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Förord 
 
Resultatet av vår studie är ett kandidatarbete i företagsekonomi med inriktning mot styrning 
och styrsystem. Det har länge pratats om de ansatser som har gjorts med Balanced Scorecard i 
den kommunala verksamheten. Dock har de aldrig gjorts någon riktigt omfattande 
undersökning av användandet. Vi hoppas därför att vår studie skall öka samt tillföra kunskap 
om kommunernas relationer till styrkort. Vår förhoppning är vidare studien skall vara 
underlag för framtida diskussioner i ämnet. 
 
Vi vill samtidigt passa på att tacka alla de respondenter i kommunerna som tagit sig tid och 
svara på vår enkätundersökning och därmed gjort vår studie möjlig. Vi vill även tacka vår 
handledare Henrick Gyllberg för goda råd och idéer, samt övriga personer som har kommit 
med synpunkter under arbetets gång. Slutligen vill vi ägna ett stort tack till företaget Netigate 
som gratis upplåtit sitt enkätundersökningsprogram för oss. 
 
 
 
Ronneby, januari 2007 
 
 
 
 
 
.............................  .............................  
Johan Hult Daniel Svensson 
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Balanced Scorecard i Svenska kommuner 
 
Författare: Johan Hult och Daniel Svensson  
 
Handledare: Henrick Gyllberg  
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att genomföra en kvantitativ totalundersökning 

av Sveriges kommuner och se varför de tillämpar Balanced Scorecard. 
Studien ska även granska utbredningen av Balanced Scorecard, dess 
nytta samt hur det används. 

 
Metod: I vår studie har vi valt att göra en kvantitativ totalundersökning. Studien 

har utförts med hjälp av en enkätundersökning som har skickats ut via e-
post till samtliga Sveriges kommuner. Vi har också gjort en 
litteraturstudie för att få kunskap om relevanta teorier inom 
ämnesområdet. Slutligen har en sammanställning av enkäten genomförts 
i Netigate och Excel, samt en analys av resultatet från enkäten. 

 
Slutsats: Balanced Scorecard är väl känt bland de svenska kommunerna och de har  

tagit det till sig i relativt hög utsträckning, 36 procent av kommunerna 
använder styrkort i hela eller delar av sin kommun. Kund- och 
finansiellaperspektivet är de vanligaste men även medarbetarperspektivet 
är vanligt förekommande. De vanligaste nyckeltalen är medborgar-nöjd-
index, årets resultat, sjukfrånvaro samt nöjd medarbetarindex. 
Anmärkningsvärt var att flera kommuner inte hade några it-lösningar 
alls. Den främsta anledningen till varför kommunerna valt att använda sig 
av Balanced Scorecard är att de vill effektivisera den kommunala 
verksamheten. Trots att Balanced Scorecard används är det vanligt bland 
kommunerna att även använda sig av traditionella planer för att styra 
verksamheten. De flesta av kommunerna anser sig nöjda med deras 
Balanced Scorecard och tycker att det medfört någon form av framgång. 
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Abstract 
 
 
Title: