är det viktigt att utforma ett medarbetarfokus. Styrkortet 
medför att kommunen arbetar efter en enhetlig modell, och detta medför delaktighet och 

32 Lindvall (2001) 
33 Aidemark (2006) 
34 Olve, Roy, Wetter (1999)  
35 Olve et al (2003) 
36 Christensson, Ingegerd, ekonom, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset 
37 Aidemark, Lars-Göran (2001) The meaning of Balanced Scorecard in the health care organisation, 
Financial Accountability & Management, 17 (1) February 2001 
38 Müller, Jan-Olof (2005) Utformning, användning och avtryck av flerdimensionella styrverktyg i statliga 
myndigheter – Balanced Scorecard i Försäkringskassan, Institutet för Ekonomisk Forskning, Lund 
39 Johansson, Nyström (2003) 
40 Ljunggren, Wiktorsson (2006) 
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bättre kommunikation. Dock minskar dessa avtryck på lägre nivåer i organisationen.41 
Aidemark däremot menar att styrsystemet, inom landstinget, framförallt är användbart på 
kliniknivå. Styrkortet används både för att mäta hur målen uppnås, och att göra 
meningsfulla jämförelser. Uppföljningarna som görs med hjälp av styrkortet kan reducera 
en osäkerhet som medicinskt professionella arbetar under, och dialogen mellan 
klinikledning och sjukhusledning har ökat.42 Även på Medicinkliniken vid Höglands-
sjukhuset är styrkortet till för avdelningens egen utveckling. Om mätetalen utgår ifrån 
vardagens arbetsmål och frågeställningar, leder detta till ett mer levande och mål-
orienterat arbetssätt hos medarbetarna, där personalen känner sitt arbete i styrkortet.43  
 
Johansson och Nyström menar att balanserat styrkort kan ses som ännu en metod för 
informationsinsamling vilket gör att den inte alltid används på rätt sätt. Nackdelen med 
styrkortet är att den viktigaste uppföljningen, nöjdkundindex, blir missvisande på grund 
av de problem som följer av enkätundersökningarna.44 Enligt Feldman och March samlas 
mer information in än vad som är nödvändigt för beslutsfattande. För att få mindre kritik 
kan chefer, genom styrkortet, få tillgång till mer information och bearbeta den så att den 
är användbar för beslutsfattande. Symbolvärdet av information från system är därmed 
större än beslutsvärdet.45 Schiemann och Schiemann skriver att organisationer som 
använder balanserat styrkort fortsätter att fokusera på finansiella mått eftersom dessa mått 
känns viktigast att prestera bra i. Icke-finansiella mått är mer av ett långsiktigt perspektiv 
och därmed svårare att förutsäga, och det är även svårt att ta fram ”rätt” mått som mäter 
det organisationen vill.46 Detta har även Sundqvist och Wikberg kommit fram till i sin 
studie. De menar att, inom den kommunala verksamheten råder det inte fullständig balans 
mellan perspektiven, och att det finansiella perspektivet väger tyngst.47  
 
Sundqvist och Wikberg drar slutsatsen att det, inom den kommunala verksamheten krävs 
att politikerna har en bra förståelse för styrkortsmodellen, för att styrkortet ska fungera 
effektivt, och att modellen därmed är väl förankrad bland politikerna. Deras studie visar 
att detta inte uppfylldes, varför styrkortsmodellen inte fungerat effektivt och går att 
misstolka. Det krävs att styrkortsmodellen tydliggörs för att den ska kunna användas som 
grund för att styra och fatta beslut.48  
 
Vad vi författare kan se är att visionen med det balanserade styrkortet är att tydliggöra 
samband mellan löpande verksamhet och långsiktiga vinster. Styrkortet ska vara till hjälp 
för beslutsfattande och prioriteringsfrågor samt utveckla den interna processen. De 

41 Johansson, Anna; Nyström, Jenny (2003) Balanserat styrkort i en kommun, magisteruppsats, Luleå 
Tekniska Universitet  
42 Aidemark (2001) 
43 Christensson, Ingegerd et al. (2000) Införandet av Balanced Scorecard på de tre medicinklinikerna inom 
Landstinget i Jönköpings län 
44 Johansson, Nyström, (2003)  
45 Feldman, Martha; March, James (1981) Information in Organizations as Signal and Symbol, 
Administrative Science Quarterly, 26, 171-186 
46 Schiemann, C; Schiemann, W-A (1996) From Balanced Scorecard to strategic gauges: Is measurement 
worth it? Management Review 85, 56-62  
47 Sundqvist, Sara; Wikberg, Jennie (2005) Det balanserade styrkortet som styrverktyg – Hur fungerar det 
för politiker i kommunal verksamhet? Kandidatuppsats, Luleå Tekniska Universitet 
48 Sundqvist, Wikberg (2005)  
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anställdas engagemang ska öka genom att arbetet synliggörs i styrkortet och bidrar till 
stöd för lärande och utveckling. Styrkortet ska ge mer tillgång till information och klargör 
roller och förväntningar, vilket reducerar osäkerheten. Även kvalitetsutvecklingen ska 
säker-ställs. Utöver detta finns studier som visar avtryck såsom att främja samarbete och 
starta diskussioner. Styrkortet hjälper till att förbättra det som är dåligt, vilket leder till ett 
lång-siktigt tänkande och kulturförändringar. Avtrycken kan delas in i beteendeavtryck 
och förståelseavtryck, och uppnås inte med enbart traditionell ekonomistyrning. En faktor 
som kan minska avtrycken är att politikerna inte är införstådda med modellen. En annan 
faktor är att ledningens och medarbetarnas intresse och engagemang saknas. Problem kan 
uppstå med att hitta ickefinansiella mått, och att mätningarna blir missvisande. Svårig-
heter finns även med att få balans mellan perspektiven. Det tar lång tid att utveckla och 
implementera styrkortet samt att det uppstår nya variationer över tid, vilket också 
komplicerar arbetet. Utifrån ovanstående resonemang undrar vi om balanserat styrkort 
ger förväntade avtryck, och vilka faktorer som påverkar dessa. 

1.3 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att, genom att genomföra en utvärdering, identifiera avtryck av 
balanserat styrkort i en kommunal verksamhet, och belysa dess orsakssamband.  
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Tillvägagångssätt  
 

det här kapitlet kommer vi att beskriva angreppssätt och metoder som använts  för 
att genomföra vår studie. Vidare beskrivs hur intervjufrågorna togs fram, och hur de 
formulerades till en kvalitativ undersökning i form av två webbenkäter. Dessutom 

behandlas hur vi har gått till väga vid vår datainsamling och vårt analysarbete.  

2.1 Kunskapsbidrag 
 

Vårt arbete kan ses som en lärprocess med ambitionen att utveckla kunskap. Denna 
process baseras delvis på att utreda förutsättningar, möjligheter och brister i en 
verksamhet. Lundahl och Skärvad menar att vårt samhälle idag kan betraktas som ett 
kunskapssamhälle där behovet av utredningar ökar. I ett arbete som baseras på ett 
praktiskt utredningsarbete blir kunskapsfrågan sällan av vetenskapsteoretisk natur. 
Viktigare är att avgöra vilken kunskap som är relevant och meningsfull, och att hitta rätt 
kunskapsnivå.49 Kunskapsproduktionen kan variera med arbetets syfte, i denna uppsats 
handlar det om att vi ska undersöka vilka avtryck ett balanserat styrkort ger i en 
kommunal verksamhet. Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär, ser vi det inte som 
möjligt att göra några statistiska generaliseringar, därför använder vi oss av begreppet 
avtryck. Vi har valt att studera en kommun som använt balanserat styrkort under ett 
flertal år som en empirisk grund för vår studie, och detta ska leda till ett generellt resultat 
för kommunal verksamhet. 
 
Lundahl och Skärvad skriver vidare att, för att undersöka förutsättningarna för en 
verksamhets framtid används strukturutredningar. Här bestäms den struktur och de 
strategier som är lämpliga att använda. Dessa arbeten grundar sig på långsiktiga 
utredningar och kräver ofta experthjälp och konsulthjälp utanför organisationen. 
Framtidsorienterade utredningar syftar till att förbereda beslut och att se vilka 
konsekvenser de väntas få.50 Vi ser fördelen med att det är personer utanför den egna 
verksamheten som gjort utvärderingen av det balanserade styrkortet. Sker utvärderingen 
inom organisation finns det en risk att respondenterna påverkas av frågeställaren.   
 

2.2 Fallstudie  
 

En fallstudie avser, enligt Davidsson och Patel, en undersökning på en avgränsad grupp, 
så som en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Men kan också 
omfatta flera grupper till exempel två organisationer. Meningen med undersökningen är 
att samla in så heltäckande information som möjligt och används vid studier av processer 
och förändringar. Intervjuer, observationer och enkäter kan kombineras i data-
insamlingen.51 Wallén menar att, fallstudier bedrivs för att få fram vad som sker under 

49 Lundahl, Ulf; Skärvad, Per-Hugo, (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
50 Lundahl, Skärvad (1999) 
51 Davidsson, Bo; Patel Runa, (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund 
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verkliga förhållanden. Resultatet beskriver den specifika organisation som undersöks och 
det kan vara svårt att avgöra om resultatet går att applicera på andra liknande organisa-
tioner. För att öka generaliserbarheten i en fallstudie kan jämförande studier 
genomföras.52 
 

2.2.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Johanson Lindfors menar att varje datainsamlingsmetod har sina begränsningar, och med 
en multimetodologisk tillämpning ökas trovärdigheten. Syftet är att nå en så omfattande 
beskrivning av frågeställningen som möjligt.53  
 
Resultatet av en kvalitativ forskning beskrivs med ord och beskriver egenskaper och 
samband, skriver Wallén. Syftet med en kvalitativ studie är att undersöka vilken karaktär 
en företeelse har och hur den identifieras. Viktigt är att dessa studier motiveras väl för att 
de ska bli meningsfulla.54 Vår studie blir meningsfull för kommunala verksamheter som 
styr med balanserat styrkort, men även för de verksamheter som fundera på att inför nytt 
styrsystem. Davidsson och Patel skriver att kvalitativt inriktad forskning bygger på 
datainsamling av mjuka data, i form av intervjuer och tolkande analyser. Medan 
kvantitativt inriktad forskning bygger på mätningar och statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder.55 Vår studie är kvalitativt inriktad och bygger på intervjuer och enkät-
undersökningar med öppna svar. 
 
Det finns flera vägar att gå för att nå målet, och Andersen skriver att det handlar om att 
välja och att välja bort tillvägagångssätt under hela processen. Vi är oftast inte medvetna 
om vilka konsekvenser alternativa val har för kunskapsprodukten, och inte heller vilka 
valmöjligheter som finns under processens gång. 56  
 
För att kunna se avtryck av balanserat styrkort är det väsentligt att utvärdering görs i 
verksamhet som använt sig av balanserad styrning under en längre tid. Denna tid bör vara 
mer än sex år, eftersom det kan ta upp till fyra år innan styrkortet är färdigställt. Dessa 
krav begränsar antalet kommunala verksamheter inom rimligt geografiskt avstånd. Vår 
undersökning av tänkbara kommuner gjordes via Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Det närmaste alternativet var Växjö Kommun, men de var inte intresserade av att få 
en utvärdering gjord. Det andra alternativet var Helsingborgs stad, och vi kontaktade dem 
för ett samarbete när det gäller utvärdering av deras balanserade styrkort för att få fram 
dess avtryck i verksamheten.  
 
Lundahl och Skärvad menar att, forskare genomför vetenskapliga undersökningar, som 
utvecklar vetenskaplig kunskap. Detta gäller även utredare och studenter som skriver 

52 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
53 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993) Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund 
54 Wallén, (1996) 
55 Davidsson, Patel (2003) 
56 Andersen, Ib, (1998) Den uppenbara verkligheten, Val av samhällsvetenskapliga metoder, 
Studentlitteratur, Lund  
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uppsats. Ibland är det svårt att definiera vad en vetenskaplig undersökning är, men den 
kan ses som att den ger ett teoretiskt bidrag och är upplagd och genomförd med 
vetenskapliga arbetsmetoder.57 Detta arbetets bidrag blir resultatet av en utvärdering av 
balanserat styrkort i en kommunal verksamhet. Bidraget kan vara till nytta för 
Helsingborgs Stad, men även för andra verksamheter med balanserad styrning och för de 
som är intresserade att införa nya modeller för styrning. Vidare ska ett vetenskapligt 
arbete bygga på ett utpräglat förhållande mellan idéer och empiriska observationer. Detta 
resulterar i att analyser, tolkningar och slutsatser grundas på empiriska data.58 För att 
komma fram till detta resultat har vi tagit del av teorier, och jämfört dessa med resultatet 
av våra empiriska undersökningar, för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt. 
Detta för att öka generaliserbarheten av vår fallstudie, i enlighet med Walléns teori.59  
 

2.3 Studiens genomförande 
 

En första diskussion togs med två ekonomer vid kommunstyrelsens förvaltning i 
Helsingborgs Stad, för att diskutera olika alternativ till utvärdering av styrkortet. 
Resultatet blev att göra en studie på en av Helsingborgs Stads förvaltningar, och önske-
mål fanns om att utvärderingen skulle omfatta flera olika områden. För att genomföra 
studien arbetade vi växelvis med att ta del av teori och empiri. Arbetssättet har i sin 
helhet skapat en större förståelse, och för att ytterligare kunna fördjupa oss i teoretiska 
studier, har diskussioner växelvis förts med olika tjänstemän i Helsingborg. Vårt 
arbetssätt bygger på Alvesson och Sköldbergs teorier, som säger att förståelsen ökar 
genom att ständiga omtolkningar görs.60 Under de sammankomster som hölls till-
sammans med olika tjänstemän utbyttes erfarenheter, kunskaper och idéer. Vi författare 
deltog i diskussionerna för att förmedla kunskaper och skapa teoretiska referensramar, 
som bidrog till en löpande dialog mellan teori och empiri. För att få bredd och djup på vår 
studie har vi valt att göra personliga intervjuer med tjänstemän på Kommunledningens 
förvaltning och Utvecklingsnämndens förvaltning vid Helsingborgs Stad. Fokus ligger på 
Utvecklingsnämndens Förvaltning, men vi ville även fånga upp åsikter från ett mer 
centralt läge i organisationen, därav intervjuerna med tjänstemännen på Kommun-
ledningens förvaltning. För att få fram åsikter angående styrkortets avtryck längre ner i 
organisationen valdes att göra en enkätundersökning med personalen på Utvecklings-
nämndens förvaltnings Försörjningsstödsenhet. Även en enkätundersökning med 
politikerna i Utvecklingsnämnden gjordes för att få fram deras åsikter.  
 
Metoderna som vi har använt anser vi vara relevanta för denna utvärdering, vi anser det 
inte möjligt att använda andra metoder såsom observationer, experiment och statistisk 
enkätundersökningar.  
 
Tid för intervjuerna samordnades så att alla intervjuerna kunde genomföras under två 
dagar. Detta kändes som en nödvändighet då intervjuerna genomfördes vid Helsingborgs 

57 Lundahl, Skärvad (1999) 
58 Lundahl, Skärvad (1999) 
59 Wallén, (1996) 
60 Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj (1997) Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Studentlitteratur, Lund 
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Stad, och överrensstämmer med Patel och Tebelius teori om att fallstudier bör 
genomföras i respondentens naturliga miljö.61 
 

2.3.1 Urval 
 

När frågan ställdes till Helsingborgs Stad, var det upp till dem vilken förvaltning som var 
positiv till utvärderingen. Frågan ställdes på ett möte för alla ekonomerna som arbetar 
med balanserat styrkort, och det var Utvecklingsnämndens förvaltning som var mest 
intresserad. Lundahl och Skärvad menar att det är viktigt att identifiera respondenter som 
kan tänkas vara relevanta för intervjuerna.62 Respondenterna på Utvecklingsnämndens 
förvaltning valdes ut av förvaltningens ekonomichef, och respondenterna på Kommun-
lednings förvaltning anmälde själva sitt intresse. Enligt Johansson Lindfors ger denna typ 
av urval ett undersökningsresultat som skulle hamna mycket nära en total-
undersökning.63 Respondenterna kom att utgöras av en ekonomichef, två controllers, en 
rektor och en socialsekreterare. Alla respondenter är mycket insatta i balanserat styrkort, 
även om inte alla jobbar som ekonomer. Eftersom de har olika arbetsuppgifter ges en 
bredare bild av utvärderingen.64  
 
När det gäller respondenterna som svarade på enkätundersökningen var det tjänste-
männen på Utvecklingsnämnden förvaltning som beslutade att det var Försörjnings-
stödsenheten som skulle utvärderas. Orsaken till beslutet var att enheten har haft bäst 
respons på sitt styrkort, och de ansåg att personalen sannolikt var positiv till en enkät-
undersökning. Vi författare valde att göra en totalundersökning, för att få möjlighet att 
höra allas åsikter. Även en totalundersökning med både ordinarie ledamöter och ersättare 
i Utvecklingsnämnden gjordes.  
 
Vi är medvetna om att tjänstemännen vid Helsingborgs Stad anser att Utvecklings-
nämndens förvaltning har ett utvecklat och fungerande styrkort, samt att personalen är 
positivt inställda. Detta kan ha påverkat resultatet i positiv riktning.  
 

2.3.2 Intervjuer 
 

Enligt Johansson Lindfors är det principiellt sett samma problem som måste lösas vid 
sammansättningen av frågeformulär, oberoende av om de ska användas som enkät eller 
som underlag för en strukturerad intervju. Viktigt är att de teoretiska begreppen översätts 
till operationella begrepp och uttrycks i konkreta frågor. Här sker en översättning från 
teoretiska begrepp till empiriskt prövbara begrepp.65 Frågorna till intervjuerna togs fram 
för att få fram respondenternas syn på styrkortets och dess avtryck, och hur informationen 
i detta kommuniceras.66 I detta fall handlar det om att se informationsflödet mellan 

61 Patel, Tebelius (1987) 
62 Lundahl, Skärvad (1999) 
63 Johansson Lindfors (1993) 
64 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 
65 Johansson Lindfors  (1993)  
66 Bilaga 3 
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politiker och tjänstemän, samt tjänstemän och övriga anställda. För att få en teoretisk 
grund till frågorna gjordes en litteraturstudie som kom att utgöra den teoretiska referens-
ramen. Frågorna grupperades utifrån olika teman, för att få en bra struktur på intervjun. 
Innan frågeformulären fastställdes gjorde vi testintervjuer för att undersöka om frågorna 
var väsentliga för syftet. I och med testintervjuerna fick vi också begrepp om hur lång tid 
intervjun skulle ta i anspråk. För att få så korrekt bedömning av intervjun som möjligt, 
var vi båda närvarande, och vi ansåg att använda bandspelare var överflödigt. Att 
använda bandspelare under interjuerna kan påverka respondenten och skapa obehag. 
Hade vi delat upp intervjuerna och gjort hälften var, och spelat in dessa på band, så fanns 
en risk att vi hade lyssnat på banden och glömt bort de visuella aspekterna vid 
sammanställningen. Vi valde att i stället ha mailkontakt med respondenterna när 
oklarheter uppstod. Enligt Kvale är det viktigt att se de visuella aspekterna i situationen, 
såsom deltagarnas ansikts- och kroppsspråk.67 Undersökningsarbetet har genomförts utan 
avsiktlig stimuluspåverkan från undersökarens sida. Andersen menar att intervjuer oftast 
genererar stimulidata.68   
 

2.3.3 Enkäter 
 

Enkäten riktad till personalen omfattade fyra frågor med svarsalternativ, och fyra frågor 
med öppna svar, som berör balanserat styrkort. Därutöver fanns några frågor angående 
anställning och arbetsplats, för att kunna göra en analys.69 Enkäten riktad till politikerna 
omfattade tre frågor med svarsalternativ, samt tio frågor med öppna svar. Även denna 
enkät innehöll frågor angående sysselsättning, och även partitillhörighet.70 För att få fram 
synpunkter som vi förbisett valde vi att ha övervägande öppna svarsalternativ i båda 
undersökningarna. Risken med denna typ av enkät är att många väljer att inte svara, men 
en enkät med svarsalternativ hade inte gett samma djup på undersökningen, enligt Patel 
och Tebelius.71 Vi anser att enkäterna är av kvalitativ karaktär, då dessa innehåller över-
vägande öppna svarsalternativ. Enkäten ger inte något väsentligt statistiskt underlag, och 
kan därför inte vara kvantitativ.   
 
Båda enkäterna framställdes i E-val, och skickades ut via mail. E-val är en Internet-
baserad mjukvara som används vid utskick av enkätundersökningar. Anledningen till att 
vi valde att göra en webbenkät framför en postal enkät var att de postala enkäterna har för 
vana att ha dålig svarsfrekvens. En webbenkät är, för de tillfrågade, enklare att returnera 
via Internet. Enkäten riktad till personalen testades genom ett utskick till de intervjuade 
tjänstemännen. Anledningen till testet var att säkerställa förståelsen av frågorna. Vi för-
fattare skickade ut enkäten till sexton politiker i utvecklingsnämnden, både ordinarie 
ledamöter och ersättare, vilket omfattade samtliga, förutom två stycken som det inte 
fanns mailadresser till. Vi skickade ut två påminnelser, och fick sammanlagt sju svar. 
Enkäten till Försörjningsstödsenhetens personal skickades ut av två tjänstemän. Innan 
utskicket informerades gruppledarna om enkäten, som i sin tur informerade personalen. 

67 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund 
68 Andersen (1998)  
69 Bilaga 2 
70 Bilaga 1 
71 Patel, Tebelius (1987) 
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Detta gjordes för att få en högre svarsfrekvens. Påminnelse på enkäten skickades ut två 
gånger och fick sammanlagt sextiotre svar av nittioåtta. 
 

2.3.4 Sammanställning, bearbetning och analys av empirisk data 
 

Kvalitativa undersökningar bidrar, enligt Davidsson och Patel, till att skaffa djupare 
kunskap än den kvantitativa metoden. Vanligtvis utformar forskare egna varianter och 
tolkningar av kvalitativa metoder, vilket kräver att varje kvalitativt forskningsproblem 
skapar sin unika variant av metod. För att lyckas med detta måste forskare ha god 
överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet.72 Det erhållna materialet från 
intervjuer och enkäter har bearbetats och analyserats samt utvärderats mot den framtagna 
utvärderingsmallen. För att kunna genomföra utvärderingen har vi tagit del av både 
styrkortsteorier och utvärderingsteorier.  
 
Vi har analyserat resultatet av intervjuer och enkätundersökningar löpande under arbetets 
gång, och gjort en slutbearbetning när hela textmaterialet tagits fram. Slutprodukten 
består av en text som innehåller både citat från intervjuer och egna kommentarer och 
tolkningar, allt enligt Davidsson och Patels teorier.73 
 

72 Davidsson, Patel (2003) 
73 Davidsson, Patel (2003) 
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Utvärderingar  
 

det här kapitlet kommer vi att göra en beskrivning av vad en utvärdering är och vad 
den kan syftar till. Detta kommer vi att relatera till vår egen studie, och beskriva 
vilken typ av utvärdering som vi genomfört. 

 

3.1 Definition av utvärdering 
 

Enligt Kylén är en utvärdering det som kommer ut av en värdering, där vi beskriver, 
förklarar, värderar och föreslår. Utvärderingen är en form av utredning.  Det är viktigt att 
bestämma vad som ska beskrivas och vilka kriterier som ska användas i värderingen. En 
utvärdering görs ofta efter att en åtgärd utförts för utveckling, vilket kan vara en 
organisationsförändring, eller byte av arbetsmetod eller personalutveckling. Vi under-
söker vilken effekt åtgärden har haft på organisationen, effektiviteten, kvalitén eller 
personalens kompetens, samt hur väl utvecklingsinsatsen har genomförts. Vid utvärdering 
är det viktigt att skilja på verksamheten, organisationen och personalen. Utvärderas 
verksamheten utgår vi från de mål den arbetar för och om de tillgodoser olika 
intressenters intressen. I utvärdering av organisationen prövas om struktur, rutiner och 
personal fungerar ändamålsenligt. Utvärdering ur personalens perspektiv fokuserar både 
på personalen som kollektiv, och som individ. Det finns en risk med utvärdering då denna 
skapar situationer som bedömer personer genom positiv och negativ kritik. En modell är 
en förenklad blid av verkligheten. Förhållanden lyfts fram för att ge en överblick, för att 
förklara samband eller orsak-verkan mellan olika företeelser används teori. 74   
 
Utvärderingsforskning är, enligt Nilstun och Hermerén, en form för tillämpad forskning 
där vetenskapsideal genomsyrar verksamheten. Syftet är att skapa generella kunskaper för 
att förverkliga uppställda mål, att frågeställningar uppfyller logiska och metodologiska 
krav på begriplighet och att utvärderingsresultaten är testbara. En annan typ av ut-
värdering är kausalanalys som visar att det råder kausala relationer mellan händelser, 
handlingar och tillstånd. Exempel på kausalanalys är analys av orsaker och av avtryck. 
Kausalanalysen kompletteras av tolkningar.75 
 
Helsingborgs Stad har utvecklat styrningen genom att införa balanserat styrkort, därav 
denna utvärdering, som kommer att beskriva och förklara vad det balanserade styrkortet 
tillfört Kommunledningens förvaltning och Utvecklingsnämndens förvaltning. Svaren vi 
får kommer att värderas och tolkas mot de teorier vi har läst. Efter detta är det upp till 
Helsingborgs Stads tjänstemän att föreslå och vidta åtgärder om så behövs. Genom att 
utföra intervjuer med tjänstemän och göra enkätundersökningar med både politiker i 
Utvecklingsnämnden och medarbetarna i Försörjningsstöd skiljer vi på verksamhet, 
organisation och personal. Vi hoppas att vår utvärdering kommer att bidra med ett 
relevant resultat, samt att den skapar generella kunskaper för politiker och tjänstemän. 

74 Kylén, Jan-Axel (1992) Utvärderingsboken – Resultat och avtryck av förändringsarbete, Kylén Förlag 
AB, Stockholm 
75 Nilstun, Tore; Hermerén, Göran (1984) Utvärderingsforskning och rättsliga reformer, Studentlitteratur, 
Lund  
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3.2 Olika syften med utvärdering 
 

Stevrin menar att, i regel genomförs utvärderingar mot i förväg uppsatta mål eller mot 
andra typer av bedömningskriterier. Om utvärderingen inriktar sig mot att bedöma 
uppnådda avtryck, finns dock en risk för att bedömningar görs utifrån ett allt för snävt 
perspektiv. På så sätt dras relativt begränsade slutsatser. Utvärderingen har främst ett 
kontrollerade syfte, vilket innebär att resultatet stämmer överens med det planerade 
resultatet. Utvärdering kan också ha ett korrigerande syfte, som ska ge idéer om åtgärder 
som görs så att de planerade målen uppnås på ett effektivare sätt. Förutom detta kan en 
utvärdering vidtas i ett lärande syfte, som ger kunskaper om avtryck av fattade beslut, 
bedriven verksamhet eller vidtagna åtgärder. Detta för att åstadkomma förbättringar med 
vikt på verksamhetens framtid. För att undersöka vilken som ska ställas till svars för 
beslutad och/eller genomförd verksamhet, kan en utvärdering genomföras i ett politiskt 
syfte. För att fastställa en verksamhets nytta eller värde, kan en utvärdering med ett nytto-
orienterat syfte göras. Ska en mer omfattande utvärdering göras, kan fler av de ovan 
nämnda syftena gälla. Vanligtvis dominerar ett av dessa syften,76 Denna utvärdering har 
ett kontrollerande syfte, då resultatet i utvärderingen är något begränsat. Begränsningen 
ligger i svårigheten att utesluta andra orsaker till de uppkomna effekterna, och i så fall 
vilka dessa orsaker är. Den har också ett lärande syfte, som ska ge kunskaper om vilka 
avtryck den balanserade styrningen ger. Resultatet blir användbart för tjänstemännen vid 
Helsingborgs Stad och vid andra offentliga verksamheter. I denna studie har vi utvärderat 
mot i förväg uppsatta mål för avtryck av balanserat styrkort, och för att underlätta detta 
har vi tagit fram en utvärderingsmodell.  
 
Enligt Jerkedal är det inte ovanligt att beställaren är oklar över vad som ska uppnås med 
utvärderingen, och hur resultatet ska användas. Det är utvärderarens rättighet, och även 
skyldighet, att kräva svar på frågan. Om beställaren och genomföraren klargöra vad 
resultatet ska användas till, blir följden, antingen att utvärderingen är överflödig, eller att 
den görs och resultatet kommer till användning. Anledningarna till att en utvärdering görs 
är för att få underlag för beslut, samt stöd för pågående program. Det finns också andra 
anledningar som att prognostisera framgång och utvärdering av implementering.77 I 
denna utvärdering är det vi författare som initierat vad som ska uppnås, baserat på 
tjänstemännens önskemål. Därmed blir utvärderingen användbar och ej överflödig.  
 

3.3 Utvärderingens inriktning och ambition 
 

Stevrin menar att, om en bedömning av uppkomna avtryck, och även av processen som 
medverkat till dessa avtryck, ska ske, bör graden av överrensstämmelser bedömas. Här 
behövs en bedömning hur objektet haft en lämplig utformning, och vilka avtryck denna 
utformning gett upphov till. Med hjälp av information om avtryck, processer och 
strukturell utformning, finns möjligt att på ett helhetsinriktat sätt bedöma effektiviteten i 
verksamheten. Även information som kan ligga till grund för förändringar och 

76 Stevrin, Peter (1991) Utvärdering för förändring, Studentlitteratur, Lund 
77 Jerkedal, Åke (2001) Utvärdering – steg för steg, om projekt och programbedömning, Nordstedts Juridik 
AB, Stockholm  
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förbättringar kan erhållas. Det mest grundläggande syftet med utvärderingar är att 
bedöma effektivitet, som i sin tur leder till förändring och förbättring. Utvärderingar sker 
på olika ambitionsnivåer, där den lägsta nivån är en beskrivning av hur en viss 
verksamhet var tänkt att fungera, och hur den fungerar i verkligheten, för att göra en 
jämförelse mellan dessa. På nästa nivå är ambitionen att förstå hur verksamheten 
fungerar, eller har fungerat, på ett mer ingående sätt. För att få fram information för att i 
väsentliga avseenden förändra eller förbättra verksamhetens sätt att fungera, bör en högre 
nivå användas. Kombineras dessa tre ambitionsnivåer med de tre tidigare angivna 
inriktningarna, erhålls tre grundläggande syften med utvärderingen, kontroll, inlärning 
och utveckling. Sambanden mellan dessa skilda aspekter kan ses i matrisen nedan.78  
 

Utvärderingens 
Inriktning 

 
Utvärderingens  
ambitioner 

Effekt Process Struktur 

 
Beskriva 
 

Kontroll 
  

 
Förstå 
 

 
Inlärning 

 

 
Förändra 
 

  
Utveckling 

Figur 3,1.  Matris över grundläggande funktioner, eller syften, med utvärderingen. 79 
 
Ambitionsnivån i denna utvärdering är av beskrivande och förstående karaktär, av 
effekterna. Utifrån teorierna beskriver vi hur styrkortet är tänkta att fungera, och utifrån 
empirin får vi fram hur det fungerar. Eftersom denna utvärdering ska beskriva avtrycken 
av det balanserade styrkortet är syftet kontrollerande.  
 

3.4  Utvärderingsaspekter 
 

Att avgränsa utvärderingsobjektet, och att välja relevant utvärderingsnivå, har stor 
betydelse menar Stevrin. Det grundläggande syftet med utvärderingen, bör i ett tidigt 
stadium, vara något sånär klart formulerat. Det finns ett visst samband mellan syftet och 
hur objektet avgränsas, och att välja syfte är därför att bestämma utgångspunkt för 
utvärderingsarbetet. Hur utvärderingsarbetet ska läggas upp och genomföras, är en annan 
grupp av metodologiska frågor. Det handlar här om att använda sig av fallstudier, 
experiment, surveyundersökningar med mera, samt i vilken utsträckning kvalitativa och 

78 Stevrin (1991) 
79 Stevrin (1991) 

 25 

                                                



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
kvantitativa mått och tekniker är tillförlitliga.80 Denna utvärdering är formad som en 
fallstudie, för att få olika vinklingar på synen av styrkortets avtryck. Vi kommer att 
använda oss av kvalitativa mått av den anledningen att kvantitativa mått inte tillfört några 
synpunkter utöver de som vi författare formulerat.  
 
Enligt Stevrin kan analyser utifrån de tre aspekterna, avtryck, processer och strukturer, 
ligga till grund för en mer kvalificerad bedömning. Det finns fyra olika ansatser för att 
bedöma en verksamhet utifrån, vilka är effekt-, process-, struktur- och syntesansatser.81 
 
Effektansatserna bygger på att kunna fastställa två saker, förväntade avtryck och 
uppkomna avtryck. För att nå denna ansats utgår vi ifrån relationen mellan förväntade 
avtryck och uppkomna resultat. En jämförelse görs sedan av de båda faktorerna, för att 
konstatera graden av måluppfyllelse. Ju högre gard av måluppfyllelse, desto effektivare 
antas systemet fungera. Dock bör någon sorts kontrollförfarande tillämpas för att visa att 
det var systemet som gav upphov till de identifierade avtrycken, och inte någon allmän 
förändring. Ett av effektansatsernas problem är att det ofta kan vara svårt att bestämma de 
mål som utvärderingen ska utgå ifrån. De flesta åtgärder präglas ju av en förhållandevis 
komplex målbild. För att komma runt problematiken bör beslutsfattarna precisera målen, 
men tyvärr leder detta till en något begränsad framgång.82  
 
Processansatser innebär löpande uppföljning av systemet, för att få information om 
utvecklingsförloppet i stort, och vilka faktorer som kan ha medverkat till systemets 
misslyckanden eller framgång. För att möjliggöra omformuleringar och preciseringar av 
de mål som ursprungligen formulerats, krävs fortlöpande uppföljning. Effektansatserna 
används vid specifika tillfällen, medan processansatserna används mer fortlöpande som i 
ett led av en mer eller mindre planlagd utvecklingsprocess.83 
 
Strukturansatsen utgår ifrån ett system som kan studeras utifrån flera olika, men 
sammanhängande delsystem, vilka återfinns i en mer eller mindre gemensam omgivning. 
Det måste finnas en lämplig grad av överensstämmelse mellan systemet och om-
givningen, för att systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt. Oavsett vilken slutlig 
utvärderingsansats som används, är de viktigt att utvärderingsarbetet bygger på en så 
heltäckande beskrivning som möjligt av verksamheten, och dess interna samt externa 
relationer. De analyser och diagnoser som görs bör ske med den omsorgsfullhet och 
noggrannhet som situationen kräver och möjliggör. 84 
 
Vi anser att denna utvärdering bygger på att beskriva och förstå förväntade avtryck 
utifrån teori för att jämföra dessa med uppkomna avtryck i den empiriska 
undersökningen. Detta knyter vi till effektansatserna, där de förväntade resultaten här 
hämtade utifrån teorierna och formade till en utvärderingsmall. Vi kommer också att göra 
ett kontrollförfarande för att undersöka om avtrycken uppkommit av andra orsaker. 

80 Stevrin (1991) 
81 Stevrin (1991) 
82 Stevrin (1991) 
83 Stevrin (1991) 
84 Stevrin (1991)  
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3.5 Mätning av avtryck och förändringar 
 

Stevrin menar att det är en förhållandevis komplicerad process att mäta avtryck och 
förändringar till följd av en viss bedriven verksamhet. Hur själva mätproceduren och det 
som ska mätas ser ut, påverkar också valet av undersökningsmetod och hur denna 
används. Utvärderingsansatser och grundläggande syfte är andra faktorer som påverkar. 
Mätning av en viss bedriven verksamhets avtryck, kräver kunskap om tankar och idéer 
som ligger till grund för verksamheten, tillgång till tillräckligt precisa effektmått samt 
medvetenhet om möjliga mätproblem. Ett flertal olika mätinstrument kan användas för att 
studera och mäta avtrycken. Dessa är bland annat frågeformulär, observationer samt 
intervjuer, och instrumenten måste uppfylla vissa krav för att mätresultaten ska kunna 
accepteras. De viktigaste kraven är att resultatet har en hög: 
 

o Validitet, det vill säga att instrumentet ska mäta just det som det avser att mäta. 
o Realibilitet, det vill säga att instrumentet ger ett tillförlitligt mätresultat 
o Precision, det vill säga att instrumentet ger noggranna mätningsresultat  

 
Mätningar av avtryck och förändringar kan ha en tämligen hög vetenskaplig ambition, 
och samtidigt läggs tonvikten vid ett kvantitativt tillvägagångssätt. I många utvärderings-
fall måste, dels en lägre nivå på den vetenskapliga ambitionen eftersträvas, och dels bör 
mer kvalitativa bedömningar användas.85 Mätinstrumenten i denna studie är intervjuer 
och enkätundersökningar. Validiteten i denna utvärdering ökar genom att intervjuer och 
enkätundersökningar har testats före genomförandet och granskats av våra handledare. 
Realibiliteten ökar då det inte är organisationen själva som gör utvärderingen. Svaren blir 
mer sanningsenliga och inte påverkade. I vår studie uppnår vi dock inte en hög precision, 
då studien är kvalitativ och inte går att säkerställa statistiskt. Vi är medvetna om att vissa 
mätproblem kan uppstå, då det är svårt att säkerställa varför avtrycken uppstått. 
 

3.6 Sammanfattning av utvärderingsteorier 
 

Vår utvärdering har ett kontrollerande syfte, eftersom den inriktar sig på att bedöma 
uppnådda avtryck. Utvärderingen ska också ge kunskaper om vilka avtrycken är, och får 
på så sätt ett lärande syfte. För att kunna tolka denna utvärdering på bäst sätt har vi utgått 
ifrån de teorier vi läst, och utifrån dem tagit fram en utvärderingsmodell. Teorierna ska 
även vara behjälpliga för att förklara avtryckens orsak- verkan samband. Att mäta avtryck 
till följd av en förändring kan vara en komplicerad process, och det är viktigt att under-
söka om det finns andra orsaker till avtrycken. För att observera så många avtryck som 
möjligt, men även orsaker till avtrycken, har vi valt att göra en fallstudie där både 
politiker, tjänstemän och övrig personal vid Utvecklingsnämndens förvaltning tillfrågats 
genom olika mätinstrument. Utvärderingen ska dessutom leda till information, som kan 
ligga till grund för förändring och förbättring och på så sätt blir utvärderingen till nytta 
för tjänstemännen vid Helsingborgs Stad.  

85 Stevrin (1991)  
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Teoretisk referensram 
 

det här kapitlet kommer vi att beskriva en teoretisk bakgrund till det balanserade 
styrkortet. Vi beskriver den traditionella ekonomistyrningen och utvecklingen mot en 
nutida verksamhetsstyrning. Här ges också exempel på olika sätt att styra en 

verksamhet. Vidare belyser vi styrning av offentlig sektor kopplat till användningen av 
balanserat styrkort och dess avtryck. Slutligen beskrivs modellen balanserat styrkort. 

4.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  
 

Styrning kan ske på många olika sätt och Antony och Govindarajan menar att, styrningen 
kan delas in i tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ. Nivåerna skiljer sig åt i tids-
perspektiv, och karaktär på hanterad information. Den strategiska styrningen är överst i 
hierarkin, där tidsperspektivet är långsiktligt och mätetalen är huvudsakligt aggregerad 
och finansiella. I den taktiska nivån, där tidsperspektivet är något kortare, är uppgiften att 
implementera företagets strategier i organisationen. Nivån kan jämställas med traditionell 
ekonomistyrning. Den lägsta nivån är den operativa nivån, där tidsperspektivet är kort 
och mätetalen är verksamhetsnära. Dagens utvecklingsdrag är att gränserna mellan 
nivåerna suddas ut, och att verksamhetsstyrningen har inslag av strategiska och operativa 
frågor.86 I och med att denna utveckling har skett, ställs det andra krav på beslutsfattandet 
i verksamheten, och även nya metoder för styrning. 
 
Enligt Samuelsson innebär styrning olika åtgärder för att nå satta mål för en verksamhet. 
Styrningsbegrepp definieras olika beroende på typen av mål. Företagsstyrning avser mål 
för företaget i sin helhet, och kan kallas ekonomistyrning. Mål som avser redovisning 
definieras ekonomistyrning, och mål som avser verksamheten definieras verksamhets-
styrning. Bearbetning av information innebär styrning som resulterar i intern och extern 
information. Styrningen stöds av informationssystemet bland annat i strategiska frågor.87 
Styrningen blir ett redskap skapat efter vilka mål som väljs, och för att få en bredare form 
av styrning bör det finnas mål som fokuserar på mer än bara det finansiella perspektivet. 
Detta utvecklas av Kullvén, som beskriver att den dagliga styrningen sker genom 
aktivitetsstyrning, som bygger på att strategierna genomförs med ekonomistyrning. Olika 
ekonomiska modeller ligger till grund för ekonomisystem exempelvis kalkyler, bud-
getering och redovisning. Från denna grund skapas ekonomistyrning, som innebär att 
identifiera, mäta och kommunicera viktig ekonomisk information som ger en grund för 
beslut. 88  
 
Kullvéns resonemang om ekonomistyrning kan ses som en utveckling av traditionell 
ekonomistyrning och därmed även som en grund för det balanserade styrkortet för att 
identifiera, mäta och kommunicera viktig ekonomisk information som i sin tur ställer 
krav på medarbetarna för att uppnå målen. Vidare ser vi att det balanserade styrkortet kan 

86Anthony, Robert N; Govindarajan, Vijay, (2004) Management Control Systems,  The McGraw-Hill 
Companies Inc New York 
87 Samuelson, Lars, Controllerhandboken (2004) Industrilitteratur AB, Lidingö 
88 Kullvén (2001) 
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relateras till Kullvéns begrepp om budget och kalkyl samt ansvar och förståelse. Men 
dessa teorier kan även ses som grundläggande för andra alternativa styrmodeller. 
 
Det finns många synpunkter i debatten mot den traditionella ekonomistyrningen. Olve, 
Roy och Wetter menar att traditionell ekonomistyrning av verksamheter med budget 
bygger främst på historisk information, som visar resultaten av de aktiviteter som redan 
ägt rum. Företagen bortser från mindre handfasta, icke finansiella mått såsom produkt-
kvalitet, kundbelåtenhet, leveranstid, flexibilitet, till förmån för finansiella mått. Den 
traditionella ekonomistyrningen motverkar också ett långsiktligt tänkande, som till 
exempel leder till minskade satsningar på Forskning och Utbildning, FoU, nedskärning på 
utbildning och uppskjutna investeringsprogram. Med traditionell ekonomistyrning kan 
det vara svårt att se varför en kostnad uppkommer, där ser vi endast angivet belopp. Med 
en mer utvecklad ekonomisk information som fokuserar mer på framtiden uppnås en 
bättre kvalitet på styrningen.89  
 
Gyllberg och Svensson menar att, bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning nås 
genom att ekonomistyrningen används som en medveten styrning och utgår ifrån två 
objekt. Objekten är medarbetaren med ekonomiskt ansvar för verksamheten, som leder 
till att ekonomistyrningen påverkar människors beteende i önskvärd riktning, och 
verksamheten i sig, som leder till ökad effektivitet i verksamheten. Detta innebär att 
ekonomistyrningen mäter företagets och medarbetarnas effektivitet i finansiella mått.90    
 
Ekonomistyrningen är en bekräftelse på vad berörda personer redan vet om situationen, 
och Lindvall menar att behovet av att framställa en modern verksamhetsstyrning ökar. Ett 
sätt att styra enligt modern verksamhetsstyrning, är att styra med reflektion och eftertanke 
såsom ett balanserat styrkort. På så sätt kan en verksamhet förutse problem som kan 
tänkas uppkomma med exempelvis rullande prognoser. Med rullande prognoser menas att 
företaget uppskattar ett utfall för kommande period. Detta görs med jämna intervaller. 
Det finns många skillnader på budget och rullande prognoser, och den viktigaste är 
frekvensen. Budgeten genomförs en gång per år, medan prognosarbetet sker flera gånger 
per år, vanligtvis kvartalsvis. För att öka handlingsberedskapen krävs ett utvecklat 
informationssystem som löper genom hela värdekedjan.91  Kaplan och Norton menar att i 
dag måste organisationer fokusera mer på immateriella tillgångar, och tydliggöra dessa, 
för att skapa bättre kundvärde och större konkurrenskraft. Tyvärr kan dessa tillgångar 
vara svåra att styra och mäta.92   
 
Enligt teorierna som beskrivs ovan ser vi författare att traditionell styrning bygger på den 
historiska informationen som fokuserar bakåt i tiden i stället för framåt, och på så sätt 
bromsas utvecklingen. Det är ofta svårt att se hur budgeten används som styrinstrument, 
och att den traditionella styrningen är uppbyggd på en struktur där problemen först 
uppkommer för att sedan åtgärdas. Budgeten är över en viss tidsperiod medan 
verksamheten är fortlöpande, vilket får negativa konsekvenser för utvecklingen. Att 

89 Olve, Roy, Wetter (1999) 
90 Gyllberg, Svensson (2002) 
91 Lindvall (2001) 
92 Kaplan, Norton (1999) 
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ekonomistyrningen är kopplad till redovisningssystem med givna rutiner och regler 
hämmar utvecklingen av styrningen. Dessa krav har gjort att en mer modern 
verksamhetsstyrning utvecklats. Styrningen blir mer fokuserad på framtid och på att nå 
uppsatta mål. Vi ser inte några avgörande skillnader mellan privat och offentlig sektor när 
det gäller ekonomi- och verksamhetsstyrning, och den kritik som framförs gäller både 
privat och offentlig sektor. För att minimera dessa brister ser vi alternativa styrmetoder 
som en del i utvecklingen och det balanserade styrkortet är ett exempel på en användbar 
metod.  
 

4.1.1 Styrning i relation till organanisstruktur 
 

Enligt Samuelsson är det, det dynamiska näringsliv som idag finns i vårt samhälle, som 
ställer allt större krav på organisationsförändringar och anpassning av ekonomisystem. 
Ekonomistyrningen påverkas dels av företagets tradition och ledning och dels av om-
givningen. Styrmetoder sprids mellan organisationer, och är ibland tillfälliga trendinslag 
eller mer permanenta modeller.93 
 
Ouchi skriver att en organisation uppstår då tekniska förhållanden kräver fysisk kraft, 
snabbhet, uthållighet, anpassning eller kontinuitet i individers kapacitet, och existerar så 
länge den lever upp till individernas krav. Detta förklarar inte helheten, som är mer 
värdefull än delarna. En organisation är också en sammansättning av individer, som 
strävar mot gemensamma synliggjorda mål. Tyvärr har inte alla individer i en 
organisation en gemensam förståelse för målen. Det finns en vilja hos individer att hitta 
gemensamma mål, men det går inte att få fullständig enighet. Intresset ligger dock i att 
individer i en organisation skapar effektivitet i transaktioner. Varje individ i en 
organisation tillför ett värde, till exempel arbetskraft och kunskap, i gengäld förväntar sig 
individen ett motvärde, till exempel lön, i retur.94 Utifrån Ouchis resonemang ser vi att 
varje organisation är unik och att detta orsakas av den sammansättning av individer och 
mål som organisationen besitter. 
 

4.2 Processorientering 
 

Enligt Lindvall anses processorientering vara kärnan i dagens verksamhetsstyrning. I en 
processorienterad verksamhet fästs stort avseende vid mätningar, och ofta hävdas det att 
det är dessa mätningar som är processorienteringens hjärna. Utgångspunkterna är kund-
fokus, processer, medarbetarnas deltagande och kontinuerlig utveckling, i stället för 
kostnadsobjekt som är i fokus för traditionell ekonomistyrning. Ambitionen är att ut-
veckla en vertikalt orienterad ekonomistyrning till en horisontellt orienterad verksamhets-
styrning. I stället för att skildra företagets verksamhet internt hierarkiskt, uppifrån och 
ned, skildras den nu utifrån kund och inåt företaget.  Detta leder till större insikter i 

93 Samuelson (2004) 
94 Ouchi (1980)  
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verksamheten, och ett ökat intresse för frågor kring arbetets utförande. Det är inte längre 
en fråga om vad resurserna har använts till och varför, utan även hur de har använts.95  
 
Processorienteringen belyser också, enligt Lindvall, hur olika aktiviteter hänger samman 
och hur de påverkar varandra. Kundfokus handlar om att skapa värden för kunden och 
bidrar till ett annat synsätt än tidigare ekonomistyrning med ensidig kvantitativ finansiell 
orientering. Aktiviteterna i processen ökar genomlysbarheten och svarar därmed på 
frågan hur resurser används. Medarbetarnas deltagande gör att alla i organisationen har 
möjlighet att påverka och delta i utvecklingen, vilket medför större ansvar. Kontinuerlig 
utveckling innebär att förenkla och förbättra men också att arbetsuppgifternas utförande 
ifrågasätts. Exempel på processorientering är Total Quality Management, TQM, Bench-
marking, Balanserat styrkort och Business Process Reengineering, BRP.96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1, Lindvall sammanfattar den moderna verksamhetsstyrningen, utifrån 
processorientering som styrningens kärna.97 
 
Enligt Westrup avgränsas ekonomistyrningen i kommunen allt mer med hjälp av styr-
modeller från näringslivet, och det finns även nya styrmodeller som börjat användas, till 
exempel processorienterad styrning. Det är inte alltid lätt att jämföra produktion av varor 
och/eller tjänster eftersom individen själv ofta är föremål för utveckling och förändring. 
Ekonomistyrning ska stödja genomförandet av mål och strategier, vilket innebär att den 
måste anpassas till verksamhetens karaktär. Ofta vet vi inte vad som är viktigt att ta 
hänsyn till vid utveckling av ekonomistyrning, på grund av att kunskapen om vilka krav 
som verksamhetens karaktär medför på styrningen är begränsad. Demokratins grund-
läggande styridé måste överordnas ekonomistyrningen, för att stödja organisationens 
möjligheter att förverkliga politiska mål och strategier inom de ekonomiska ramarna.98 

95 Lindvall (2001) 
96 Lindvall (2001) 
97 Lindvall (2001) 
98 Westrup, Ulrika (2002) Gränsöverskridande styrning – Om krav på ekonomisk styrning i social 
verksamhet inriktad mot barn och ungdomar, Lunds universitet, Campus Helsingborg, Helsingborg 
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4.2.1 Nya mätetal 
 

Lindvall menar att mätningarna från början stärkte uppmärksamheten i företaget, men 
fungerar i huvudsak som en bekräftelse i efterhand. Företagen strävar främst efter att 
avrapportera vad som skett, och vilka förhållanden som råder i verksamheten. Tyvärr 
riktas mindre intresse på att mäta för en mer framåtriktad styrning. Ofta är det en 
hierarkisk överordnad person som är intresserad av mätningarna, och då präglas dessa av 
centralistiska tendenser. Antalet mätetal stort, medan talens innebörd kan vara oklara för 
många aktörer. Typen av mätetal gör det svårt att agera inom verksamheten, och många 
företag har utvecklat varianter av målstyrning. Det huvudsakliga intresset har riktats mot 
att följa upp om de ansvariga når överenskomna mål. Hur målen nås uppfattas däremot 
som ointressant, och det är enklare att nå uppställda mål, än att veta hur de nås. Eftersom 
det finns ett begränsat intresse om hur målen uppfyllts, finns det inget stöd för åtgärds-
orientering. För att utveckla detta har intresset ökat för hur goda resultat skapas. 
Enheterna har utvecklat kunskaper, och utnyttjat företagets kompetenser. Intresset ökar i 
att se vilka processer och aktiviteter som finns inom företaget, och hur arbetet utförs. Det 
handlar om att mäta andra saker än tidigare, och att uppmärksamma vägen dit. Här får 
balanserat styrkort sin stora betydelse, genom att inte enbart mäta ett finansiellt slutmål, 
utan att kunna beskriva vägen dit genom måtten.99 
 
Gyllberg och Svensson hävdar, att enbart mäta i monetära termer skapar begränsningar, 
och en ensidig styrning. Dessa lönsamhetsmått är dock viktiga för externa parter såsom 
aktieägare, långivare, fackföreningar och politiska beslutsfattare samt för de högre 
nivåerna i hierarkin. På lägre nivåer mäts det som ska leda fram till att marknads- och 
finansmålen uppfylls, alltså kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet. Företags-
ledningen formulerar målen, och för dem sedan ner i organisationen, medan mätningarna 
förs uppåt mot företagsledningen. Eftersom måtten på de olika nivåerna är kopplade till 
varandra, är det möjligt för ledningen att se vad som påverkar de finansiella måtten.100   
 

4.2.2 Styrfilosofi 
 

Enligt Lindvall syftar moden verksamhetsstyrning i hög grad på en förändrad styrfilosofi. 
Det måste finnas medvetenhet om de bakomliggande styrfilosofierna, annars fokuseras 
intresset lätt på de konkreta styrverktygen. Styrfilosofier ska diskuteras och kartläggs, 
annars är det lätt att missförstånd sker, genom att styrverktygen får olika innebörd. Den 
nya styrningen minskar om inte detta sker tidigt. Vid övergången från traditionell 
ekonomistyrning ges svar till ett antal viktiga styrfrågor, som i sin tur resulterar i 
informationens utformning och användning. Anledningen till att vissa inte upphört helt 
med den traditionella ekonomistyrningen kan vara, att det finns regler och rutiner som 
fungerar som en stabiliserande kraft i företagets styrning, samt att det finns ett för-
delaktigt mönster för hur det dagliga arbetet ska utföras.101  
 

99 Lindvall (2001) 
100 Gyllberg, Svensson (2002) 
101 Lindvall (2001) 
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4.2.3 Nya metoder 
 

För att möta dagens karv på ekonomistyrning, menar Lindvall att det krävs nya metoder 
som kan utveckla en bredare tillgång till bättre information. De gamla metoderna måste 
omarbetas, eller nya tas fram. Viktigt är här att det finns en jämförelsegrund, som jämförs 
med det faktiska utfallet. Upptäcks det väsentliga avvikelser vidtas åtgärder. Med dessa 
nya metoder ska strategier enklare kunna implementeras i verksamheten, samt lärande 
och utveckling ges större betydelse i företaget. På så sätt stärks företagets yttre och inre 
effektivitet, och även balansgången mellan stabilitet och förändringar i företaget. De nya 
metoderna ska innehålla mått i ickefinansiella perspektiv för en mer helhetsbaserad 
styrning.102 Samuelssons exempel på nya modeller är Balanserat styrkort, Aktivitets-
baserad kalkylering, ABC, och Business Process Reengineering, BPR.103 
 

4.2.4 Medarbetaren 
 

En av de viktigaste tankarna i moderna verksamhetsstyrning, menar Lindvall, är tilltron 
till fördelarna av medarbetarnas aktiva deltagande. Får medarbetarna rätt information, 
kan arbetet utföras snabbare och billigare. Då eftersträvas en situation där chefer, 
medarbetare och team har möjlighet att erhålla önskvärd information. Målstyrda grupper 
eftersträvas, i olikhet med den detaljstyrda traditionell ekonomistyrning, där den givna 
gruppen har större frihet och ansvar att själva planera och utföra sitt arbete. Gruppens 
prestation kan lättare mätas, och det är viktigt att veta att resultatet uppnåtts, inte hur.104 
 
Sammanfattningsvis ser vi författare att processorientering är kärnan i dagens 
verksamhetsstyrning, och den ska leda till en mer horisontellt orienterad styrning, utifrån 
kund och inåt företaget. Det är viktigt med ett samspel mellan styrfilosofi, styrmetod, 
mätetal och medarbetare, för att uppnå en modern verksamhetsstyrning. 
Processorienteringens utgångspunkter är kundfokus, processer, medarbetarnas deltagande 
och utveckling, vilket är grunden för ett balanserat styrkort.  
 

4.3 Styrning i offentlig sektor 
 

Enligt Anthony och Young skiljer sig privata företag och icke vinstdrivande 
organisationer på flera sätt, men främst för att den offentliga sektorn saknar vinstmål.  
Den offentliga sektorn måste ta hänsyn till specifik lagstiftning och är politiskt styrd. Det 
politiska styret och tjänstemannaledningen i offentliga organisationer bidrar till att det är 
svårt att avgöra var någonstans makten ligger, och därmed ansvaret. Medlen i offentlig 
sektor är politiskt tilldelade och inte baserade på intäkter från det som produceras, och det 
får till följd att det är svårt att se om organisationen verkligen levererar de tjänster som 
betalats för. Den offentliga sektorn är mindre beroende av kunder och inte utsatt för 
extern konkurrens på samma sätt som den privata sektorn. Genom att den offentliga 
verksamheten saknar vinstmål försvåras styrningen och ersätts av andra mål vilka är 

102 Lindvall (2001) 
103 Samuelson (2004) 
104 Lindvall (2001) 
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otydligare och svårare att utvärdera. Detta får till följd att privata företag har större frihet 
att utforma styrmodellen jämfört med offentlig sektor.105 
 
Omfattning, inriktning och resultat i offentlig sektor har ifrågasatts. Enligt Jacobsson 
gäller inte kritiken enbart att fel uppkommer, utan även hur felen ska rättas till, vilket har 
lett till att kommuner och landsting försökt förändra och effektivisera sina verksamheter. 
Att införa organisatoriska lösningar i en kommun grundas på pågående strategiska val, 
för att maximera den framtida nyttan och ta tillvara nya organisatoriska lösningar. Inom 
kommuner och landsting görs försök med att sprida ansvar ner i organisationen, och att 
införa resultatenheter.106   
 
Jönsson skriver att styrningen med politiker och tjänstemän oftast fungerar bra och skapar 
ett ömsesidigt beroende. Det formella ansvaret tas av politikerna medan det reella 
ansvaret finns hos tjänstemännen.107 Jacobsen och Thorsvik menar att offentliga 
organisationers mål ofta innehåller motstridiga intressen, som försvårar styrningen av 
organisationen då de ska bedrivas kostnadseffektivt samtidigt som de ska leva upp till ett 
antal politiska ideal. Dessa ideal kan vara, likabehandling, förmedling av centrala 
samhällsvärden samt att ge god service till samtliga medborgare.108  
 
Rothstein skriver att det finns stora skillnader, inom den offentliga sektorn, på den lokala 
nivån, och den direkt operativa nivån. Skillnader i hur pass goda resultat i mening av hur 
en hög grad av måluppfyllelse som ska åstadkommas. Det visar sig att skolor, 
universitetsinstitutioner, vårdcentraler, arbetsförmedlingar med mera, som verkar under 
tämligen likartade strukturella villkor, presterar väldigt olika resultat. Orsaken är 
organisationens ledarstil, organisationskultur och sociala normer. De offentliga 
organisationer som har en hög måluppfyllelse, visar sig vara impregnerade med en 
särskild organisationskultur. I denna organisationskultur har medarbetarna laganda, 
engagemang och starka normer vad gäller verksamhetens målsättning och inriktning, och 
benämns ofta i forskningen ”Andan är hemligheten bakom framgång”.109  Detta är inte 
något som enbart utmärker den offentliga organisationen, utan även den privata.110  
 
Enligt Holmberg och Ryman syftar demokratin till att medborgarna ska kunna kontrollera 
myndigheterna. Detta görs med hjälp av offentlighetsprincipen, där allmänheten får 
tillgång till myndigheternas handlingar. Syftet är att främja allsidig upplysning och fritt 
meningsbyte. För att detta ska fungera måste rättsliga garantier formas, och klara gränser 
om vad som är allmänna och icke allmänna handlingar, måste finnas.111 

105 Anthony, Robert N; Young, David W (2003) Management Control in nonprofit organizations, The 
McGraw-Hill Companies Inc New York 
106 Jacobsson, Bengt (1997) Organisationsexperiment i kommuner och landsting, Nerenius och Santérus 
Förlag AB, Stockholm 
107 Jönsson (1988) 
108 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2002) Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, 
Lund 
109 Rothstein (2001) s. 310 
110 Rothstein (2001) 
111 Holmberg, Erik; Ryman, Sven-Hugo (1991) Offentlighetsprincipen och myndigheterna, Förlagshuset 
Gothia AB, Stockholm 
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4.3.1 Kommunal verksamhet 
 

Målet med den kommunala verksamheten är, enligt Nilsson, att skapa så mycket nytta 
som möjligt för medborgarna, och att få erhållna medel att räcka så långt som möjligt. 
Detta görs genom att tillfredsställande lösningar prioriteras efter medborgerliga behov 
med begränsade resursinsatser. Chefer på olika nivåer i en organisation använder 
styrmedel för att uppnå en styrande påverkan på beteenden. Beteendet kan också 
påverkas av externa aktörer, men denna påverkan ingår inte i styrningen. Styrning utövas 
av chefer med hjälp av samtliga samverkande styrmedel.112 Den offentliga sektorn har 
under 90-talet intresserat sig allt mer för marknadslika styrsystem113 
 
Sandberg och Sturesson beskriver vad som är av särskild betydelse för den kommunala 
särarten. Tillgångarna är offentliga, och åtaganden säkras genom skatteunderlaget. 
Kommunernas uppdrag är givet i kommunallagen och andra speciallagar, och kan inte 
utan Riksdagens beslut upphöra. En kommun kan alltså inte bli föremål för en konkurs. 
Den kan inte heller drivas i vinstsyfte, och själkostnadsprincipen gäller, med vissa 
undantag. Styrelseskicket bygger på den representativa demokratins principer. Samman-
fattat är det verksamheten och dess avtryck som är målet, och inte pengarna.114 
 

 
Figur 4.2 Resurser omvandlas till medborgarservice.115  
 
Ringqvist menar att kommunerna väger tyngst i den kommunala sektorn. Närmre 70 
procent är sysselsatta inom kommunen, och knappt 30 procent inom landstinget samt att 
kyrkokommunerna står för några procent. Det har blivit vanligare med att lägga ut delar 
av den offentliga verksamheten på entreprenad. Detta kan ses som en form av decentra-
lisering, eftersom beställaren överlåter till utföraren att bestämma hur resultatet ska 
uppnås. Dock har den offentliga sektorn kvar det fulla ansvaret för verksamheten, samt 
att följa upp och kontrollera den.116 

112 Nilsson (2004)  
113 Rombach, Björn (1997), Den marknadslika kommunen - en effektstudie, Nerenius & Santérus Förlag; 
Göteborg 
114 Sandberg, Sturesson (1996) 
115 Nilsson (2004) 
116 Ringqvist (1996) 
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4.4 Styrproblem i offentlig sektor  
 

Persson och Westrup menar att människonära tjänster beskrivs som vilka typer av tjänster 
som helst. Det har inte problematiserats hur olika tjänster skiljer sig åt, utan fokus har varit 
på tjänsters egenskaper i förhållande till varor. Detta ger en snäv beskrivning, som leder 
till att det inte går att skilja människonära tjänster från andra typer av tjänster. Alltså vet vi 
inte hur verksamheten ska styras, eller organiseras, för att skapa förutsättningar för 
effektivt resursutnyttjande i människonära tjänster. Organisations- och styrmodeller in-
hämtas från tillverkningsindustrin, och anpassas till tjänster i allmänhet. Trots att de flesta 
händelseförlopp i människonära tjänster är oförutsägbara, används budget och redovisning 
som instrument för förutbestämda resultat för ett avgränsat område. I budgetarbete ser 
representanter till sina egna intressen och mål för ökade resurser. Sällan förs dialog mellan 
verksamhetsdelarna vad de kan åstadkomma gemensamt, och lära av varandra. Denna 
problematik blir tydligare när vi betraktar uppdelning i resultatenheter, där syfte inte är att 
stödja samverkande relationer och kunskapsutveckling mellan olika delar av verksam-
heten, utan att öka kostnadsmedvetandet. Här uppstår en risk att aktörerna agerar utifrån 
kortsiktiga åtgärder i stället för i önskvärda långsiktiga avtryck.117  
 
För att göra en mer systematisk utveckling av verksamheten, är det nödvändigt att göra 
den individbaserade, implicita kunskapen explicit och tillgänglig för organisationen. Vilket 
kräver organisatoriska strukturer och styrsystem som möjliggör och stimulerar till att 
kunskap och erfarenheter betonas, dokumenteras och sprids. Risken finns att det 
ekonomiska styrsystemet kan bli självmotverkande genom att personalen är tvingade till 
att visa goda resultat för den egna enheten, och därför avstå från att samarbeta över de 
organisatoriska gränserna. Verksamheten måste uppmärksammas som en samman-
hängande helhet, där möjligheter till detta finns om personalen för en dialog om kunskaper 
och erfarenheter. Ledare på olika organisatoriska nivåer behöver skapa nya rutiner, så att 
personalen kan samtala, reflektera och analysera tillsammans. Det måste också markeras 
att det finns en förväntan på detta arbete, och att det stimuleras och uppmuntras. Arenor 
behöver också skapas för att personalen skall ges möjlighet att utbyta erfarenheter och 
kunskaper, säger Person och Westrup118 I Landskrona har Kommunen tagit initiativ till att 
skapa arenor för ökad samverkan mellan involverade aktörer på det kommunala planet. De 
träffas en gång i månaden för att diskutera kortsiktiga och långsiktiga strategier. Gruppen 
arbetar i ett ”här och nu” perspektiv, och kan på så sätt snabbt ompröva användningen av 
tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Varje möte avslutas med att det bestäms vad som 
ska göras, och vem som ska göra det, till nästa möte.119 
 
Individen är föremålet i processen, enligt Westrup, och den medför att resultatet av 
processen blir en följd av pågående problemlösning. Arbetet med mänsklig utveckling och 
förändring är ingen förutsägbar process, utan utformas i relationen mellan aktörerna. 
Processer beskrivs ofta som förutbestämda aktiviteter, vilket kan vara svårt att tillämpa 
och i viss mån vara missvisande i sociala verksamheter. Det kan därför behövas 

117 Persson, Westrup 
118 Persson, Westrup 
119 Garay, Sergio, kommunchef, Landskrona 
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kompletterande modeller, vilket gör att det inte är meningsfullt att sträva efter att 
identifiera och beskriva aktiviteter i förväg. Beskrivningarna är avgörande för att 
processen ska konstitueras vilket gör att intresset flyttas från aktiviteter till relationer.120 
 
Aidemark menar att alla organisationers centrala syfte är att styrsystemet ska åstad-
komma målkongruens, eller i alla fall förebygga att medarbetarna motverkar 
organisationsintresset. Den offentliga sektorn är ett exempel på en organisation som 
kommer att domineras av professionella, det vill säga klanstyrning. Orsaken är fram-
förallt svårigheterna med att mäta resultat och beteende. Innebörden av detta är att 
ledningen vid ett sjukhus kan enbart i en begränsad utsträckning använda mätningar för 
att bemästra målkonflikter. Målkongruens och mätningar av prestationer kan ses som två 
oberoende mekanismer som kan förbättra effektiviteten i organisationen. Det är bristen på 
målkongruens som skapar problem. Möjligheterna att överbygga målkonflikter, eller att 
mäta individuella prestationer, är avgörande för vilken styrform som är lämplig.121  
 
Styrningen påverkas också av organisationens kultur och värderingar, och enligt 
Sandberg och Sturesson kan dessa faktorer både underlätta och försvåra styrningen. 
Kulturen har formats av omvärldens och organisationens historia, och är oftast för-
ändringsobenägen. Värderingar och attityder präglar handlingsmönster och språkbruk, 
där verksamheter leds åt olika håll, och problem kan uppstå vid sammanslagning av 
enheter som kommunal äldreomsorg och landstingskommunal äldresjukvård.122 
 
En av Aidemarks studier beskriver när Helsingborgs Lasarett och Ängelholms sjukhus 
övergår från förvaltningssjukhus till aktiebolag, vilket skulle bidra till att gynna verk-
samhetsutvecklingen och resurshållningen, men också att forma organisatoriska 
förutsättningar som ger bättre utvecklingsmöjligheter för personalen. Sjukhusledningen i 
Ängelholm lyckades att styra medarbetarna mot de mål som formulerades för verk-
samheten, och när sjukhuset uppnådde sina mål upplevde medarbetarna en personlig 
framgång. Några år innan sjukhuset övergick till förvaltningsbolag börjad de införa 
balanserat styrkort. I Helsingborg misslyckades ledningen att skapa samma förut-
sättningar. Läkarkåren är splittrad, och även sjuksköterskorna är skeptiska till 
bolagiseringen. Hade Helsingborgs Lasarett AB haft samma stöd bland sina anställda 
som Ängelholms Sjukhus AB, hade antagligen inte bolagiseringen avvecklats efter bara 
tre och ett halvt år. Studien visar att en övergång från budgetkoppling till marknads-
koppling leder till expansion. Den vill också visa svårigheten med att genomföra 
strategiska förändringar inom sjukvården, och hur viktigt det är att alla inblandade är 
positivt inställda till förändringen.123  
 
Sandberg och Sturesson menar att det är viktigt i offentlig sektor hur kunden blir bemött. 
Därför är personalens kompetens och förmåga avgörande för organisationens framgång. 

120 Westrup, Ulrika (2000) Processorienterad styrning i sociala verksamheter – Styrförutsättningar och 
processlogiker, KEFU, Lund s. 66 
121Aidemark, Lars-Göran, ”Sjukvård i bolagsform - NPM och styrningsmekanismer i professionella 
organisationer” Region Skåne 
122 Sandberg, Sturesson, (1996) 
123 Aidemark   
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Organisationen blir vad personalen är, och på samma sätt faller den med sin personal. För 
att avhjälpa detta decentraliseras verksamheten, och då flyttas både aktiviteter och 
befogenheter ut i organisationen. I stället för att ledningen ska styra medarbetarna, ges de 
förutsättningar för att styra själva. För att uppnå bästa resultat måste personalen få ökat 
ansvar och befogenheter, som i sin tur leder till ökat engagemang och arbetsglädje. Ett 
lärande ledarskap måste utvecklas där de anställda har verksamhetsansvaret utifrån 
konkreta befogenheter. De måste också informera chefer och politiker, vilket förutsätter 
en organisation med dialog och förtroende.124   
 
Vi författare anser utifrån teorierna ovan att styrningen i offentlig sektor försvåras i och 
med att det är både politiskt och tjänstemannastyrt. Det är politikerna som har det 
formella ansvaret och till största del beslutanderätt, medan tjänstemännen har en verk-
ställande funktion. Det finns en risk för att tjänstemännen lägger mycket tid på arbeten 
som sedan inte genomförs på grund av att de saknar politisk förankring. Även offentlig-
hetsprincipen påverkar arbetet inom den offentliga verksamheten, då allmänheten har en 
inblick i vad som sker och inte sker. Ett annat problem med styrning i offentlig sektor är 
att verksamheten är indelade i vertikala styrsystem, och att dessa enheter ser mest till sina 
egna intressen. När det pågår flera parallella aktiviteter samtidigt är det avgörande att det 
finns ett mänskligt samspel. Vidare kan även organisationskulturen vara ett problem, om 
det ska ske förändringar i till exempel styrstrukturen. Vi ser även skillnader inom den 
offentliga styrningen av till exempel landsting och universitet, där det råder en stark 
kultur och hierarki jämfört med till exempel en kommunal parkförvaltning, där verk-
samheten är homogen och hierarkin liten. Aidemarks studie visar ett tydligt fall, där 
Helsingborgs lasarett misslyckades med sin omstrukturering för att personalen inte var 
samarbetsvilliga. Studien visar också på ett exempel där man lyckas skapa ett nytt styr-
system, nämligen vid Ängelholms lasarett, där det fans en gemensam vilja och positiv syn 
på förändringsarbetet, vilket resulterade i att det balanserade styrkortet implementerades i 
verksamheten och accepterades som styrmetod.  
 

4.5 Balanserat styrkort i offentlig sektor 
 

I offentlig verksamhet finns det, enligt Hallgårde och Johansson, ett stort behov av att 
mäta och följa upp ickefinansiella mått. Denna nya form av balanserad styrning möjliggör 
att organisationen ser på rätt saker, och att alla är överens om motiv, behov och metod för 
styrning. En viktig faktor är dock att kommunallagen har ett krav på att det finns budget 
för all offentlig verksamhet. Det viktigaste målet är inte att enbart hålla budgeten, utan 
det finns också andra mål som är viktiga, vilket kommer fram i ett balanserat styrkort. 
Det balanserade styrkortet ger också möjlighet att integrera kvalitets- och utvecklings-
arbetet, vilket sker med framgång i det löpande arbetet. Arbetet med att skapa och 
implementera ett balanserat styrkort är inget som sker på ett par månader, utan snarare två 
till fyra år, men i gengäld blir de positiva följderna desto större.125  
 

124 Sandberg, Sturesson (1996) 
125 Hallgårde, Johansson (1999) 
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Olve et al menar att syftet med det balanserade styrkortet i privat sektor är att tydliggöra 
sambanden mellan den löpande verksamheten och de långsiktiga vinsterna, medan det i 
den offentliga sektorn först och främst är att skapa diskussioner för att avgränsa vad som 
är viktigt och vad som ska tillgodoses. 126 
 
I Anderssons och Ericssons uppsats från 2002, kan vi läsa att, förändringar i en 
organisation görs för att öka effektiviteten. Spridning av ekonomistyrningsinnovationer 
utgår ifrån att adoption kan styras av olika motiv. Adoption innebär här, att en 
organisation börjar använda en ny idé för ett specifikt ändamål. Deras studie belyser i 
vilken omfattning och varför balanserat styrkort används som modell för styrning i 
Sveriges kommuner. Av 168 kommuner, hade 24 procent svarat att de adopterat det 
balanserade styrkortet.127 Hult och Svensson har gjort en totalundersökning 2006, av 
samtliga kommuner i Sverige och kom fram till att 36 procent av dessa använder 
balanserat styrkort i hela eller delar av sin verksamhet. Orsaken till att kommunerna 
införde systemet var främst för att effektivisera verksamheten, öka medarbetarnas 
delaktighet samt att utveckla verksamheten. Initiativet till att införa systemet tas främst av 
tjänstemän och utformas lokalt eller med hjälp av konsulter. De fem vanligaste 
perspektiven var: ekonomi, kund, process, medarbetare samt utveckling, och det 
viktigaste att uppnå med dessa perspektiv var god ekonomi och nöjda medborgare 
/organisationer. I studien framgick det också att styrmodellen påverkar verksamheten och 
leder till framgång, men det är dock fortfarande vanlig med traditionell uppföljning. 95 
procent av de kommuner som infört systemet är nöjda eller mycket nöjda.128 Vi författare 
ser här en procentuell ökning av förekomsten av balanserat styrkort från år 2002 fram till 
2006. 

 
Vikten av ett fungerande system för snabbt tillgänglig styrkortsinformation över ett 
intranät understryks av Olve et al, framför allt för stora organisationer. I början av 
implementeringen av det balanserade styrkortet sker oftast mest manuellt arbete, men för 
att nå önskad effekt med ett fungerande styrkort håller inte detta i längden.129  
 
I vår tidigare studie var vi med om att konstruera ett styrkort åt Näringslivskontoret, 
Ronneby Kommun. Målet med att införa det balanserade styrkortet var att skapa en 
struktur för verksamhetsstyrning, men också att synliggöra verksamheten och skapa 
legitimitet hos medborgarna. Med hjälp av styrkortet vet tjänstemännen att de arbetar 
med rätt saker, och på så sätt kan styrkortet ge möjlighet till att utveckla näringslivet i 
Ronneby kommun. Styrkortet blev väl förankrat politiskt då vi gjorde intervjuer med 
politikerna i näringslivsgruppen, och även kommunalrådet förankrade projektet på den så 
kallade ”tycka till dagen”. Denna dag anordnades för företagare för att skapa legitimitet, 

126 Olve, Perti, Roy, Roy (2003) 
127 Andersson, Jenny och Ericsson, Petra (2002) Diffusion av balanserat styrkort i offentlig sektor, 
magisteruppsats, Göteborgs Universitet 
128 Hult, Johan; Svensson, Daniel (2006) Balanced Scorecard i Svenska kommuner, Kandidatuppsats, 
Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby 
129 Olve et al (2003) 
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och av samma skäl ligger styrkortet ute på Ronneby Kommuns hemsida. Av denna 
anledning är medborgare/kundperspektivet det perspektiv som är mest prioriterat.130 
 
Aidemark har studerat Höglandssjukhuset som introducerade balanserat styrkort 1997, 
och var baserat på Kaplan och Nortons idé men anpassades till verksamhetens behov. I 
början fanns ett motstånd till förändrad styrning av läkarna och det balanserade styrkortet 
var inte kopplat till processperspektivet. Så småningom blev mätningarna ett viktigt 
instrument för styrning och utveckling. Styrkortet omarbetades kontinuerligt och mätetal 
byttes ut. Det balanserade styrkortet blev en stabil styrmodell i en föränderlig process, där 
patientens bästa stod i centrum.131  
 
Processen med att konstruera styrkortet för medicinklinikerna vid Höglandssjukhuset 
startade redan 1996, då de enligt Christensson et al. skulle tas fram förslag där budget-
processen och QUL-intentioner skulle vägas samman. 1997 arbetade arbetsgrupper med 
visioner, strategier och framtagande av mätetal för respektive verksamhet. I januari 1998, 
började arbetet med att definiera respektive medicinklinik utifrån verksamheten och de 
olika personalkategorierna, samt vilka kostnader som skulle direktbokföras. Detta arbete 
ledde till jämförbara styrkort på de tre medicinklinikerna. En analys gjordes av de mätetal 
som tagits fram, för att se om talen var möjliga. Arbetet skapade ett ökat samarbete 
mellan ekonomerna vid medicinklinikerna. Senare under året involverades även 
klinikadministratörer, som tillsammans med verksamhetscheferna lyckades skapa ett 
första balanserat styrkort med bokslut 1998. Under 1999 genomfördes förbättringar av 
styrkortet, dessa förbättringar gällde att minska antalet mätetal, mätetalens kvalitet samt 
rutiner för att ta fram data. Även olikheter i klinikernas organisation medförde att visa 
mätningar inte var jämförbara.132  
 
Beslut togs att de tre medicinklinikerna skulle arbeta fram varsitt styrkort. För att 
underlätta för avdelningarna konstruerades ett embryo till styrkort, med redan tillgängliga 
mätetal som redan tidigare följts upp. Det var lättare att kommunicera styrkortet om det 
fanns något konkret att utgå ifrån. Vidare skulle avdelningen lägga till de mätetal som var 
av vikt, och dra bort de som kändes oväsentliga. När styrkortet infördes vid Höglands-
sjukhuset utgicks det inte från någon projektorganisation, utan de genomförde styrkortet 
direkt i verksamheten. På så sätt undvek de problem som uppstår när projekt-
organisationen ska överföras till den dagliga verksamheten. För att uppmuntra ett fortsatt 
kvalitetsarbete accepterades mätetal av något sämre kvalitet. Vid Höglandssjukhuset 
anses det att det är enklare att förfina sina metoder när kunskapen om metoden finns. 133 
 
Christensson et al skriver att styrkortet skapar inblick i avdelningarnas/mottagningarnas 
verksamhet, och ger en ökad förståelse för hur arbetet fungerar. Följden blev att arbetet i 
verksamheten blev synliggjort, och det dagliga arbetet blev mer positivt. De mätetal som 
tidigare var svåra att hitta presentationsmöjligheter till, fann sin naturliga plats i styrkortet 

130 Ljunggren, Wiktorsson (2006)  
131 Aidemark, Lars-Göran  ”Translation takes time – A longitudinal study of the balanced scorecard idea in 
health care.” Växjö Universitet 
132 Christensson et al (2000) 
133 Christensson et al (2000) 

 40 

                                                



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
både på avdelnings- och gemensam kliniknivå. Det är också viktiga att mäta vad som är 
relevant för den specifika nivån i organisationen. Att styra med balanserat styrkort ger ett 
varierat resultat år från år, eftersom målen har olika svårighetsgrad.134  
 

BSC vårdenhet 7 bokslut 2006
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Figur 4.3, Spindeldiagram över lungmedicinska vårdenhetens styrkort 2006. Röd 
markering är målet och gul markering är utfallet.135 
 
Sande och Wærn skriver att Lidköpings kommun har valt att prova på balanserat styrkort 
på några av sina verksamheter, och anledningen var att det fanns frivilliga till projektet. 
Lidköpings Kommun arbetar sedan ett antal år tillbaka med målstyrning, och balanserat 
styrkort kan ses som en utveckling av detta.136 Enligt Cederqvist började Lidköpings 
Kommun att i mindre skala införa balanserat styrkort för cirka tio år sedan, och idag finns 
fungerade budgetkopplade styrkort på alla förvaltningar. Styrkortet har inte mottagits helt 
positivt ute i verksamheterna, men det har lett till en tydligare ekonomistyrning med mer 
effektiv och synlig mätning.137  
 
Vi författare anser att syftet med styrkortet i offentlig sektor är att synliggöra olika 
aktiviteter och att effektivisera dem, medan i privat sektor handlar det i huvudsak om att 
öka vinsten. Styrkortet medför att den offentliga verksamheten arbetar efter en enhetlig 
modell, som medför delaktighet och bättre kommunikation, samt ligger till grund för 

134 Christensson, Ingegerd, ekonom, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset 
135 Christensson, Ingegerd, ekonom, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset 
136 Sande, Wærn (2000)  
137 Cederqvist, Anna, ekonom Kommunledningskontoret, Lidköpings Kommun  
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beslutsfattande. Svårigheten med styrkortet i offentlig sektor är att det måste förankras 
politiskt, och att den viktigaste mätningen, nöjdkundindex, ofta blir missvisande.  
 

4.6 Beskrivning av balanserat styrkort  
 

En föregångare till Balanserat styrkort är tableau de bord, vilket Bromwich och Bhimani 
tar upp som ett exempel på alternativt styrsystem, från Frankrike. Systemet är över 40 år 
gammalt, och kan ses som en integrerad kommunikationsmodell som skapar möjlighet till 
styrning av företag och verksamheter. Det är ett rapporteringssystem uppbyggt på 
styrningsparametrar som direkt skapar underlag för handling. Strukturen inom tableau de 
bord reflekterar både över hierarkin inom företaget och produktionskedjor från råmaterial 
till kund till service samt taktiska strategier inom och runt företaget.138 Gyllberg och 
Svensson menar att tableau de bord stödjer en tredimensionell kommunikation, lokalt, 
horisontellt och vertikalt. På detta sätt kan pulsen tas på organisationen, eftersom det går 
att mäta vilken aktivitet som helst.139     
 
Styrkortets mest konkreta och synbara bidrag är, enligt Lindvall, att kunna mäta i fler 
perspektiv än enbart ekonomiska. Det är viktigt att medarbetarna känner igen sig i 
mätningarnas beskrivning, annars fungerar inte systemet. Trots att fler perspektiv lyfts 
fram är det viktigt att hålla antalet mätningar nere, och att mäta få men viktiga saker, så 
att uppmärksamheten på det väsentliga inte går förlorad.140 Utgångspunkten för styrkortet 
är, enligt Johansson, organisationens vision, och utifrån denna definieras strategier och 
kritiska framgångsfaktorer i ett antal perspektiv. Balanserat styrkort skapar en 
helhetsbaserad framåtriktad styrning i ställer för att enbart följa upp vad som har hänt.141 
Ökad kommunikation ger möjlighet till att ställa rätt frågor och hitta rätt svar för att få 
fram fakta. Genom att ta tillvara på människors erfarenheter, intuition, värderingar och 
känslor, och koppla detta till fakta, skapas en helhet.142 
 
Olve, Roy och Wetter menar att det balanserade styrkortet är mycket mer än bara ett 
verktyg för att länka samman finansiella och icke finansiella mått. Det ger en komplett 
bild både ur ett internt och externt perspektiv. Flera undersökningar visar att balanserat 
styrkort är ett vanligt förekommande styrverktyg, men många menar att det finns inom 
sin verksamhet men i verkligheten används det inte aktivt. Vissa verksamheter använder 
fragment av styrmetoden, och kombinerar den med traditionell budgetstyrning. I början 
präglas styrkortsprocessen av att strukturera upp olika tankar om vad den ska leda till. 
Det kan handla om att förändra företagets strategi eller att förfina verksamhetsstyrningen 
vilket leder till att styrkortsarbetet får olika betydelse för strategisk eller operativ 
styrning. Idag har marknaden mognat och fokus har övergått till mer operativ styrning. I 
företag med längre historia och erfarenheter blir balanserat styrkort ett värdefullt bidrag 

138 Bromwich, M & Bhimani, A (1994) Managment Accounting Pathways to Progress, The Chartered 
Institute of Management Accountants, London 
139 Gyllberg, Svensson (2002) 
140 Lindvall (2001) 
141 Johansson (2006), Rapport Balanserat styrkort Ronneby Kommun, Näringslivsenheten 
142 Mintzberg, H (1994) Rethinking Strategic Planning, part II-New Roles for Planners; 
Long Range Planning, Vol 27 no. 3 p. 22-30 
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för att utveckla verksamheten, medan det i nya företag ofta blir inslag av hypoteser vid 
arbetet med styrkortet. Nedan följer en beskrivning av de delar ett styrkort kan bestå av. 
Viktigt är att styrkortet hänger ihop på ett rimligt och relevant sätt, och att det löper en 
röd tråd uppifrån visionen och ner till framgångsfaktorer och mått.143  
 

4.7 Modellen av balanserat styrkort  

4.7.1 Visionen 
 

Enligt Hallgårde och Johansson ska visionen innehålla övergripande mål med 
verksamheten och beskriva var organisationen är på väg.144  Olve, Roy och Wetter 
beskriver visionen som en vägledande, styrande och utmanande bild av ett företags 
önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi ”i stort” ska se ut och fungera i 
framtiden.145 
 

4.7.2 Strategier 
 

Hallgårde och Johansson menar att strategi är konsten att utnyttja företagets resurser för 
att uppnå visionen. I många fall har verksamheten funnits ganska länge, och ingen 
funderar över varför den finns och för vem.146 Mintzberg ser problem som har genom-
syrat strategisk planering. Chefer måste ta fullt och effektivt ansvar för strategiprocessen. 
Det finns ingen teknik för att skapa strategi. Strategier skapas genom sammanhang och 
inte genom analyser. Strategisk planering borde ses som strategisk programmering, då det 
handlar om att kartlägga konsekvenserna för redan befintliga strategier, skapade av 
ledares visioner och människors beteende. Organisationens engagemang i processen blir 
styrningen eller illusionen av styrningen.147  
 

4.7.3 Fokusområden  
 

De strategiska målen, framgångsfaktorerna och måtten i de olika perspektiven, är knutna 
till ett eller flera fokusområden, därför skiljer de sig från perspektiven. Enlig Johansson 
ska fokusområdena var övergripande, och det ska finnas en röd tråd från visionen och 
strategierna, genom fokusområdena ner till perspektiven. Fokusområden bör inte var fler 
än fem, och det ska gå att utvärdera utvecklingen på dessa områden.148 

4.7.4 Perspektiven 
 

Olve, Roy och Wetter förklarar att visionen bryts ner, och beskrivs utifrån ett antal 
perspektiv. De vanligast förekommande perspektiven är ekonomi-, kund-, process- och 
utvecklingsperspektiv, men även medarbetarperspektiv och miljöperspektiv förekommer. 

143 Olve, Roy, Wetter (1999)  
144 Hallgårde, Johansson, (1999) 
145 Olve, Roy, Wetter (1999) 
146 Hallgårde, Johansson (1999) 
147 Mintzberg, (1994)  
148 Johansson, Andreas  
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Ett bra styrkort ska vara i balans i flera avseenden, däribland en balans mellan andras bild 
av verksamheten, och vår egen bild. 149 Hallgårde och Johansson menar att perspektiven 
speglar olika nivåer och områden inom företaget. Kundperspektivet ska underlätta för 
identifieringen av kunderna, vilket är en förutsättning för att verksamhetens satta 
finansiella resultat ska uppnås.150 Enligt Olve, Roy och Wetter identifierar Process-
perspektivet vilka processer som är värdeskapande för verksamheten, och analyserar 
dessa. Utvecklingsperspektivet beskriver verksamhetens förutsättningar för utveckling, 
och är en grund för hur de tre övriga perspektivens mål ska kunna nås.151 Lindvall säger 
att utvecklingsperspektivet är det viktigaste perspektivet i det balanserade styrkortets 
grundidé. Ekonomiperspektivet visar ekonomiska konsekvenser av de val verksamheten 
gjort i de andra perspektiven, och ska leda till ett ekonomiskt resultat, samt vara 
utgångspunkt för målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven. 152  Medarbetar-
perspektivet mäter medarbetarnas kompetens, engagemang och motivation, och Lindvall 
skriver att många frågar sig om företagets förmåga att utveckla denna resurs är nödvändig 
för konkurrenskraften. Skillnad görs ibland i kompetensaspekten mellan kunskap och 
förmåga, och med allt större inslag av kunskapsarbete blir de individuella skillnaderna 
större. Många företag väljer att ta upp medarbetarfrågor i utvecklingsperspektivet.153 
 

4.7.5 Strategiska mål 
 

Olve, Roy och Wetter skriver att här konkretiseras den övergripande visionen och 
strategierna i ett antal delmål. Kärnfrågan i den strategiska utvecklings- och 
formuleringsprocessen är hur företaget kan skaffa sig, och behålla bestående konkurrens-
fördelar. Här har det balanserade styrkortet en av sina främsta styrkor, och underlättar 
nedbrytningen av visionen, och förståelsen av strategierna. De strategiska målen är ett 
sätt att fånga upp spelregler och strategier som ska gälla företagets lönsamhet på kort och 
lång sikt, samt företagets konkurrensmedel. När arbetet är slutfört ser vi en beskrivning 
av strategierna inom varje perspektiv, för att nå den önskade visionen.154 Hallgårde och 
Johansson har däremot valt att ta bort de strategiska målen, och bara använt sig av 
framgångsfaktorer. Anledningen är att skillnaden på dessa begrepp inte är så stor, och att 
använda båda begreppen skapar en för komplex modell.155  

4.7.6 Framgångsfaktorer 
 

Enligt Hallgårde och Johansson är en kritisk framgångsfaktor något som är avgörande för 
att vara bra. Den ska inte beskriva om företaget är bra, utan i stället definiera vad som 
behövs för att företaget ska lyckas.156   
 

149 Olve, Roy, Wetter (1999)  
150 Hallgårde, Johansson, (1999) 
151 Olve, Roy, Wetter (1999) 
152 Lindvall (2001) 
153 Lindvall (2001) 
154 Olve, Roy, Wetter (1999) 
155 Hallgårde, Johansson, (1999) 
156 Hallgårde, Johansson, (1999) 
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4.7.7 Mått 
 

Olve, Roy och Wetter beskriver hur mått och målvärden ska kunna bevaka och följa upp 
att företaget på ett systematiskt sätt tar tillvara de framgångsfaktorer som uppskattats som 
mest kritiska för att kunna verkliggöra målen. Här måste en process och diskussion av 
måtten ske, och det gäller att så konkret som möjligt lyfta fram indikatorer på viktiga 
förhållanden som inte syns tillräckligt i den traditionella ekonomistyrningen. De mått 
som finns tillgängliga är inte alltid perfekta, de kanske inte fångar hela fenomenet, eller 
kanske de går att manipulera, och blir då ifrågasatta. Men å andra sidan bör vi inte avstå 
från att sätta upp mål och mäta, endast för att de inte är perfekta. Användarna av måtten 
måste vara någorlunda överens om innebörden av uttrycket. Måtten ska även framhäva 
vissa egenskaper hos objekten, och det vi mäter ska uppfattas som viktigt.157    
 

4.7.8 Handlingsplaner 
 

Olve, Roy och Wetter menar att handlingsplanerna gör styrkortet komplett genom att 
beskriva de konkreta handlingar, och åtgärder som kommer att krävas för att förverkliga 
målen. Viktigt är att dessa handlingsplaner innehåller både vilka som är ansvariga och 
vilket tidsperspektiv som gäller.158 Ericsson och Gripne menar att innan alla beslut fattas 
angående handlingsplanerna måste det kartläggas i vilket forum beslutet ska fattas, och 
att beslutet är förankrat hos till exempelvis personal och politiker.159 
 

4.7.9 Revidering och utvärdering 
 

Enligt Hallgårde och Johansson kan en utvärdering göras på olika sätt, men deras 
utvärdering görs i två moment. Sambandsanalys, där relationerna mellan olika mått och 
kritiska framgångsfaktorer beskrivs, samt hur sambanden mellan mått och framgångs-
faktorer påverkar varandra. Här framkommer om en satsning leder till det som avses. När 
sambandsanalysen är genomförd kan de olika kritiska framgångsfaktorerna relateras till 
varandra och till perspektiven. Det framgår även vilka samband som finns mellan de 
olika måtten och perspektiven, och hur starka relationerna är mellan dessa. Vidare görs en 
utvärdering om styrkortet mäter rätt saker. Här görs en självgranskning av de strategier, 
kritiska framgångsfaktorer och mått som valts.160 Johansson och Nyström menar att, för 
att styra sin kommunala verksamhet ingår utvärdering av prestationer som ett moment i 
verksamhetsnära styrningen.161  
 
Olve och Sjöstrand skriver att en generell förståelse för verksamhetens logik skapas 
genom att använda en strategikarta. En strategikarta ligger till grund för en bra mix av 
strategiska mål.162 I vår tidigare studie gjorde vi en sambandsanalys, tillsammans med 

157 Olve, Roy, Wetter (1999) 
158 Olve, Roy, Wetter (1999)  
159 Ericsson, Björn; Gripne, Anders (2002) Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet, 
Kommentus Förlag, Stockholm 
160 Hallgårde, Johansson, (1999) 
161 Johansson, Nyström (2003) 
162 Olve, Nils-Göran; Sjöstrand, Anna (2006) Balanced Scorecard, Capstone Publishing Ltd, West Sussex, 
England 
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Johansson, för att se sambanden mellan de strategiska målen i Näringslivskontorets 
styrkort. Slutresultatet av detta arbetsmoment blev en strategikarta.163 
 

 
Figur 4,5, Strategikarta över Ronneby Kommuns Näringslivskontors strategiska mål.164 
 
Generellt sett baseras ett balanserat styrkort på en övergripande vision, och för att nå 
visionen krävs olika strategier. För att skapa en tydlighet, skapas strategiska mål i fyra till 
sex perspektiv. Perspektiven länkar samman finansiella och ickefinansiella verksamhets-
områden. Inom varje perspektiv knyts avgörande framgångsfaktorer och mått till de 
strategiska målen. Till varje mått går det att ta fram målvärden som beskriver vad som 
vill uppnås. För att medarbetarna lättare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter tas olika 
handlingsplaner fram för olika aktiviteter i verksamheten. Styrkortet kan utvärderas och 
revideras med hjälp av en strategikarta där de strategiska målen länkas samman.  

4.8  Kritik mot balanserat styrkort och mätningar 
 

Enligt Müller fokuseras kritiken mot balanserat styrkort både mot utformningen och mot 
användningen. Detta grundas på att inordning av människor och händelser i rationella 
beskrivningar ifrågasätts. Misstro riktas också mot formella beslut och förenklade 
förklaringar av vad som sker i organisationen.165    
 
Det är svårt att införa och utveckla balanserade styrkort, då det uppstår nya variationer 
över tiden, menar Larsson. Svårigheter finns också med att gå över till att styra med 
balanserat styrkort, då teori om metoder för modeller och systemutveckling är bristfällig 

163 Ljunggren, Wiktorsson (2006)  
164 Ljunggren, Wiktorsson (2006)  
165 Müller (2005)  
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och det finns oklarheter vid utvecklingen av dessa modeller.166 Enligt Sande och Wærn är 
det en lång process att utveckla ett första balanserat styrkort, och en angelägenhet för hela 
organisationen och inte bara ett instrument för ekonomer. En nödvändighet är att alla 
personer är delaktiga, och involveras i det balanserade styrkortet.167 Aidemark menar att 
det krävs både en uttalad ambition att komplettera den traditionella finansiella redo-
visningen, samt ett engagemang bland personalen, för att lyckas.168 
 
Svårigheten, som vi författare ser, med det balanserade styrkortet är att det förändras över 
tiden, och därmed tar det lång tid att utveckla och implementera. Resultatet blir att styr-
kortet kan uppfattas som en oklar modell. Svårigheter finns med att mäta rätt saker, och 
få balans mellan perspektiven, på så sätt fortsätter fokus att ligga på de finansiella måtten. 
 

4.9  Summering av den teoretiska referensramen 
 

Vi har i detta teorikapitel utgått från den traditionella ekonomistyrningen, där vi bland 
annat tagit upp att ekonomistyrning syftar till att uppnå bäst nytta med erhållna resurser, 
och att ekonomistyrning kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som på-
verkar verksamhetens beslut och beteende i riktning mot önskade resultat. Om vi utgår 
från den traditionella ekonomistyrningen kan vi utveckla denna till en mer nutida 
ekonomistyrning genom att framställa en modern verksamhetsstyrning, där det handlar om 
att förändra tankesättet, och uppmärksamma de problem som den nya styrningen avser att 
lösa. Ett sätt att styra enligt modern verksamhetsstyrning, är att styra med reflektion och 
eftertanke såsom ett balanserat styrkort.  
 
Historiskt sett bygger det balanserade styrkortet på tidigare modeller av styrning, och 
Tableau de bord kan nämnas som en tidig föregångare. Det balanserade styrkortet beskrivs 
av olika författare, på olika sätt. Den mest framträdande skillnaden, som vi ser, är att 
Hallgårde och Johansson slagit ihop de strategiska målen med framgångsfaktorerna. Detta 
kan för läsaren kännas förvirrande, och skapar problem vid framtagandet av ett balanserat 
styrkort. Vi ser dock möjlighet att skapa styrkort på olika sätt utifrån de olika teorierna. 
Viktigt är att styrkortet formas efter varje verksamhets behov.  
 
Vi anser att balanserat styrkort kan användas som styrmodell inom både privat och 
offentlig sektor. Däremot varierar styrkortets syfte, och upplägg i de båda verksamheterna. 
Balanserat styrkort i offentlig sektor har använts under en kortare tid än i privat sektor, 
vilket gör att styrningen inte är lika utvecklad i offentlig sektor.  
 

4.9.1 Utvärderingsmodell för balanserat styrkort i offentlig sektor 
 

Nedan har vi, utifrån den teoretiska referensramen, konstruerat en utvärderingsmall för att 
kunna få fram avtrycken av det balanserade styrkortet. Vi har placerat in effekterna efter 
styrkortets perspektiv, men är medvetna om att det finns alternativa placeringar. Denna 

166 Larsson, Rolf G (2004) s. 12 
167 Sande, Wærn (2000) s. 12 
168 Aidemark (2001) 
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utvärderingsmall är en förenklad modell av teorin, och ska underlätta då empirin ska 
värderas och tolkas och på så sätt få fram uppnådda avtryck. Avtryck som observeras, 
och som inte finns med i modellen, kommer att vara av icke dokumenterat slag och av 
stort intresse. Avtryck som inte observeras, och som finns med i modellen, är information 
som kan ligga till grund för förändring och förbättring. Detta grundar vi på Stevrins och 
Kyléns utvärderingsteorier. 169 
 

Perspektiv Avtryck av det balanserade styrkortet 

Medborgare/ 
Brukare 
 

• Ökad kundlojalitet 
• Prioritera mellan olika medborgares krav och behov 

Process 
 

• Decentraliserad beslutsprocess 
• Skapar förändringar i arbetssättet 
• Skapar inblick i verksamheten 
• Avgränsa vad som är viktigt 
• Underlag för diskussion 
• Skapa underlag för beslut 
• Samla in rätt information, och inte för mycket 
• Mer effektiv och synlig mätning 
• Enklare kunna implementera verksamhetens strategier 
• Samrådsinstrument 
• Stärka yttre och inre effektivitet 
• Ger en beskrivning av hur målen nås 
• Gränsöverskridande arbete 
• Balanserad styrning, fokus på mer än ekonomiperspektivet 

 
Utveckling 
 

• Stöd för lärande och utveckling 
• Skapar dialog som leder till samverkan 
• Kvalitetsutveckling 
• Förändringsinstrument 
• Finna en struktur för uppföljning, och därmed kunna göra förbättringar 
• Mäta det som är ”dåligt” och förbättra detta 

 
Medarbetare 
 

• Reducerar konflikter 
• Samstämmighet 
• Öka anställdas engagemang genom att synliggöra hur deras arbete gynnar 

samhällsnyttan 
• Minska osäkerheten i en komplex miljö 
• Personalen känner igen sig i sitt arbete 
• Sträva mot gemensamma mål 
• Ökar förståelsen för hur arbetet fungerar 
• Förändrar anställdas syn på verksamheten och sitt arbete 

 
Ekonomi  
 

• Tydligare ekonomistyrning 
• Maximal kundnytta 

Figur 4,6 Utvärderingsmall för balanserat styrkort i offentlig sektor  

169 Kylén (1992), Stevrin (1991) 
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Empirisk påverkan och utvärdering 
det här kapitlet kommer vi att presentera empiri och analys. Först görs en kort 
presentation av styrningen och organisationen i Helsingborgs Stad och Utvecklings-
nämndens förvaltning. Vidare beskrivs intervjuer och enkäter, och de ligger till 

grund för empirin och analysen, som är strukturerad efter begreppen, utformning, 
uppföljning, svårigheter med balanserat styrkort, och avtryck.  

5.1 Helsingborgs Stad 
 

För att möjliggöra ett effektivt arbete i kommunen är organisationen indelade i för-
valtningar. Kommunen styrs ytterst av folkvalda politiker som inte själva har möjlighet 
att genomföra allt det arbete som krävs för att kommunen ska fungera, och det är där 
förvaltningen kommer in. Varje enskild förvaltning kan betraktas som ett hjälporgan för 
de politiska beslutsfattarna, som har en politisk nämnd. Förvaltningarna består av ett antal 
tjänstemän och varierar i storlek. Politikerna har inte mandat att detaljstyra arbets-
uppgifter inom förvaltningen, utan bygger på ett självständigt arbete för tjänstemännen. 
Förvaltningar inom Helsingborgs Stad är: Kommunstyrelsens förvaltning, Skol- och 
fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Miljökontoret, 
Brandförsvaret, Socialförvaltningen, Utvecklingsnämndens förvaltning, Vård- och 
omsorgsförvaltningen och ENTEK.170 
  
Visionen för Helsingborgs Stad är: 

 
”Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och 
företag.”171 

 
Verksamhetsidén är: 

 
”Invånarna i Helsingborg ska erbjudas service av hög kvalitet i livets alla 
skeden. Nyckelord är egenmakt, valfrihet, mångfald, trygghet, värdighet och 
hållbar utveckling. Grunden för bra verksamhet för helsingborgarna är 
personalens kompetens och kostnadseffektivitet. Framgångsrikt lokalt 
företagande ger förutsättningarna.”172  

5.1.1 Ny styrning i Helsingborgs Stad 
 

Utvecklingen av kommunernas organisation och dess styrning påverkades under 1980-
talet av den privata sektorn. Utveckling skedd i organisation, ledning, styrning och 
service, samt att avregleringarna ökade.173 Spelregler och terminologi överfördes från den 
privata sektorn och anpassades till kommunala förhållandena. Det pågick en mycket 

170 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=594 inhämtad 20070423 kl. 13.23 
171 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625 inhämtad 20070423 kl. 13.40 
172 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625 inhämtad 20070423 kl. 13.40 
173 Ringqvist, Margareta (1996) Om den offentliga sektorn – Vad ger den och vad tar den, Statskontoret och 
Fritzes Förlag AB, Stockholm 
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intensiv diskussion om kommunala verksamheters förutsättningar, samt dess styrning.174 
I och med försämringen av finanserna i början av 1990-talet skärptes omvandlingstrycket 
i den offentliga sektorn. Nya besparingskrav på myndigheterna skapades av 
regeringen.175 1991 års kommunallag gav kommunerna ökad frihet att utforma sin 
organisation efter eget tycke. I kombination med 1997 års riksdagsbeslut, med ett krav på 
att kommunerna skulle ha en ekonomi i balans, skapades nya förutsättningar för 
styrning.176 
 
Våren 1999 beslutade kommunfullmäktige, i Helsingborgs Stad, att införa balanserad 
styrning som en gemensam plattform för styrning och uppföljning. Arbetet började som 
ett projekt med representanter från varje nämnd. Anledningen till att projektet startade var 
att det inte fanns något direkt styrsystem. Styrningen var inte verksamhetsinriktad och det 
fanns ingen resurstilldelningsmodell eller fungerande process vid investering. 
Helsingborgs Stad valde balanserad styrning för att mätning av kvalitet låg i tiden. För att 
skaffa sig information och kunskap om balanserad styrning anlitades Sande.177  Sedan 
projektets början har många personer på olika nivåer i organisationen varit engagerade i 
utvecklingsarbetet, och det processorienterade arbetssättet. Generella styrkort för 
verksamhetsområdena togs fram våren 2002, och presenterades på stadens intranät. Detta 
var slutfasen för projektet balanserad styrning, efter detta skulle styrkortet integreras i det 
ordinarie arbetet med verksamhetsuppföljning. Det har gjorts utredningar och ut-
värderingar av arbetet med balanserad styrning i Helsingborgs Stad, och de visar att det 
råder delade meningar om metodens lämplighet. Synpunkterna beaktas i det fortsatta 
arbetet.178 Eftersom det var svårt att se gemenskapen mellan sektionerna och att en större 
omorganisation gjordes, blev styrkortet mer vilande. 2005 gjordes en inventering av 
förvaltningarna för en omstart av styrkortet.179 Balanserat styrkort används idag på olika 
sätt inom förvaltningarna, och styrkortet inkluderades i budgetarbetet 2006. Ett politiskt 
målprogram togs fram av den nya majoriteten efter det politiska valet 2006. 
Målprogrammet innehåller mål och riktlinjer för verksamheten, det vill säga för staden 
som helhet och för enskilda nämnder, som ligger till grund för verksamhetens styrkort 
2007.180  
 

5.1.2 Balanserat styrkort för Helsingborgs stad 
 

I Helsingborg utgår staden från perspektiven ekonomi, medborgare, arbetssätt/process 
och framtid/utveckling. Styrningen med balanserat styrkort ska vara i balans när det 
gäller långsiktiga och kortsiktiga mål samt finansiella mått och verksamhetsmått. 
Balanserat styrkort kan ses instrumentellt, med syfte att prestera mätresultat, och 

174 Haglund, Anders; Andersson, Bengt; Cinadler, Robert (1992) Ekonomistyrning i förändring – kommunal 
förnyelse och effektivisering, Kommundata AB och Kommentus Förlag AB, Älvsjö 
175 Ringqvist (1996) 
176 Brorström, Björn; Haglund, Anders; Solli, Rolf (2005) Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur, Lund 
177 Lindkvist, Katarina, arbetsledande controller, kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs Stad 
178 Fortsatt utvecklingsarbete med Balanserad Styrning integrerat i budgetprocessen, Helsingborgs Stad, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2004-10-01 
179 Lindkvist, Katarina, arbetsledande controller, kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs Stad 
180 Ekonomihandbok, Helsingborgs Stad (2007) 
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processinriktat, med syfte att skapa dialog och delaktighet. Båda synsätten är viktiga, men 
det krävs också väl fungerande uppföljning och rapportering från förvaltning till politisk 
ledning.181 Avsikten med styrkortet är att ge en struktur för att kommunicera runt 
verksamhetens inriktning. Styrkortet ska ge en ökad förståelse för sambanden mellan 
olika faktorer, och hur de påverkar handlandet, samt att styrkortet systematiskt ska 
komplettera den finansiella planeringen och uppföljningen med verksamhetsinformation. 
Styrkortets viktigaste uppgift är att bidra till att fokusera på det som är väsentligt i 
verksamheten. 182 
 
Nedan presenteras styrkortet för Helasingborgs Stad, 2007. 

Perspektiv  Perspektivmål  
Ekonomi  Stadens ekonomi ska vara god.  
 Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg.  
 Barn och ungas uppväxtvillkor ska förbättras.  
Medborgare/  Folkhälsan i staden ska förbättras.  
brukare  Tillgängligheten för människor med funktionshinder förbättras.  
 Fler Helsingborgare ska ha ett arbete.  
 Utanförskapet ska minska - stadens resurssvaga områden ska lyftas.  

Arbetssätt/  
Stadens medarbetare och förtroendevalda ska vara väl förtrogna med balanserad 
styrning och plan för hållbar utveckling.  

process  Sjukfrånvaron ska minska.  
 Kränkande särbehandling skall inte förekomma  
 Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige.  
Framtid/ 
utveckling  

Helsingborg ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor.  

Luftföroreningarna i Helsingborg ska minskas.  
Den kommunala fordonsparken ersätts av miljöanpassade bilar i snabbare takt än 
idag.  
Anställdas utnyttjande av möjligheten till subventionerade friskvårdsaktiviteter 
ska öka.  

Figur 5.1, Övergripande styrkort för Helsingborgs Stad 2007.  
 
Varje nämnd ska utarbeta minst ett styrkort för ansvarsområdet, utöver detta finns 
möjlighet att utarbeta specifika styrkort för delar av sin verksamhet. Kommunstyrelsens 
förvaltning har ansvar för att skapa gemensamma strukturer och system för planering och 
uppföljning. De har också ansvar för de funktionella organisationerna ekonomi, personal 
och IT, samt sammankallar, planerar och utgör styrgrupp för utvecklingsarbetet. 
Kommunstyrelsens förvaltning ska även stödja, underlätta och möjliggöra utveckling av 
metodiken.183 

181 Ekonomihandbok, Helsingborgs Stad (2007) 
182 Fortsatt utvecklingsarbete med Balanserad Styrning integrerat i budgetprocessen, Helsingborgs Stad, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2004-10-01 
183 Fortsatt utvecklingsarbete med Balanserad Styrning integrerat i budgetprocessen, Helsingborgs Stad, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2004-10-01 
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Mätetetal och målvärden visar resultatet och bör åtminstone vara bedömningsbart om det 
är svårt att mäta i siffror. Antalet perspektivmål bör begränsas för att få en överblick över 
verksamheten, och dessa fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgeten i 
juni. Mätetalen gör det möjligt att bedöma hur perspektivmålen uppfylls. Till mätetalet 
kopplas ett målvärde som går att uppnå. Mätetal och målvärden bör vara få, för att skapa 
en överskådlig och lättfattlig information samt arbetas fram under internbudgeten.184  
 
Nedan presenteras Helsingborgs Stads sammantagna målvärden för 2006.185 

  
Ekonomiperspektivet har två mål. God ekonomisk 
hushållning, där investeringar är självfinansierade men där 
soliditeten minskat främst på grund av ändrad redovisning av 
pensionsskulder. Fler personer i sysselsättning, där syssel-
sättningen ökat men dock ligger under riksgenomsnittet. 
 

 

 

 
Medborgarperspektivets mål är bosättningsförsörjning, där 
mälvärdet var 700 nya lägenheter under året och resultatet 
blev 717 stycken. I begreppet lägenheter ingår aven villor. 
 

  
I processperspektivet finns två mål, att staden ska vara en 
attraktiv arbetsgivare och hälsoutvecklingen bland stadens 
medarbetare ska vara god. Det första målet mäts genom 
andelen medarbetare som trivs med sitt arbete och sin 
arbetssituation. Målvärdet var 85 procent och resultatet 87 
procent. För det andra målet har både sjukfrånvaro och frisk-
närvaro minskat men målet bedöms som uppnått. 
 

 

 
 
 

 
Utvecklingsperspektivets mål är att fullfölja satsningarna 
inom ledarskapsområdet. Detta mäts dels genom andelen 
utbildade chefer inom utbildningsprogrammet och dels 
genom andelen medarbetare med en upplevd dokumenterad 
individuell utvecklingsplan. Målvärdet för utbildade chefer 
var 80 stycken och resultatet blev 11 stycken. Målvärdet för 
utvecklingsplaner var 90 procent och resultatet var 55 
procent. Detta resulterar i ett undermåligt resultat för 
perspektivet. 
 

184 Ekonomihandbok, Helsingborgs Stad (2007) 
185 Vad gjorde vi för pengarna, en sammanställning av nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser, 
Helsingborgs Stad (2007) 
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Figur 5.2, Målvärde 2006, Helsingborgs Stad 
 
Uppföljning av mål sker som en redovisning till förtroendevalda och medborgare. Denna 
uppföljning visar hur förvaltningen arbetar enligt den beslutande inriktningen. 
Uppföljningen visar även hur verksamhetens utveckling och förbättring framskrider. En 
väsentlig del av uppföljningen är rapportering till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige för stadens löpande verksamhetsuppföljning och analysarbete. Varje 
tertialuppföljning innehåller både ekonomisk information samt uppföljning av styrkort 
och mål, vilket skapar en helhetsbild och bättre kontroll över resursutnyttjandet. 
Uppföljningen av verksamheten i Helsingborgs stad grundas på de balanserade styr-
korten. Tertialrapporterna utformas efter förvaltningarnas styrkort och de mål som ingår 
där. Helårsrapporteringen av styrkorten offentliggörs i förvaltningarnas verksamhets-
berättelse, med namnet ”Vad gjorde vi för pengarna?”.186 För att skapa förutsättningar 
för ett mer långsiktigt och systematiska arbete i verksamheterna och för beslutsprocessen, 
görs treårsplanering samt ett fortsatt arbete med sjuåriga investeringsplaner.187 
 
Tidigare gjorda utredningar och utvärderingar visar gemensamma synpunkter för viktiga 
förutsättningar för att kunna införa en ny modell. För att modellen ska få styreffekt måste 
den integreras med utvecklad budgetprocess, det finns inte utrymmer för ytterligare en 
process. Detta leder till ett bredare perspektiv, och att budgeten belyser fler aspekter 
förutom de ekonomiska. Det är nödvändigt att personalen har en god överblick av 
verksamheten, och till detta behövs ett mer utvecklat rapporteringssystem. Finns inte 
dessa förutsättningar, blir det svårt att följa upp icke-finansiella mått. Arbetssättet och 
modellen utgår ifrån verksamhetens behov, och den kommunala verksamheten skiljer sig 
åt i både innehåll och omfattning. Nödvändigt är att det finns flexibilitet och möjlighet till 
anpassningar utifrån varje enskild verksamhets behov. Modellen och arbetssättet måste 
vara enkelt att förstå och använda, men fokus måste ligga på innehållet i modellen och 
inte på modellen i sig. Detta genomförs på bästa sätt genom god metodik och pedagogik 
vid kommunikationen och informationen kring arbetssättet. Det måste också finnas ett 
värde i det som följs upp, mäts och jämförs, samt att värdet bidrar till att sambanden 
tydliggörs. På så sätt ges en ökad förståelse för hur saker hänger ihop och påverkar 
varandra. Allt arbete som redan görs med planer och uppföljning ska kartläggas för att se 
vad som kan användas i styrkortet, på så sätt blir arbetet effektivare.188 
 
Tyvärr finns inget dokumenterat material om hur processen med att arbeta fram stadens 
styrkort gick till. Dels för att processen inte är avslutad ännu, och dels för att de ingående 
målen till största delen arbetades fram av den politiska majoriteten i ett annat samman-
hang. Dessa mål har placerats in i modellen för balanserad styrning. Många av de 
tjänstemän som startade upp projektet har slutat sin anställning vid Helsingborgs Stad.189 
 

186 Ekonomihandbok, Helsingborgs Stad (2007) 
187 Fortsatt utvecklingsarbete med Balanserad Styrning integrerat i budgetprocessen, Helsingborgs Stad, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2004-10-01 
188 Fortsatt utvecklingsarbete med Balanserad Styrning integrerat i budgetprocessen, Helsingborgs Stad, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2004-10-01 
189 Dietrichson, Jens, ekonom, verksamhetscontrollergruppen, kommunstyrelsens förvaltning, 
Helsingborgs Stad 
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5.1.3 Utvecklingsnämndens förvaltning 
Utvecklingsnämnden vid Helsingborgs Stad har cirka 470 anställda och omsätter ungefär 
575 miljoner kronor per år. Verksamhetens mål och strategiska inriktning är att minska 
samhällets kostnader, genom att stärka individens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 
Individens förmåga och vilja att ta ansvar för sin egen utveckling, stimuleras samt att det 
strävas efter samverkan mellan samhällets aktörer. Nämnden är indelad i Arbetsmarknad, 
Vuxenutbildning, Integration och Försörjningsstöd.190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3, Organisationsskiss, Utvecklingsnämndens Förvaltning191 
 
Arbetsmarknad är indelat i Arbetscentrum och Uvn Data, där Arbetscentrum arbetar på 
uppdrag av flera kommunala nämnder. De administrerar, i samarbete med Arbets-
förmedlingen, olika arbetsmarknadspolitiska program. Vissa uppdrag kommer också ifrån 
Försäkringskassan. Arbetscentrums huvuduppgift är att, få in människor på arbets-
marknaden, och till egen försörjning. Uvn Data erbjuder utbildningsinsatser, med datorn 
som redskap, som ska vara kompetens- och motivationshöjande. Detta i uppdrag från 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, men även personal inom Helsingborgs Stad har 
tillgång till tjänsterna.192  
 
Vuxenutbildning, som innefattar all kommunal vuxenutbildning och kvalificerad 
yrkesutbildning, erbjuder ett varierat utbud med olika pedagogiska metoder. För att göra 
detta möjligt bedrivs utbildning av många anordnare på uppdrag av Vuxenutbildning. 
Komvux Kärnan är en kommunal anordnare som bedriver olika former av vuxen-
utbildning, även för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. I samarbete mellan 
utvecklingsnämnden och Arbetsförmedlingen drivs Vägledningshuset, där eleverna får 
vägledning inför studie- eller yrkesval. I Kunskapshuset kan vuxna studera i sin egen takt 
och på egna villkor i lugn och ro. Möjlighet till handledning finns.193  
 
Integration driver arbetet i tre spår, arbete, svenskundervisning och information, för att 
påverka attityder hos både svenskar, och invandrare. Utbildning i svenska sker med en 
tydlig koppling till arbetslivet, och på heltid. Integrationsservice ger skolor och arbets-
platser möjlighet att ta del av kunskaper om olika kulturer, och jämföra den med den 

190 Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad, Vår vision (2006) 
191 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=606, inhämtad 20070319 kl. 10,28 
192 Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad, Vår vision (2006) 
193 Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad, Vår vision (2006) 
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svenska. Informatörer som är specialiserade på kvinnohälsa och på miljö och boende, 
finns tillgängliga för invandrargrupper. Det finns tillgång till tvåhundra tolkar som 
tillsammans behärskar mer än femtio språk. De är även behjälpliga med samhälls-
kontakter. För att underlätta dialog mellan svenskar och invandrare driver Utvecklings-
nämnden integrationsprojekt och skapar nätverk.194  
 
Försörjningsstöd är indelat i Visionscenter och Möjligheternas Hus, för att få bästa effekt 
av arbetet. Visionscenter arbetar med de Helsingborgare som får försörjningsstöd i 
huvudsak för att de är arbetslösa. Här fokuseras på lösningar, som ska stärka klientens 
tilltro till utbildning och kompetensutveckling. Projekt med jobbgaranti i samverkan med 
företag erbjuds. En enhet för budget- och skuldrådgivning finns också. Stadens 
flyktingmottagning tillhör Visionscenter, och de introducerar nya svenskar i samhället 
med fokus på arbete och utbildningen. Möjligheternas Hus hjälper personer som inte 
direkt kan anvisas arbete eller annan sysselsättning. Dessa personer kan behöva en 
utredning eller rehabilitering för att kunna hitta vägen till egen försörjning. Även 
Möjligheternas Hus har en särskild enhet för budget- och skuldrådgivning.195  
 

5.1.4 Balanserat styrkort för Utvecklingsnämndens förvaltning 
 

Utvecklingsnämnden bildades 1999, samtidigt som Helsingborgs Stad började arbeta med 
balanserat styrkort. Signaler utgick uppifrån om att det skulle utformas ett styrkort per 
nämnd. 196 Utvecklingsnämnden utformade två stycken underordnade styrkort som 
implementerades på Vuxenutbildningsenheten och på Försörjningsstödsenheten. I ett 
senare skede utvecklades och implementerades ett övergripande styrkort för Utvecklings-
nämnden, med syfte att fungera som en övergripande målsättning. En annan orsak till 
styrkortet var att få en mer framåtriktad styrning, samt att se sambandet mellan vision och 
mål. Detta kopplades också till dåtid, nutid och framtid och hur verksamheten ska mätas 
på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Detta kunde uppnås genom införandet av balanserat 
styrkort. Projektet med det balanserade styrkortet avstannade i slutet av 2001, i och med 
att de tjänstemän som varit drivande övergick till andra arbetsuppgifter. I mitten av 2002 
togs arbetet åter upp. 
 
Nedan presenteras det övergripande styrkortet för utvecklingsnämndens förvaltning, men 
även styrkorten för vuxenutbildningsenheten och Försörjningsstödsenheten.  
 
Visionen för utvecklingsnämndens förvaltning är: ”Alla vuxna är efter förmåga delaktiga 
i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning” 
 
 
 
 
 

194 Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad, Vår vision (2006) 
195 Utvecklingsnämnden Helsingborgs Stad, Vår vision (2006) 
196 Olsson, Björn, verksamhetscontroller, Utvecklingsnämndens förvaltning, Helsingborgs Stad 
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Perspektiv  Perspektivmål  

Ekonomi  
Kostnaderna för försörjningsstöd skall minska  

Optimal EU-finasiering skall eftersträvas  
Medborgare/  Avslutad vuxenutbildning skall leda till arbete eller fortsatt utbildning  
brukare  Insats skall upplevas som meningsfull  

Arbetssätt/ 
process  

Försörjningsstödstagare skall vara aktiva  
Fadderverksamhet för flyktingar och invandrare utvecklas.  
Sjukfrånvaron ska minska.  

Framtid/ 
utveckling  

Förvaltningen skall ha en högre andel medarbetare med utländsk bakgrund  

Mer vuxenutbildning i alternativ regi.  
Medarbetarna skall utnyttja möjligheterna till subventionerade 
friskvårdsaktiviteter  

Figur 5.4,  Övergripande styrkort för utvecklingsnämndens förvaltning 2007 
 
Visionen för Vuxenutbildningsenheten är: Alla vuxna är efter förmåga delaktiga i arbets-
livet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. 
 
Perspektiv  Perspektivmål  
Ekonomi  Kostnadseffektivitet (ej igång). 
Deltagare                   Nöjda deltagare (månad). 
 Andel deltagare i arbete, eller utbildning efter 3 månader (månad). 
Arbetssätt/ 
process  

Sammanlagt lågutbildade anställda inom Grund- och Gymnasieskola  
Elevdemokrati  

Framtid/ 
utveckling  

Antal deltagare från prioriterade grupper (månad) 

Antal deltagare validering (månad). 

Figur 5.5, Vuxenutbildningsenhetens styrkort 2007 
 
Visionen för Försörjningsstöd är: Alla vuxna är efter förmåga delaktiga i arbetslivet och 
tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. 
 
Perspektiv  Perspektivmål  

Ekonomi  
Färre återkommande ärenden 

Andel avslutade ärenden med positiv avslutskod. 
Klient Klient nöjd med insats 
 Klient fått rätt hjälp 

Process  
Andel måluppfyllelse efter insats 
Kvalitativ dokumentation utifrån lagstiftning. 

Uutveckling  
Riktade kompetenshöjande utbildningar utifrån utvecklingsplaner. 
Antal utvärderingar 

Figur 5.6, Försörjningsstödsenhetens styrkort 2007 

 56 



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Utvecklingsnämndens förvaltnings styrkort revideras av en arbetsgrupp, och de träffas 
vid två tillfällen per år. Däremellan har gruppmedlemmarna haft i uppdrag att se över 
specifika frågeställningar i sina verksamheter.197 
 
Nedan presenteras Utvecklingsnämndens förvaltnings sammantagna målvärden för 
2006.198 

 

 
Det finns ett mätetal för ekonomiperspektivet, vilket gör att 
bedömningen för perspektivet och mätetalet blir densamma. 
Resultatet av försörjningsstödskostnaden under 2006 blev 
1906 tusen kronor lägre än budgeterade medel. 
 

  
Medborgarperspektivet består av två mätetal, och det 
sammantagna värdet var bättre än vad som förväntats. 
Målvärdet för andel deltagare i arbete eller utbildning efter 
avslutad vuxenutbildning överstegs med 12,3 procentenheter, 
och de som upplever insatsen som meningsfull överstega 
med 1 procentenhet. 
 

 

 

Det finns ett mätetal för processperspektivet, vilket gör att 
bedömningen för perspektivet och mätetalet blir densamma. 
88 procent av försörjningsstödstagarna var i en aktivitet och 
detta resulterade till att målvärdet överstags med 3 
procentenheter. 
 

 
 

 
 

 
Utvecklingsperspektivet består av två mätetal, och det 
sammantagna värdet var bättre än vad som förväntats. 
Resultatet för andelen medarbetare med utländsk bakgrund 
var 6,5 procentenheter lägre än målvärdet, och resultatet av, 
andel medarbetare med hör närvaro, var 1,7 procentenheter 
bättre än målvärdet. 
 

Figur 5.7, Målvärde 2006, UTV 
 

5.2  Resultat från tidigare studier av Utvecklingsnämnden, Helsingborgs 
Stad 
Baksic och Berlin har gjort en studie vid Utvecklingsnämnden vid Helsingborgs Stad, vars 
syfte var att studera förändringen i användningen av balanserat styrkort och eventuella 
avtryck som förändringen medfört. Studien visar att enheten hade ett visst behov av 

197 Olsson, Björn, verksamhetscontroller, Utvecklingsnämndens förvaltning, Helsingborgs Stad 
198 Vad gjorde vi för pengarna, en sammanställning av nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser, 
Helsingborgs Stad (2007) 

 57 

                                                



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
förändring vad gäller styr och mätinstrument, vilket ledde till att balanserat styrkort 
infördes. Följderna blev att mätningar kan göras på ett mer tillförlitligt och bredare sätt. 
Som ett led i en större förändring skapades det balanserade styrkortet där styrsystemet går 
snabbare att införa, jämfört med att förändra hela organisationen. Process med att införa ett 
nytt styrsystem avstannade under ett par år, eftersom modellen bara ansågs vara ett annat 
sätt att mäta och inte sågs som en möjlighet att påverka andra områden än det finansiella. 
Studien visade även brister i analys kring utfallen. För målsättningen i organisationen har 
en helhetsbild skapats genom att allt fler personer involverats i processen. Resultatet blev 
att allt fler medarbetare arbetar mot samma mål. Målöverrensstämmelsen har också 
skapats mellan delenheterna och hela organisationen. Medarbetarna har större delaktighet 
och engagemang och känner också möjlighet att påverka resultatet.199  
 

5.3 Empiriskt utgångsläge 
 

Den empiriska basen för analys och slutsatser utgörs av intervjuer med sex anställda vid 
Helsingborgs Stad. Dessa är placerade, dels på kommunstyrelsens förvaltning, och dels 
på utvecklingsnämndens förvaltning. Enkätundersökningarna som gjordes skickades ut 
till Försörjningsstödsenhetens personal, samt Utvecklingsnämndens politiker. Vi valde tre 
olika kategorier av respondenter och grundar detta på Kyléns teori om att skilja på 
verksamhet, personal och organisation.200 
 
Andersen skriver att det har blivit allt svårare för både forskare och studenter att få till-
träde till företag och institutioner. Antagligen beror detta på att projekt där vi själva 
samlar in empiriska upplysningar blivit allt vanligare, och antalet personer som ägnar sig 
åt dessa aktiviteter har vuxit.  Ett problem som ofta uppkommer är att det inte sker någon 
uppföljning av intervjun. Deltagarna är ofta nyfikna på resultatet, eftersom det handlar 
om dem själva.201 Som uppföljning av enkäten kommer en sammanställning av resultatet 
och uppsatsen, att skickas till respondenterna.  
 
Vi kommer att presentera resultatet av det empiriska materialet utifrån begreppen, 
utformning, uppföljning, svårigheter med balanserat styrkort och avtryck. Utformning 
valdes för att ta fram vilka som utformar målen i styrkortet, och hur dessa plockas fram. 
Speciellt intresse finns då den kommunala verksamheten har dubbelt styre i form av 
politiker och tjänstemän. Eftersom styrkortet bygger på uppföljning och utvärdering och 
är ett levande dokument i verksamheten anser vi det viktigt att få fram hur detta fungerar. 
Därefter kommer vi att beskriva svårigheterna med balanserat styrkort i kommunal 
verksamhet. Utifrån de tre aspekter anser vi att det kan gå att få fram varför avtrycken 
uppkommit. Vi är medvetna om att mäta styrkortets avtryck är svårt, samt att se om det är 
styrkortet som ligger till grund för dessa avtryck, eller om dessa avtryck även uppstått 
med alternativa styrmodeller. 
 

199 Baksic, Miralem; Berlin, Joanna (2005) Balanced Scorecard i offentlig sektor – En fallstudie kring 
avtryck i användandet av BSC på Utvecklingsnämnden I Helsingborgs Stad, magisteruppsats, Lunds 
Universitet  
200 Kylén (1992) 
201 Andersen (1998) 
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5.3.1 Bortfall 
 

På enkäten riktad till politikerna svarade tre moderater, tre socialdemokrater och en 
centerpartist. Tre moderater, fyra socialdemokrater, en sverigedemokrat och en folkpartist 
valde att inte svara på enkäten. Svarsfrekvensen blev då 44 procent. Eftersom moderater 
och socialdemokrater redan var representerade i enkäten, ser vi inte att detta bortfall 
påverkat resultatet. Däremot hade det varit önskvärt att sverigedemokraten och folk-
partisten bidragit med sina åsikter. Vi bedömer resultatet som något lågt, men ändå så 
pass stort för att kunna dra slutsatser.  
 
Enkäten riktad mot personal svarade sextiotre personer på, av nittioåtta möjliga, vilket 
resulterar i en svarsfrekvens på 64 procent. Personalen är indelad på två olika arbets-
platser, Möjligheternas Hus och Visionscenter. På möjligheternas Hus arbetar femtioåtta 
personer och tjugonio av dessa svarade, och på Visionscenter arbetar fyrtio personer och 
trettiofyra av dem svarade på enkäten. Här finns en tydlig skillnad på svarsfrekvens, som 
kan ha uppstått genom att informationen om enkäten har utförts på olika sätt. En annan 
möjlig anledning till bortfallet kan vara att personalen på Möjligheternas Hus inte är lika 
insatta i styrkortet. Alla gruppledare inom Försörjningsstödenheten utom en svarade på 
enkäten, därutöver svarade 70 procent av socialsekreterarna, 46 procent av assistenterna 
och 38 procent av syvarna. Detta visar att intresset för denna undersökning angående 
balanserat styrkort minskar längre ner i Försörjningsstödenhetens organisation.  
 

5.4 Utformning 
 

5.4.1 Kommunstyrelsens förvaltning 
 

Politikerna beslutar om styrkortets existens, och utformning. Ekonomerna vid kommun-
ledningens förvaltning utformar övergripande styrkort, som är obligatoriska för 
förvaltningarna. Utvecklingsnämnden har en arbetsgrupp som reviderar styrkorten. Detta 
ökar delaktigheten i arbetet, samt att det balanserade styrkortet hålls uppdaterat och 
levande. Här håller vi med Sande och Wærn, som tar upp vikten av medarbetarens 
engagemang och att styrkortet utvecklas kontinuerligt för att belysa vart verksamheten 
strävar mot i framtiden.202 I vår tidigare studie, förankrades styrkortsprojektet hos 
politikerna, för att sedan utformas av oss författare och tjänstemännen på Ronneby 
Kommun.203  Samarbete och beslutsfattande mellan tjänstemän och politiker, stämmer 
också överrens men Jönssons resonemang.204 En politiker svarade: 
 

”Det är sällan initiativ till styrkortet kommer från politikerna – tyvärr.”205 
 

202 Sande, Wærn (2000) 
203 Ljunggren, Wiktorsson (2006) 
204 Jönsson, Sten (1988) Kommunal organisation – från programbudgetering till kommundelsnämnder, 
Studentlitteratur, Lund 
205 Kommentar i enkäten från politiker i Utvecklingsnämnden 
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Intresset för styrkortet från politikerna sida har varierat beroende på vilka partier som 
suttit vid makten. Under innevarande mandatperiod råder ett starkt intresse för att 
utveckla det balanserade styrkortet. Vi är eniga med Sundqvist och Wikberg, som säger 
att det krävs att politikerna har en bra förståelse för styrmodellen, för att styrkortet ska 
fungera effektivt, och att modellen är förankrad bland politikerna.206 Här ser vi ett 
samband mellan Sundqvist och Wikbergs teori, och med de perioder då Helsingborgs 
Stads politiker inte prioriterat styrkortet, och projektet lagts på is, och de perioder då 
styrkortet prioriterats och utvecklats. Intervjuerna visade att, politiskt styre och 
ekonomiska förutsättningar ligger till grund för hur utvecklingen av styrkortet prioriteras. 
Ju mindre styrkortet prioriteras av politiker och ekonomiska begränsningar, desto färre 
blir avtrycken. En ekonom vid kommunledningens förvaltning menade att: 
 

”Det är bra tider nu som gör att det balanserade styrkortet utvecklas, sämre 
tider innebär en risk att arbetet avstannar.”207  

 
Det balanserade styrkortets syfte är att det ska vara balans mellan perspektiven, och 
helhet skapas. Många organisationer som använder balanserat styrkort fortsätter att 
fokusera på finansiella mått, men Helsingborgs Stad arbetar för att alla perspektiv ska 
väga lika mycket. De har sedan 2006 integrerat styrkortet i budgeten, för att synliggöra de 
icke-finansiella måtten.208 På så sätt skapas reella motiv som ska motivera personalen att 
agera i en viss riktning. Vårt ställningstagande grundar sig på Sandberg och Sturessons 
teori om att reella motiv måste skapas, för att åstadkomma en styreffekt inom den 
offentliga sektorn.209 Det reella motivet är här att lägga fokus på de icke-finansiella 
måtten, och hjälpmedlet är styrkortet som ska skapa incitament och motivation. De icke-
finansiella måtten är på ett mer långsiktigt perspektiv, och därmed kan de ses som en 
komplettering till de finansiella måtten. På längre sikt mäts det som ska leda fram till att 
de finansiella målen uppfylls, alltså kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet. 
Vi bygger vårt ställningstagande på Schiemann och Schiemann samt Gyllberg och 
Svenssons teorier om att de ickefinansiella måtten visar en gemensam strävan på längre 
sikt och att medarbetarens arbete synliggörs och visar att det utförs på rätt sätt.210 
 
Det har inte förts några diskussioner om att offentliggöra Helsingborgs Stads styrkort. 
Tjänstemännen anser att det kan bli obalans mellan perspektiven, då de måste fokusera på 
medborgare. På Näringslivskontoret i Ronneby var det primära syftet att synliggöra verk-
samheten för kommunmedborgarna, och medborgarperspektivet är mest prioriterat.211 
 
5.4.2 Utvecklingsnämndens förvaltning 
 

Politikernas uppgift är att välja relevanta nyckeltal och metoder, och detta sker genom att 
de är aktiva i verksamheten. Hur ofta politikerna är ute i verksamheten varierar från en 
gång per kvartal till varje vecka. En politiker önskade att han/hon kunde besöka 

206 Sundqvist, Wikberg (2005) 
207 Ekonom, kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs Stad 
208 Budget med styrkort 2006, Helsingborgs stad 
209 Sandberg, Sturesson (1996) 
210 Schiemann, Schiemann, (1996), Gyllberg, Svensson (2002) 
211 Ljunggren, Wiktorsson (2006) 
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verksamheten oftare. Det kom också fram i enkäten att mer information om verksamheten 
hade varit önskvärt, men det finns en rädsla för att detta kan missuppfattas. Det ska inte 
vara i kontrollerande syfte utan i lärande. En politiker ville dock använda sig av mer 
statistiska metoder för att säkerställa behovsunderlag för bostäder, utbildningsplatser 
samt storleken på bidrag till föreningar med mera. Samma politiker tyckte att rutinerna 
inom verksamheten är som regel välutvecklad, men kan förmodligen förbättras 
ytterligare. Den stora förbättringspotentialen ligger i gränssnitten mellan olika processer 
och enheter.  Dessa problem med de parallella processerna beskriver även Person och 
Westrup, och vi författare är av samma åsikt.212 
 
Av de sju politiker som svarade på enkäten var det sex av dem som kände till balanserad 
styrning, vilket tyder på att styrkortet är väl förankrat hos politikerna. Detta är positivt 
med tanke på att många av politikerna i nämnden är nytillträdda. Sundqvist och Wikbergs 
studie visar att politikerna ska ha en bra förståelse för hur styrmodellen fungerar, för att 
styrningen ska bli effektiv och nå ut i verksamheten,213 och vi är överrens med Sundqvist 
och Wikberg och anser att detta är en bidragen orsak till de observerade avtrycken.  
 
Ofta mäts det som är enkelt att mäta, och inte det som är väsentligt för verksamheten. Det 
är viktigt att mätningarna stimulerar nytänkande och utveckling, och det är det som mäts 
som ges uppmärksamhet. Vi delar denna uppfattning med Sande och Wærn, Schiemann 
och Schiemann samt Lindvall.214 Denna uppfattning delas också av en tjänsteman som 
menar att:  
 

”Det är viktigt att veta vad man vill mäta. Kanske mäter vi bara det som är 
lätt att mäta, istället för att byta mått och förbättra dessa,”215 

 
Av de tillfrågade politikerna var det tre av sju som ansåg att balanserad styrning råder. 
Två personer ansåg att ekonomiperspektivet genererade flest rapporter, samt en person 
ansåg att medborgarperspektivet genererade flest rapporter. Den sjunde personen visste 
inte vilket perspektiv som genererade flest rapporter. Däremot hade politikerna svårt för 
att ge exempel på rapporter och mått för respektive perspektiv.  
 
Utvecklingsnämndens politiker ansåg att balanserad styrning har stor betydelse för 
verksamheten, och att kvalitetsmål borde vara styrande. Styrkortet används som kvalitets- 
och beslutsunderlag, och belyser det politikerna annars inte tänkt på. Budgeten behövs för 
att få riktlinjer, och för att kunna följa upp målen. En politiker uttryckte sig såhär: 
 

”Budget i all ära, men det viktigaste är verksamhetens resultat. Budget och 
planer är mät- och styrinstrument för verksamheten. Det som saknas i 
budgetar generellt är effektivitetsutveckling hos de processer som ingår i 
verksamheten.”216 

212 Persson, Westrup 
213 Sundqvist, Wikberg (2005) 
214 Sande, Wærn (2000), Lindvall (2001), Schiemann, Schiemann (1996) 
215 Tjänsteman, Utvecklingsnämndens förvaltning, Helsingborgs Stad 
216 Kommentar i enkäten från politiker i Utvecklingsnämnden 

 61 

                                                



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
 
Budgeten är inte tillräcklig för verksamheten, och vi håller med Schiemann och 
Schiemann, samt Gyllberg och Svensson, om att en kvalitativ styrning sker på längre 
sikt.217 I enkäten riktad till personalen framkom det också att det blir lättare för 
politikerna att följa mål och utvärderingar i verksamheten, för att sedan kunna fatta rätt 
beslut. Denna åsikt kom också fram i enkäten riktad mot politikerna.  
 
Till medarbetarna ställde vi frågan om budgetens betydelse i förhållande till balanserad 
styrning, och fyrtioen personer svarade på frågan. Detta ger ett internt bortfall på 35 
procent. Av dessa fyrtioen personer var det sjutton som inte hade några kommentarer. 
Sex medarbetare menar att budgeten fortfarande har en väldigt stor betydelse för 
styrningen. Budgeten ska överrensstämma med resultatet och ge en fingervisning om 
kostnader. Påverkan av budget sker även genom att större resurstilldelning skapar större 
möjligheter för att förverkliga verksamheten. Resterande arton medarbetare menar att 
balanserad styrning är mer avgörande än budgetstyrning. Framförallt gäller detta på 
längre sikt, där aspekter som värdegrund och människosyn värderas och påverkar hur 
verksamheten utvecklas. Detta skapar en mer varaktig lösning, enligt Aidemark, både 
humanitärt och ekonomiskt. En hierarkisk orsak verkan kedja länkas samman i de fyra 
perspektiven.218 En kommentar från en medarbetare är att: ”när styrkorten formats anser 
jag inte att budgeten haft någon större betydelse”219 Styrkortet ses som en indikator på 
att budgeten används på rätt sätt, eller om det behövs omfördelningar. Det visar också hur 
kostnaderna ser ut gentemot budgeten. Styrkortet blir ett komplement till budgeten som 
visar kvalitén på medarbetarnas insatser, till exempel genom att mäta nöjd kundindex. 
Kvalitén hade inte synliggjorts med enbart budget.  
 
På Utvecklingsnämndens förvaltning finns önskemål om ett eget perspektiv för med-
arbetaren. För att skapa en samstämmighet bland medarbetarna krävs tydliga gemen-
samma mål i verksamheten, och detta bidrar till att risken för konflikter minskar. Dessa 
tankar på att utveckla styrkortet med ett medarbetarperspektiv stämmer överrens med 
Aidemarks resonemang.220 Vi kan se vikten av gemensamma mål och samstämmighet 
bland medarbetarna, men dessa effekter kan nås genom att målen integreras i utvecklings-
perspektivet. Det är alltså inte nödvändigt med ett eget medarbetarperspektiv, men det 
kan ge en större tyngd och synliggöra medarbetaren på ett positivt sätt. Johansson och 
Nyströms studie visade att, det är viktigt att utforma ett medarbetarfokus, för att stimulera 
medarbetare och skapa förutsättningar för nyrekrytering,221 och här är vi av samma åsikt.  
 

5.5 Uppföljning 
 

Utifrån de obligatoriska styrkorten formuleras och fastställs övergripande mål för 
respektive förvaltningsnämnd av politikerna, dessa mål förmedlas till tjänstemännen som 
i sin tur rapporterar till kommunstyrelsen vad som utförts. På så sätt ges möjlighet för 

217 Schiemann, Schiemann, (1996), Gyllberg, Svensson (2002) 
218 Aidemark (2006) 
219 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
220 Aidemark (2001) 
221 Johansson, Nyström (2003)  
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varje förvaltning att utforma sina egna styrkort, och återkoppla dem till den centrala 
ledningen. Det balanserade styrkortet används som informationsinsamling som bearbetas 
för att underlätta beslutsfattandet. Information är viktig, och värdet av den är större än 
själva beslutsvärdet. Detta stämmer överrens med Johansson och Nyströms samt Feldman 
och Marchs resonemang om att styrkortet ger bättre tillgång till information som 
bearbetas så att den blir användbar för beslutsfattande.222 Vi håller också med Sande och 
Wærn, om vikten av att förstå och kommunicera det som mäts inom en organisation.223 
 

5.5.1 Kommunstyrelsens förvaltning 
 

På Kommunstyrelsens förvaltning anser tjänstemännen att informationen hinner bli 
inaktuell, då processen är långsam och organisationen är stor. Detta har dock blivit något 
bättre efter att styrkortet införts. Den långsamma processen anser vi liknat den 
traditionella ekonomistyrningen, som många författare beskriver som en mer långsam 
process, än den moderna verksamhetsstyrningen.224 Vi författare ser här att den 
långsamma processen dels kan bero på styrkortet inte fungerar, men det kan också bero 
på organisationen och dess uppbyggnad. Problemen i organisationer är, anser vi utifrån 
Ouchis teori, att individen har delvis gemensamma mål. Individen har en vilja att hitta 
gemensamma mål, men det finns svårigheter att uppnå en fullständig enighet. Ju större 
fullständig enighet ju effektivare organisation225  
 

”Det finns ett mål i styrkortet, att all personal ska ta del av målen, men det 
fungerar inte idag”226 

 

5.5.2 Utvecklingsnämndens förvaltning 
 

En Medarbetarenkät är gjord på Utvecklingsnämndens förvaltning, men är tyvärr inte 
med i styrkortet. Att inte ta med mätningen ser vi som en brist då ett av huvudsyftena 
med balanserat styrkort är att skapa delaktighet för att uppnå verksamhetens visioner och 
mål. Här måste medarbetarna aktiveras och motiveras till att vilja delta i processen, och 
redovisas inte resultaten blir kanske inte medarbetaren lika motiverad. Denna mening 
delar vi med Aidemark.227 
I enkäten riktad till politiker kom det fram att genom det balanserade styrkortet var det 
lättare att få en inblick i verksamheten, samt att följa upp de satta målen, vilket stämmer 
överrens med Sande och Wærns teorier om att det balanserade styrkortet synliggör olika 
aktiviteter i en verksamhet.228  Alternativa infallsvinklar som inte alltid gestaltas i budget 
tydliggörs, samt att styrkortet tydliggör den politiska inriktningen och ger möjlighet att 

222 Johansson, Nyström (2003), Feldman, March (1981) 
223 Sande, Wærn (2000) 
224 Kullvén (2001), Lindvall (2001), Olve, Roy och Wetter (1999), Gyllberg, Svensson (2002) 
225 Ouchi (1980) 
226 Ekonom, kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs Stad 
227 Aidemak (2006) 
228 Sande, Wærn (2000) 

 63 

                                                



Björn Ljunggren                                                                                                            Styrning för utveckling 
Victoria Wiktorsson 
 
främst följa upp de ekonomiska utfallen. Styrkortet ger också möjlighet för politikerna att 
följa upp deras egna beslut, samt att se konsekvenserna av dem.  
 
Styrkortet utvärderas av politikerna på nämndens möten, vilket är kontinuerligt. Då 
övervägs ifall nämnden ska använda andra nyckeltal. Som vi tidigare nämnt fanns 
misstankar hos en tjänsteman, att mätning endast sker på det som är lätt att mäta, och inte 
på det som behöver mätas. Att inte mäta det som är dåligt ser vi författare som en brist i 
styrkortet, och att Helsingborgs Stad bör ta efter Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset. 
Där byts målen ut när de uppnådda för att ersättas av andra som fokuserar på nya 
företeelser som behöver förbättras.229 
 
Vuxenutbildningsenheten gör mätningar varje månad men dessa offentliggörs ej, varken 
internt eller externt. Att mätningarna inte offentliggörs ser vi som en svaghet, då ett 
synliggörande av mätningarna skapat större engagemang bland medarbetarna, och även 
bidragit till en högre inre och yttre effektivitet, vilket vi grundar på Sande och Wærns 
teorier.230 Mätningarna redovisas i en kvalitetsredovisning, vilket är brukligt inom skol-
verksamhet. Eftersom Vuxenutbildningsenheten har en stor del extern personal försvårar 
detta delaktigheten, och på så sätt mätningarna. Vi ser på samma vis som Lindvall, att 
mätningarna utförs för mätandets skull och inte för att utveckla verksamheten.231 Vi anser 
på samma sätt som Olve, Roy och Wetter, att medarbetarens engagemang har stor 
betydelse för att styrkortet ska ge önskvärda avtryck.232 I och med att Vuxenutbildnings-
enheten inte delger medarbetarna resultaten av mätningarna, uppnås inge respons från 
medarbetarna och därmed inget engagemang. På Vuxenutbildningsenheten görs kvalitets-
rapporter, som ska vara vägledande och utvärderande. Rapporterna tas med i styrkortet.  
  
På Försörjningsstödsenheten sker uppföljningen med att de skickar ut tertialrapporter, 
var fjärde månad, till samtliga anställda, samt att de redovisas på personalmötena. 
Resultaten redovisas också vidare till ledningen. Vi anser, med Kullvén, att på så sätt 
ökas kommunikationen på enheten, och med en ökad kommunikation finns det möjlighet 
att få fram rätt fakta. Genom att ta tillvara på människors erfarenheter, intuition, 
värderingar och känslor, och kopplar detta till fakta, skapas en helhet.233  
 
När det gäller uppföljning ser Försörjningsstödsenheten problem med nöjdkundindex. 
Misstankar finns om att det endast är de som är nöjda som svarar. På så sätt registreras 
inte de missnöjda kundernas svar. För att mätningen ska tas med i resultatet måste svars-
frekvensen vara minst 60 procent.  Att ha problem med att mäta nöjd kund ser vi som ett 
ganska vanligt, då även Johansson och Nyström fann i sin studie att nöjdkundindex blev 
missvisande.234 Vi ser, liksom Jönsson, att det är avgörande för verksamheten hur kunden 
blir bemött, därför är det viktigt att få med alla kunders synpunkter.235 
 

229 Christensson, Ingegerd, ekonom, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset 
230 Sande, Wærn (2000) 
231 Lindvall (2001) 
232 Olve, Roy, Wetter (1999) 
233 Kullvén (2001) 
234 Johansson, Nyström (2003)  
235 Jönsson (1988)  
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5.6 Svårigheter med balanserat styrkort 

5.6.1 Kommunstyrelsens förvaltning 
 

De politiska skiftningarna i Helsingborgs Stad har påverkat intresset och drivkraften med 
att införa det balanserade styrkortet. I dagsläget är politikerna mer engagerade än 
politikerna i förra styret, vilket ökar förutsättningarna för att utvecklingen ska gå framåt, 
och att avtrycken ska öka. Tjänstemännen på Kommunstyrelsens förvaltning upplever 
dock att informationen uppifrån, hur det ska fungera, brister och att det saknas över-
gripande mål. Dessa politiska skiftningar är ett exempel på Jacobsen och Thorsvik 
resonemang om att offentliga organisationers mål ofta innehåller motstridiga intressen, 
som försvårar styrningen av organisationen då de ska bedrivas kostnadseffektivt 
samtidigt som de ska leva upp till ett antal politiska ideal.236  
 
Tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltning är av uppfattningen att ekonomin styr 
men att det råder balans mellan perspektiven. En viktig faktor här som kan påverka 
ekonomiperspektivets betydelse är att kommunallagen har ett krav på att det finns budget 
för all offentlig verksamhet. Vi anser, med Hallgårde och Johansson, att det viktigaste 
målet är inte att enbart hålla budgeten, utan det finns också andra mål som är viktiga, 
vilket kommer fram i ett balanserat styrkort.237 
 
Arbetet med balanserat styrkort blir svårt utan rätt datorstöd. Helsingborgs Stad har 
använt Cockpit som datorstöd men det har upplevts som svåröverskådligt och svårarbetat 
både av tjänstemännen på Kommunstyrelsens förvaltning och på Utbildningsnämndens 
förvaltning. För att komma bort från dessa problem har en ekonom på kommunstyrelsens 
förvaltning tagit fram en Excelmall som har underlättat arbetet och gjort att information 
kommunicerats bättre. Vikten av ett fungerande system för snabbt tillgänglig styrkorts-
information över ett intranät understryks av Olve et al, främst för stora organisationer.238 
Vi håller även med Person Westrup, som framhåller vikten av fungerande system för att 
sprida information och kunskap.239 
 

5.6.2 Utvecklingsnämndens förvaltning 
 

Tjänstemännen på Utvecklingsnämndens förvaltning ser införandet av balanserat styrkort 
som ett omfattande arbete som löper under lång tid. Många upplever att de arbetar 
mycket med utvecklingen av styrkortet utan att se att det leder till förändringar på kort 
eller lång sikt, och att det är svårt att nå konkreta resultat. De upplever att det har hänt lite 
på tio års tid, och att de fastnar i problem och ej kommer vidare, vilket stämmer överens 
med Hallgårde och Johanssons mening om att arbetet med att skapa och implementera ett 
balanserat styrkort är inget som sker på ett par månader, utan snarare två till fyra år, men i 
gengäld blir de positiva följderna desto större.240 En av orsakerna till att medarbetarna 

236 Jacobsen, Thorsvik (2002) 
237 Hallgårde, Johansson (1999) 
238 Olve et al (2003) 
239 Person, Westrup 
240 Hallgårde, Johansson (1999) 
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uppfattar arbetet som tidskrävande, tycker vi, stämmer överens med Lindvalls teori om 
att företagen har ett behov av att belysa skilda förhållanden i komplexa organisationer. 
Detta kräver ett omfattande utvecklingsarbete för att hitta nya och mer korrekta mätetal. 
Nya viktiga förhållanden uppmärksammas och utgör underlag för förbättringar.241 Även 
tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltning har haft svårt att se nyttan med det 
balanserade styrkortet. De menar att det svåra i offentlig sektor är att synliggöra det man 
redan gör och förbättra processer som redan finns, även parallella processer. 
 
Utvecklingsnämndens förvaltning är sammansatt av flera olika enheter med varierande 
varsamheter vilket försvårar arbetet med det balanserade styrkortet. Det hade varit 
enklare att genomföra om förvaltningen hade varit mer homogen. En orsak till att det 
upplevs svårare med en mindre homogen verksamhet, anser vi kan vara enligt Person och 
Westrups teori, att det sällan förs dialog mellan verksamhetsdelarna, för att lära av 
varandra, eller diskutera vad de tillsammans kan åstadkomma. Här uppstår då en risk att 
aktörerna tänker och agerar utifrån kortsiktiga åtgärder i stället för i önskvärda lång-
siktiga avtryck. Det uppmuntras inte till några incitament eller system där personalen kan 
ta del av varandras erfarenheter.242 Det är viktigt att det inom verksamheten finns 
drivande personer som är aktiva i utvecklingen av det balanserade styrkortet, och det kan 
vara en bidragande orsak till att enbart två enheter inom förvaltningen utvecklat styrkort. 
Här har vi samma uppfattning som många författare inom ämnet.243 Finns inte dessa 
drivande personer, avger styrkortet färre avtryck. 
 
Tjänstemännen på Utvecklingsnämndens förvaltning har upplevt svårigheter med att välja 
vad som ska vara med i styrkortet och framför allt vad som ska väljas bort. De anser 
också att det är svårt att prioritera rätt saker. Lindvall menar att mäts för många saker är 
det risk för att för mycket information skapas, och uppmärksamheten på det väsentliga 
går förlorad i all information.244 Därför menar vi att det är viktigt att förvaltningen 
kommer över dessa svårigheter. Enligt Olve et al är syftet med det balanserade styrkortet 
i den offentliga sektorn, först och främst att skapa diskussioner för att avgränsa vad som 
är viktigt och vad som ska tillgodoses.245 Dessa val har försvårats ytterligare av att det 
saknas gemensamma mätetal.  
 
Utvecklingsnämndens förvaltning arbetar för att öka medvetenheten bland medarbetarna, 
som skapar bättre förståelse för den balanserade styrningen. Det finns idag brister i denna 
medvetenhet. Även Kommunstyrelsens förvaltning vill uppnå större medvetenhet och har 
som målsättning att alla ska vara förtroliga med styrsystemet. Vi och Lindvall ser, att en 
av de viktigaste tankarna i moderna verksamhetsstyrning är tilltron till fördelarna av 
medarbetarnas aktiva deltagande. Får medarbetarna rätt information, kan arbetet utföras 
effektivare, när medarbetarna får tillgång till rätt information. Även ett ökat samarbete 
mellan olika professioner möjliggör att erfarenheter och kunskaper tillvaratas.246  

241 Lindvall (2001) 
242 Persson, Westrup 
243 Aidemark (2006), Kaplan, Norton (1999) Olve, Roy, Wetter (1999) Sande, Wærn (2000) 
244 Lindvall (2001) 
245 Olve, Perti, Roy, Roy (2003) 
246 Lindvall (2001) 
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I dag utförs ett stort antal undersökningar i olika former, och att utveckla en ny styrning 
medför fler undersökningar. På Utvecklingsnämndens förvaltning finns en medvetenhet 
om att många undersökningar skapar ointresse och en trötthet. Situationen kan bidra till 
att arbetet med att utveckla det balanserade styrkortet försvåras. I början fanns en rädsla 
för balanserat styrkort, och en större känslighet för bedömning och värdering. Rädsla för 
det balanserade styrkortet har minskat under åren och finns inte nu. En risk finns att 
känsliga saker inte kommer med i styrkortet, vilket gör att utvecklingen inte blir full-
ändad, vilket bidrar till att avtrycken blir färre. Arbetet med styrkortet kan uppfattas som 
en utvärdering och då finns det enligt Kylén alltid en risk med utvärdering då denna 
skapar situationer som bedömer berörda personer och där det kan framkomma kritik som 
kan vara både positiv och negativ.247 
 
På Vuxenutbildningsenheten ser tjänstemännen inga svårigheter med styrkortet, men 
samtidigt har de inte utvecklat styrkortet konkret och synliggjort det. Verksamheten 
bygger dock på mätningar och en balanserad styrning, men publikationen av denna 
information har brustit. Vidare finns det en stor del extern personal som försvårar arbetet 
med att synliggöra det balanserade styrkortet. Vuxenutbildningsenheten upplever inget 
motstånd till mätningar, men det är svårare att mäta med entreprenörer. Detta ser vi 
stämmer överrens med Persson och Westrups teorier om att det är svårt att observera och 
mäta människonära tjänster och att individen ofta är i kontakt med flera olika aktörer 
både inom och utom den egna verksamheten.248 Vidare ser vi en samstämmighet med 
Sandberg och Sturesson som menar att styrningen påverkas av organisationens kultur och 
värderingar.249 Vuxenutbildningsenheten är en utbildningsenhet som är van att mäta, men 
i annan form än modellen för det balanserade styrkort. Organisationens kultur kan här 
påverka arbetet med att övergå till den nya modellen, och denna process kan ta lång tid. 
Vuxenutbildningsenheten är Top-down styrd, vilket motsäger tankarna med balanserat 
styrkort som ska arbetas fram av dem som arbetar i verksamheten. Tjänstemännen på 
denna enhet upplever också att det saknas fokus på medarbetarna. Vilket kan vara en 
effekt av att medarbetarna inte är tillräckligt delaktiga. Vi ser här ett samband med 
Sandberg och Sturessons teori om att organisationen blir vad personalen är, och flyttas 
aktiviteter och befogenheter ut i organisationen måste medarbetarna ges förutsättningar 
för att styra själva. Detta leder i sin tur till ökat engagemang och arbetsglädje.250 
 
Åsikter som kom fram i medarbetarenkäten, på Försörjningsstödsenheten, var att 
balanserad styrning skapar merarbete, speciellt med enkäter och att hålla koll på antal 
besök. En medarbetare tyckte att det var en ledningsfråga, och att de anställda inte 
påverkats något nämnvärt. En annan medarbetare menade att den balanserade styrningen 
inte gett någonting, och ansåg att:  
 

247 Kylén, Jan-Axel (1992) Utvärderingsboken – Resultat och avtryck av förändringsarbete, Kylén Förlag 
AB, Stockholm 
248 Persson, Westrup 
249 Sandberg, Sturesson (1996) 
250 Sandberg, Sturesson (1996) 
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”De som ansvarar för styrkortet har själva inte koll på vad de gör! För att 
citera en känd politiker i stan: " kunde lika gärna slänga pengarna i sjön. 
Balanserad styrning fungerade ju inte hos de som kom på idén från 
början"”251 
 

Denna typ av kritik, om att balanserad styrning kan vara kostsam och tidskrävande, tar 
Larsson, Sande och Wærn samt Olve; Roy och Wetter upp i sin litteratur.252 
 

5.7 Avtryck 
 

5.7.1 Kommunstyrelsens förvaltning 
 

På Kommunstyrelsens förvaltning ser tjänstemännen inga tydliga avtryck av införandet 
av det balanserade styrkortet. De anser att avtrycken märks längre ner i organisationen. 
Detta motsäger Johansson och Nyströms studie som visade att avtrycken minskar på lägre 
nivåer i kommunen.253 Däremot anser tjänstemännen att det efter styrkortets införande är 
lättare att kommunicera kring verksamheten, och att det är mer struktur i arbetet. Detta är 
möjligt för att styrkortet beskriver verksamhetens icke-finansiella mål, till skillnad mot 
att styra med enbart budget. Vi ser ett samband med långsamma processen, när det gäller 
informationsflöde, och avsaknad av avtrycken. 
 
Styrkortet har öppnat upp en del verksamheter, som tidigare varit otillgängliga, vilket 
leder till en bättre inblick i verksamheten. Styrkortet bidrar här till ett ökat samarbete 
mellan olika verksamheter, i högre grad än vad budgeten gör. Detta är ett av 
huvudsyftena med styrkortet för Näringslivskontoret, Ronneby kommun, att 
verksamheten skulle öppnas upp och synliggöras, samt att öka det gränsöverskridande 
arbetet.254  
 
Styrkortet skapar relevant information till dem som berörs på Kommunstyrelsens 
Förvaltning, och de använder det som ett beslutstöd. Styrkortet ger bättre information och 
underlag för beslutsstöd i jämförelse med enbart budgeten. I den kommunala verk-
samheten kan det vara svårt att veta vad som ska prioriteras, och tjänstemännen på 
Kommunstyrelsens förvaltning, liksom vi författare och Olve et al, ser styrkortet som ett 
verktyg som kan hjälpa till med att prioritera mellan olika medborgargruppers krav och 
behov.255 Medborgarnas åsikter synliggörs med hjälp av mätningen i styrkortet, och kan 
därmed påverka prioriteringarna. Även resurstilldelningen inom den kommunala verk-
samheten kan bli mer rättvis efter införandet av det balanserade styrkortet enligt Feldman 
och Marchs teorier. 256 Innan styrkortet infördes fanns inget tydligt styrsystem, och 
alldeles för många strategier. Här ser vi, liksom Lindvall, att styrkortet hjälpt till att 

251 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
252 Larsson (2004), Sande, Wærn (2000), Olve, Roy, Wetter (1999) 
253 Johansson, Nyström (2003)  
254 Ljunggren, Wiktorsson (2006) 
255 Olve et al (2003) 
256 Feldman, March (1981) 
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implementera strategierna i verksamheten.257 Nu arbetar Helsingborgs Stad mer 
verksamhetsinriktat.  Vi ser en parallell med styrkortsarbetet i Lidköpings Kommun, där 
styrkortet lett till en tydligare styrning och en mer effektiv och synlig mätning.258  
 

5.7.2 Utvecklingsnämndens förvaltning 
 

På Utvecklingsnämndens förvaltning anser tjänstemännen att de får bättre direktiv än för 
två år sedan, vilket har lett till ett bättre styrkort. Målen kommuniceras bättre mellan 
politiker och tjänstemän med hjälp av styrkortet, och i och med att styrkortet implemente-
rades tas mer information upp. Här ser vi, liksom Feldman och March, att det underlättar 
för beslutsfattandet.259 Styrkortet har också bidragit till att förvaltningen har skapat en 
egen utformning och utveckling av arbetet. På så sätt ser vi att medarbetarens 
engagemang ökar i och med styrkortsarbetet, och detta styrks av Aidemarks teori om ökat 
medarbetarengagemang.260  Styrkortet har lett till att styrningen är mer tydlig, och inte 
bristfällig som tidigare. Med en tydlig styrning menas att målen och målvärden 
synliggörs, och ger ett resultat för hur verksamheten fungerar. En tydligare styrning anser 
vi vara grundläggande för att kunna styra och fatta beslut, och detta har även Sundqvist 
och Wikberg kommit fram till i sin studie.261 
 
Även Utvecklingsnämndens förvaltning ser sambandet mellan god ekonomi och ett 
fungerande styrkort. Är resurstilldelningen sämre, indikerar detta sämre svar från 
brukare/kund, och detta resulterar i ett sämre nöjdkundindex. Ett sämre nöjdkundindex 
resulterar i färre avtryck. Detta ser vi stämmer överens med Jönssons, samt Sandberg och 
Sturessons resonemang om att i offentlig sektor är det avgörande hur kunden blir 
bemött.262  
 
I enkäten till politikerna frågade vi om det kunde vara så att förändringarna som skett kan 
ha uppstått av andra orsaker än det balanserade styrkortet. Frågan ställdes för att kunna 
göra ett kontrollförfarande, enlig Stevrin, för att undersöka om avtrycken uppkommit av 
andra orsaker.263 Två ansåg att det var styrkortet som låg till grund för förändringarna, 
och en ansåg att det var tydliga enskilda beslut eller inriktningsbeslut som låg till grund 
för förändringarna. Tre av de tillfrågade visste inte, och en svarade inte på frågan. De 
tydliga enskilda beslut och inriktningsbeslut som en politiker talade om, kan grunda sig 
på det balanserade styrkortet. Förändringar orsakade av det balanserade styrkortet kan 
vara svåra att se, och därför även påverkat beslut indirekt. Vi anser att politikerna inte 
hade några konkreta förslag på vad som skulle ge de observerade avtrycken, men vi 
författare, och Stevrin, ser svårigheten med att kunna utesluta andra orsaker.264  
 

257 Lindvall (2001) 
258 Cederqvist, Anna ekonom Kommunledningskontoret, Lidköpings Kommun 
259 Feldman, March (1981) 
260 Aidemark (2006) 
261 Sundqvist, Wikberg (2005) 
262 Jönsson (1988), Sandberg, Sturesson (1996) 
263 Stevrin (1991) 
264 Stevrin (1991) 
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Eftersom Vuxenutbildningsenhetens styrkort inte används aktivt, har de svår att se 
avtrycken. Styrkortet har till viss del bidragit till ett gränsöverskridande arbete genom att 
mätetalen från styrkortet används i kvalitetsarbetet för uppföljning, diskussion och 
åtgärder över hela vuxenutbildningen, inklusive utbildningsanordnare. Det omfattar 
främst utbildningsledare i top-down-perspektiv. De kan bli bättre på att använda styr-
kortet för återkoppling, även ekonomiskt, och till att omfatta fler medarbetare. På så sätt 
hade Vuxenutbildningsenheten fått ett mer aktivt styrkort, med fler avtryck.  Ett mål med 
styrkortet för Näringslivskontoret, Ronneby Kommun, är att det gränsöverskridande 
arbetet skulle utvecklas.265 Gränsöverskridande arbete, anser vi med Person och Westrup, 
bidrar till organisationens stävan mot gemensamma mål.266  
 
På Försörjningsstödsenheten ses ett stort engagemang för styrningen bland personalen.  
Kunden har fått ett bättre bemötande, och nöjdkundindex har förbättrats efter införandet 
av styrkortet gentemot tidigare styrning med enbart budget. Avtrycken bottnar sig på 
medarbetarens engagemang. En positiv utveckling har skett, och styrkortet har blivit ett 
begrepp. Här håller vi med Sandberg och Sturesson om att organisationen blir vad 
personalen är, och utan medarbetarens engagemang är det svårt att få styrkort att fungera. 
En högre effektivitet, och ökad lyhördhet, uppnås om personalen får ökat ansvar och 
känner engagemang och arbetsglädje.267   
 
I enkätundersökningen med personalen på Försörjningsstöd visade det sig att 89 procent 
av dem som svarat visste vad balanserad styrning innebär. Vi instämmer med Aidemarks, 
Olve, Roy och Wetters, samt Sande och Wærns uppfattning att styrkortet ska 
kommuniceras ut i organisationen för bästa effekt, och engagemang bland 
medarbetarna.268 Vi ser detta som en bidragande orsak till de observerade avtrycken. Av 
de som inte hade någon vetskap om balanserad styrning, var fem av dem relativt ny-
anställda, och de andra två var anställda före införandet av balanserat styrkort. Antagligen 
har de fem nyanställda inte satt sig in verksamheten ännu, och det tar, enligt Sandberg 
och Sturesson, lång tid att ta till sig balanserad styrning.269 De två som anställdes före 
styrkortets införande, misstänker vi, grundat på Aidemarks studier,270 att det inte funnits 
någon vilja att ta till sig balanserad styrning. Bland personalen upplever 48 procent att det 
råder balanserad styrning, 14 procent anser att medborgare/brukarperspektivet dominerar, 
7 procent anser att arbetssätt/process dominerar och både ekonomi och framtid/ut-
vecklingsperspektiven anses dominera av 3 procent. 14 procent av de tillfrågade hade 
ingen uppfattning om vilket perspektiv som dominerar, samt 11 procent svarade inte på 
frågan. Detta motsäger Schiemann och Schiemann, som menar att även om styrkort 
införts, så är det ändå ekonomiperspektivet som väger tyngst.271 Däremot menar vi 
författare, Johansson, Kaplan och Norton samt Sande och Wærn att balanserad styrning 
fångar upp icke-finansiella perspektiv i den dagliga styrningen, än styrning med enbart 

265 Ljunggren, Wiktorsson (2006) 
266 Persson, Westrup 
267 Sandberg, Sturesson (1996) 
268 Aidemark, Olve, Roy och Wetter (1999), Sande, Wærn (2000) 
269 Sandberg, Sturesson (1996) 
270 Aidemark, Aidemark (2001) 
271 Schiemann, Schiemann (1996) 
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budget.272 Vi ser ingen skillnad mellan Möjligheternas Hus eller Visionscenter vare sig 
när det gäller vetskapen om balanserad styrning, eller vilket perspektiv som väger tyngst. 
 
En av de avgörande frågorna i enkäten var: beskriv vad den balanserade styrningen har 
lett till, för dig som anställd. På denna fråga svarade fyrtiotvå stycken, vilket ger ett 
internt bortfall på 33 procent. Av dessa fyrtiotvå var det elva stycken som svarade att de 
inte visste. Åsikter kom upp att styrkortet ger ett helhetsperspektiv om kvaliteten i verk-
samheten, vilket medför bättre utvärdering som skapar bättre möjlighet till rätt åtgärder 
och beslut, samt bekräftelse på det som är bra. Det ger underlag för bättre reflektion och 
diskussion, vilket ökar engagemang och delaktighet bland medarbetarna, som även 
Aidemark har kommit fram till i sina studier.273 Med hjälp av styrkortet synliggörs målen 
på ett bättre sätt, och denna medvetenhet gör att det säkerställs att målen nås. Styrkortet 
hjälper på så sätt till med att minska osäkerheten vid beslutsfattandet i en komplex miljö. 
Medborgare/brukare perspektivet synliggör kundens åsikter och förväntningar på 
verksamheten, och på så sätt kan förbättringar göras som ett resultat av balanserad 
styrning. Även medarbetarnas arbetsinsatser synliggörs med hjälp av mätningarna i 
resultatet, samt att arbetsuppgifterna med balanserad styrning ökar förståelsen för det 
egna arbetet och hur olika mätningar påverkar och styr arbetet. Resultatet av hur målen i 
de icke-finansiella perspektiven uppnås belyser tydligare resultatet av medarbetarnas 
arbetsinsats, än i det finansiella perspektivet. Ett begrepp betyder olika för olika personer, 
vilket vi författare tror kan leda till otydlighet och konflikter. Styrkortet hjälper till att 
definiera olika begrepp, och därmed skapas ett samrådsinstrument som kan minskar 
konflikter. Styrkortet skapar bättre inblick i de olika delarna som ingår i Helsingborgs 
Stad, vilket ökar samarbetet och det gränsöverskridande arbetet. 
 

”Det är vi som är anställda som arbetar mot visionen och uppsatta mål i 
UVN. Har också fått vara med och påverka uppsatta mål, vilket är oerhört 
viktigt. På samma gång blir det förankrat för egen del. Detta innebär att min 
arbetsuppgift spelar roll - att det är viktigt för var och en av oss att nå dels 
uppsatta mål samtidigt som det ger mening och vårt arbete blir tydliggjort. 
Det tvingar också fram ett tänk kring mål och arbetsmetod. Visionen 
avspeglar också en humanistisk värdegrund och människosyn, som är 
positiv.”274 
 

En medarbetare ansåg att det är först nu som de har ett styrkort som de kan använda sig 
av för framtida utveckling, och medarbetaren hade svårt för att peka på något direkt, som 
tidigare styrkort lett till. Att styrkortsframställning tar lång tid ser vi överensstämmer med 
Hallgårde och Johanssons resonemang om att det tar upp till fyra år innan verksamheten 
har utarbetat en version av styrkortet som är anpassad och fungerar. 275  
 
Nästa fråga i enkäten var: beskriv vad den balanserade styrningen har lett till, för 
verksamheten. På denna fråga svarade fyrtiotvå stycken, vilket ger ett internt bortfall på 

272 Johansson (2006), Kaplan, Norton (1999), Sande, Wærn (2000) 
273 Aidemark (2006) Aidemark 
274 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
275 Hallgårde, Johansson (1999) 
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33 procent. Av dessa fyrtiotvå var det tio stycken som svarade att de inte visste. I 
undersökningen kom åsikter fram om att det är större fokus på brukarperspektivet, och 
det är positivt, samt ger möjlighet till utvärdering av olika metoder och förhållningssätt. 
Genom styrkortet synliggörs vad som kan och bör göras i verksamheten, och att det 
strävas efter få en så jämn fördelning som möjligt i olika områden. Mer struktur i arbetet 
skapas med målstyrning i olika delar. En medarbetare menade att: 
 

”Det är viktigt med tydliga visioner och mål - detta kräver att vi har en 
strategi för arbetsmetod och resultat, som är jättebra! Allas bidrag i arbetet 
är också viktigt - att alla har och får ett ansvar för detta.”276 
 

Styrkortet ger ett bra underlag som är mätbart och inte enbart visar ekonomiska resultat. 
En röd tråd skapas i organisationen, och visar vad som är bra, och vad som kan förbättras. 
De anställda får, genom kundenkät, mer kunskap och inblick om hur klienten uppfattar 
verksamheten, vilket har lett till ett bättre kundbemötande. En medarbetare skriver, ”våra 
insatser styrs mer av ett styrkt behov än av våra aningar”277 Med styrkortet har fokus 
också lagts på utvecklingssamtal och friskvård för personalen. Vi har samma åsikt som 
Aidemark att den interna processen påverkas genom att personalen stärks genom lärande 
och utveckling.278 Styrkortet har medfört att arbetet blir tydligare med mål och utfall, och 
att det är viktigt att kunna analysera utfallet i förhållande till målet. Större målmed-
vetenhet skapar fler möjligheter för reflektion, där sammanhanget kan analyseras utifrån 
arbetsinsats och resultat. Verksamheten blir mer transparant, vilket skapar ett större 
horisontellt samarbete, och motverkar de parallella processerna. Vi anser att det är de 
parallella processerna i den kommunala verksamheten som är svåra att få att fungera, 
detta gör även Persson och Westrup.279 
 
En medarbetare menar att det har blivit en ”högre grad av medvetenhet om nämndens 
ställning i förhållande till andra kommuner.”280 Vilket kom fram i enkäten med politik-
erna, där sex av sju visste vad balanserad styrning är. Jönsson samt Sande och Wærn 
menar att styrkortet måste var politiskt förankrat för att det ska få maximal nytta, och 
skapa en helhet i verksamheten.281 Som uppföljning på dessa båda frågor, angående styr-
kortets betydelse, undrade vi om förändringarna kunde ha skett av andra orsaker, för att 
göra ett kontrollförfarande enligt Stevrins teori.282 På frågan svarade åtta personer att de 
trodde förändringarna berodde på den balanserade styrningen, trettiosju personer visste 
inte vad förändringen berodde på, och nio personer valde att inte svara på frågan. De 
resterande åtta personerna trodde inte att förändringarna berodde på den balanserade 
styrningen. En medarbetare menade att ”förändringen är en kombination av många olika 
faktorer, inte enbart BS”283, och detta är den sammantagna uppfattningen om förändring-
arna. Medarbetarna hade inga konkreta förslag på vad som orsakat avtrycken.  

276 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
277 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
278 Aidemark (2006) 
279 Persson, Westrup 
280 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
281 Jönsson (1988) Sande, Wærn (2000) 
282 Stevrin (1991) 
283 Kommentar i enkäten från medarbetare i Försörjningsstöd 
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5.8 Diskussion  
 

Avtrycken som vi observerade i vår studie har vi jämfört med utvärderingsmallen som vi 
sammanställt av de teorier vi läst. Anledningen är att få en så korrekt utvärdering som 
möjligt, grundat på Kylén och Stevrins teorier.284  
 

Perspektiv Avtryck av det balanserade styrkortet Observerat 

Medborgare/ 
Brukare 
 

• Ökad kundlojalitet 
• Prioritera mellan olika medborgares krav och behov 

• Ja 
• Ja 

Process 
 

• Decentraliserad beslutsprocess 
• Skapar förändringar i arbetssättet 
• Skapar inblick i verksamheten 
• Avgränsa vad som är viktigt  
• Underlag för diskussion 
• Skapa underlag för beslut 
• Samla in rätt information, och inte för mycket 
• Mer effektiv och synlig mätning 
• Enklare kunna implementera verksamhetens strategier 
• Samrådsinstrument 
• Stärka yttre och inre effektivitet 
• Ger en beskrivning av hur målen nås 
• Balanserad styrning, fokus på mer än ekonomiperspektivet 

 

• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
 

Utveckling 
 

• Stöd för lärande och utveckling  
• Skapar dialog som leder till samverkan 
• Kvalitetsutveckling 
• Förändringsinstrument  
• Finna en struktur för uppföljning, och därmed kunna göra 

förbättringar 
• Mäta det som är ”dåligt” och förbättra detta 

 

• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
 
• Nej 

Medarbetare 
 

• Reducerar konflikter 
• Samstämmighet 
• Öka anställdas engagemang genom att synliggöra hur deras 

arbete gynnar samhällsnyttan 
• Minska osäkerheten i en komplex miljö 
• Personalen känner igen sig i sitt arbete 
• Sträva mot gemensamma mål 
• Ökar förståelsen för hur arbetet fungerar 
• Förändrar anställdas syn på verksamheten och sitt arbete 

 

• Nej 
• Ja 
• Ja 
 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
• Ja 
 

Ekonomi  
 

• Tydligare ekonomistyrning 
• Maximal kundnytta 

• Ja 
• Ja 

Figur 5.8, Utvärderingsmall för balanserat styrkort i offentlig sektor, med resultat från 
utvärderingen 

284 Kylén (1992), Stevrin (1991) 
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Det visade sig att i Medborgare/Brukarperspektivet, Processperspektivet och Ekonomi-
perspektivet, var alla avtryck observerade. I Utvecklingsperspektivet var det endast ett 
avtryck som vi inte kunde urskilja, och det var; att mäta det som är ”dåligt” och förbättra 
detta. I intervjuerna kom det fram att det fanns önskemål om att fokusera på att hitta 
andra mätetal. Vi anser det svårt att hitta just dessa mätetal som är i behov av att förbätt-
ras, och de kräver en större arbetsinsats för att ge resultat. Vid Höglandssjukhuset var det 
mycket viktigt att kunna hitta just dessa svårmätta tal för att kunna förbättra verksam-
heten. I medarbetarperspektivet observerades alla avtryck utom att styrkortet bör reducera 
konflikter. Vi misstänker att det ändå reducerar konflikter, då vi observerade att styrkortet 
hjälper till att definiera olika begrepp, som i sin tur leder till samstämmighet. Vi författare 
har tolkat resultatet utifrån vår uppfattning, och därmed finns det en risk för fel-
bedömning. Respondenterna kan ha förbisett avtrycket, eftersom svarsalternativ saknas.  
 
Något som vi inte har uppmärksammat i litteraturen vi läst är att balanserad styrning kan 
leda till ett gränsöverskridande arbete. Däremot var det ett mål med styrkortet som 
utvecklades åt Näringslivskontoret, Ronneby Kommun. Vi har observerat, både i 
intervjuerna och i enkäten riktad till personalen, att styrkortet skapar möjlighet till ett 
gränsöverskridande arbete. I enkäten riktad till personalen, uppmärksammade vi att 
styrkortet bidrar till att definiera begrepp, vilket vi inte har läst om i litteraturen. Genom 
att definiera begrepp, minskas konflikter och den aspekten finns i litteraturen. Vi är av 
den uppfattningen att styrning med enbart budget inte genererar ett gränsöverskridande 
arbete eller definition av begrepp.  
 
Styrkortet ska öka medarbetarnas engagemang för verksamheten och sina arbetsuppgifter, 
men vi observerade även att engagemanget bland personalen ökar för verksamhetens 
styrning. Vår åsikt är att budgeten inte skapat samma engagemang för styrningen som 
styrkortet gjort. Budgeten kan vara ointressant för medarbetaren, och styrkortet skapar 
nyfikenhet för styrning hos medarbetaren. Anledningen tror vi är att arbetet synliggörs, 
och mål och målvärden beskriver hur arbetet utförts, vilket inte framkommit genom 
budgeten. Observationer gjordes om att det fanns en högre grad av medvetenhet om 
nämndens ställning, i förhållande till andra kommuner. Vi bedömer att detta bidrar till en 
jämförelse som ger indikationer på verksamhetens kvalité. Ska jämförelse göras med 
enbart budget kommer endast monetära resultaten fram. Det viktiga är, enligt vår mening, 
att kunna jämföra kvaliteten, vilket möjliggörs genom styrkortet. Tidigare studier visar att 
det balanserade styrkortets avtryck minskar på lägre nivåer i organisationen. Vår studies 
observationer visar att avtrycken är få i den högre organisationen, och mer framträdande 
på lägre nivåer. Vår studie resulterade i både beteendeavtryck, som belyser förändringar i 
arbetet, och förståelseavtryck, som belyser en förändrad syn på medarbetarens arbete.   
 
Bidragande orsaker till att styrkortet avger avtryck är, som vi författare ser det, att 
modellen är väl förankrad hos politikerna och att styrkortet prioriteras ekonomiskt. Ju 
mindre styrkortet prioriteras av politiker och ekonomiska begränsningar, desto färre blir 
avtrycken. Även hur styrkortet kommuniceras ut i organisationen, och förståelsen för det, 
är en viktig förutsättning för ett positivt styrkortsarbete. Kommuniceras styrkortet, ökas 
engagemanget bland medarbetarna, och på så sätt ökas avtrycken. Det är viktigt att det 
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inom verksamheten finns drivande personer som är aktiva i utvecklingen av det 
balanserade styrkortet, och det kan vara en bidragande orsak till att enbart två enheter 
inom förvaltningen utvecklat styrkort. Finns inte dessa drivande personer, anser vi att 
styrkortet avger färre avtryck. 
 
Orsaker som försvårar styrkortsarbetet är att organisationen inte är homogen, vilket 
komplicerar samarbetet. En enhet har en stor andel extern personal, vilket försvårar 
arbetet med att synliggöra styrkortet. Synliggörs inte styrkortet, ökas inte medarbetarens 
engagemang och förståelse. Arbetet med balanserat styrkort blir svårt utan rätt datorstöd, 
och det tidigare använda datorstödet var komplicerat för medarbetaren. Resultatet blir att 
medarbetarna inte läser rapporten, och följden blir att förståelsen för styrkortet minskas. 
Ett nytt rapporteringssystem har utarbetats, vilket ska underlätta arbetet och kommunicera 
informationen bättre. Att utveckla en ny styrning medför fler undersökningar, vilka kan 
skapa ointresse och en trötthet. Situationen kan bidra till att arbetet med att utveckla det 
balanserade styrkortet försvåras. Organisationens kultur kan här påverka arbetet med att 
övergå till den nya modellen, och denna process kan ta lång tid.  
 
Det som Helsingborgs Stad ville uppnå med införandet av det balanserade styrkortet 
anser vi vara uppnått på Utvecklingsnämndens Förvaltnings Försörjningsstödsenhet. 
Förväntningarna var att styrkortet skulle skapa gemensam plattform för styrning och 
uppföljning, då det inte fanns något styrsystem tidigare. Kommunikationen mellan 
förvaltningarna och nämnderna skulle öka, och på så sätt fokusera på det som är 
väsentligt. Styrningen skulle bli mer verksamhetsinriktad, och fokusera på ickefinansiella 
perspektiv, samt öka dialog och delaktighet.  
 
Denna studie visar att det i Helsingborgs Stad finns flera avtryck av balanserad styrning 
på Utvecklingsnämndens Förvaltning och framförallt på Försörjningsstödsenheten. I och 
med dessa observationer har vår utvärdering ett lärande syfte, grundat på Stevrins teori, 
då vi visar att styrkortet ger dessa avtryck.285 Vi hittade även icke dokumenterade avtryck 
som kan bli ett teoretiskt bidrag.  
 
Vår åsikt är att balanserat styrkort ökar engagemanget bland medarbetarna och 
politikerna, samt att det synliggör verksamheten i olika perspektiv. Styrkortet skapar en 
helhet och en styrning som är proaktiv. Modellen ger avtryck, och vi är av den upp-
fattningen att den lämpar sig för kommunal verksamhet, även om den är utvecklad för 
näringslivet.    
 
 

285 Stevrin (1991) 
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Slutsats 
 

 det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av vår utvärdering. Vi kommer 
att beskriva vårt kunskapsbidrag och vad det kan ge för vidare förändringar. Kritik 
till vissa källor kommer att framföras och en metodreflektion kommer att framföras. 

Slutligen belyser vi trovärdigheten i studien, och ger vi förslag till vidare forskning. 

6.1 Utvärderingens resultat 
 

Denna utvärdering av det balanserade styrkortets avtryck i kommunal verksamhet, har 
gett ett positivt resultat. Både i de observationer vi har gjort av styrkortets avtryck, men 
även av medarbetarnas intresse och medvetenhet om balanserad styrning samt deras med-
verkan i enkätundersökningen. De avtryck som observerats är jämförbara med det som 
finns dokumenterat om vad styrkortet kan bidra till, men stämmer också överrens med de 
studier som beskriver uppkomna avtryck. Dessutom hittade vi andra avtryck av intresse, 
som att styrkortet skapar möjlighet till ett gränsöverskridande arbete, och att det bidrar till 
att definiera begrepp. Vi uppmärksammade även att engagemanget bland personalen ökar 
för verksamhetens styrning. Observationer gjordes om att det fanns en högre grad av 
medvetenhet om nämndens ställning, i förhållande till andra kommuner. Medvetenheten 
bidrar till en jämförelse som ger indikationer på verksamhetens kvalité. Studie visar att 
avtrycken är få i den högre organisationen, och mer framträdande på lägre nivåer. Det 
som Helsingborgs Stad ville uppnå med införandet av det balanserade styrkortet anser vi 
vara uppnått på Utvecklingsnämndens Förvaltnings Försörjningsstödsenhet.  
 
Vi anser att avtrycken uppkommit för att tjänstemän, politiker och medarbetare är 
engagerad i styrkortsarbetet. Det politiska styret har stor betydelse, eftersom de beslutar 
om styrkortets existens och resurstilldelning, och på så sätt påverkar hur utvecklingen 
framskrider. I tider med gynnsam ekonomi skapas större förutsättningar för att lyckas 
med att både implementera och styra med balanserat styrkort. Arbetet försvåras också 
utan rätt datorstöd. 
 
I vår studie framkom det att brister finns i styrkortet när det gäller att mäta det som är 
dåligt och förbättra detta. Vi ser här att det kräver extra arbetsinsatser och kan uppfattas 
som svårt, och det är upp till Utvecklingsnämndens Förvaltning att ta ställning till om 
detta ska utvecklas. Vuxenutbildningsenheten bör offentliggöra sina mätningar internt för 
att få med medarbetarna i styrkortsarbetet och på så sätt få det att fungera bättre. 
 
Några andra avgörande faktorer för uppkomsten av avtrycken kan vi inte se utifrån den 
information vi har fått. Varken tjänstemän, medarbetar eller politiker kan ge några 
konkreta alternativa förslag på vad som kan ha orsakat avtrycken. Avtrycken hade dock 
kunnat uppkomma med liknande styrsystem, men styrsystemet måste innehålla icke-
finansiella perspektiv. Vi anser att de observerade avtrycken inte hade uppkommit med 
enbart budgetstyrning.  
 
 

I 
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6.2 Kunskapsbidraget 
 

Kunskapsbidraget blir de avtryck av det balanserade styrkortet som vi observerat i den 
kommunala verksamheten. Vi bidrar med utvärderingsmodellen som vi sammanställt 
utifrån teorierna, och studien kan vara till hjälp för Helsingborgs Stad och utvecklings-
nämnden för att utveckla sina styrkort, samt för andra kommunala verksamheter med 
balanserat styrkort, och för de som funderar på att implementera styrkort. 

6.3 Källkritik 
 

Vi är medvetna om att några av våra källor inte är fullt ut vetenskapliga. Ericsson och 
Gripnes bok Att införa balanced scorecard i kommunal verksamhet, och Hallgårde och 
Johanssons bok Att införa Balanced Scorecard – En praktisk vägledning är renodlade 
handledningsmanualer, som ska vara till hjälp vid framtagande och införande av 
balanserat styrkort. Böckerna är baserade på litteratur från Kaplan och Norton samt Olve, 
Roy och Wetter, men även litteratur av Ewing och Samuelsson. Även Sande och Wærns 
bok Konsten att styra – Exempel på Kommunala Balanced Scorecard, kan ses som ett 
hjälpmedel vid framtagande och implementering av balanserat styrkort. Den ger exempel 
på kommunala balanserade styrkort, däribland Linköpings kommun. Sande arbetar som 
konsult inom ämnet, och Wærn arbetar vid Svenska kommunförbundet, som också utgivit 
boken. Sandberg och Sturessons bok Visionen om den styrbara kommunen – ekonomi-
styrprocess och styravtryck i kommunen, kan ses som ett hjälpmedel för politiker och 
tjänstemän för att skapa förändring av verksamhetsstyrningen och bygger på olika 
konsultinsatser och seminarier. Boken grundar sig på litteratur av bland annat Westrup.  

6.4 Reflektion  
 

Vår studie grundades på två enkätundersökningar och intervjuer med sex tjänstemän, för 
att få mer bredd och djup på utvärderingen. Vi hade fått fram fler åsikter genom att göra 
kompletterande intervjuer med några medarbetare och politiker. Detta var dock inte 
praktiskt genomförbart i denna studie på grund av det geografiska avståndet. En ut-
värdering i vårt närområde hade ökat möjligheterna till ett mer utvecklat resultat.  Intresse 
hade också funnits i att göra en enkätundersökning med svarsalternativ utifrån resultatet, 
föra att se om vi författare och respondenterna har tolkat avtrycken på samma sätt.  
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett alternativ till fortsatt forskning inom detta område är att göra mer fördjupade 
intervjuer med personalen vid Utvecklingsnämndens Förvaltning och Försörjnings-
stödsenheten, för att se om det går att fastställa om det är styrkortet som gett avtrycken 
eller inte. Det skulle vara av intresse att titta på de andra enheterna inom Utvecklings-
nämndens Förvaltning, men även andra förvaltningar inom Helsingborgs Stad. Här är det 
intressant att använda den styrkortsmall vi tagit fram i vår studie, som utvärderingsmodell 
för fler verksamheter. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Balanserad styrning, UVN:s politiker 
 

1. Vilket parti tillhör du? 

2. Hur länge har du varit förtroendevald? 

3. Vilken sysselsättning har du i det civila? 

4. Vet du vad balanserad styrning/styrkort innebär? 

5. Får du som politiker tillräckligt med information/rapporter från 

verksamhetens tjänstemän? Ge exempel på information/rapporter som du 

erhåller, och vad den används till. 

6. Vilket perspektiv genererar flest rapporter? 

7. Ge exempel på dessa rapporter och mått i perspektiven. 

8. Hur ser du på budgetens betydelse i förhållande till balanserad styrning? 

9. Beskriv vad den balanserade styrningen har betytt för dig som politiker i ditt 

beslutsfattande. 

10. Beskriv vad den balanserade styrningen har betytt för dig som politiker när 

det gäller krav på uppföljning. 

11. Kan det vara så att förändringarna du har sett kan ha uppstått av andra 

orsaker än balanserad styrning? 

12. Hur utvärderas styrkortet av er politiker? 

13. Sker det någon utvärdering av ert politiska arbete? I så fall, på vilket sätt? 

14. Hur bidrar du som politiker till utvecklingen av styrningen? 

15. Hur ofta är du som politiker ute i verksamheten? 
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Bilaga 2 
Balanserad styrning, UVN:s medarbetare 
 

1. Vilken typ av tjänst har du? 

2. Vilket år började du din nuvarande tjänst? 

3. Var är du anställd 

4. Vet du vad balanserad styrning/styrkort innebär? 

5. Har du haft en anställning Utanför Helsingborgs Stad, där 

verksmaheten använt sig av balanserad styrning/styrkort? 

6. Vilket perspektiv anser du dominerar i styrkortet? 

7. Beskriv vad du anser att den balanserade styrningen har lett till, för 

dig som anställd? 

8. Beskriv vad du anser att den balanserade styrningen har lett till, för 

verksamheten? 

9. Kan det vara så att förändringarna du har sett kan ha uppstått av 

andra orsaker än balanserad styrning? 

10. Hur ser du på budgetens betydelse i förhållande till balanserad 

styrning? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor Utvecklingsförvaltningen 
 
Allmänt 

1. Vilken typ av tjänst har du? 
2. Hur länge har du varit anställd vid Helsingborgs Stad? 
3. Vilken typ av bakgrund/utbildning har du? 

 
Övergång 

4. Varför började ni arbeta med balanserat styrkort? 
5. Vem eller vilka tog initiativet till att börja arbeta med balanserat styrkort? 
6. Hur länge har er förvaltning arbetat med styrkort? 
7. Vem har utformat ert styrkort? 
8. Vilket styrning användes tidigare? 
9. Varför bytte ni styrsystemet? 
10. Har styrkortet löst tidigare problem? 
11. vilken typ av problem har lösts? 

 
Processen 

12. Vad upplever du är svårt med att göra förändringar i styrningen, i en kommunal 
verksamhet? 

13. Vilka nackdelar ser du med det balanserade styrkortet? 
14. Vilka avtryck upplever du av att ni infört det balanserade styrkortet? 
15. Hur mäter ni dessa avtryck? 
16. Hur ofta mäter ni dessa? 
17. Hur ofta tar ni fram rapporter från ert styrkort? 
18. Vem tar del av dessa rapporter? 
19. Vem formulerar målen? 
20. Hur får medarbetarna del av mål och utfall? 
21. Hur används det balanserade styrkortet praktiskt? 

 
Politikerstyre 

22. Ge exempel på mål, och vad de betyder i verksamheten med balanserat styrkort. 
23. Hur kopplas det balanserade styrkortet till politiskt styre? 
24. Hur kommuniceras målen mellan politikerna och tjänstemännen? 
25. Hur följer ni upp dessa? 

 
Betydelsen av styrkortet 

26. Är traditionella planer och uppföljning fortfarande viktigare än styrkortet? 
27. Hur nöjda är ni med tillämpningen av styrkortet? 
28. Ser du några brister med styrkortet? 
29. Vilket perspektiv väger tyngst? 
30. Hur sker framtagandet av målen? 
31. Bidrar styrkortet till att du som medarbetare känner dig mer delaktig i 

verksamheten och får en ökad förståelse för verksamheten? 
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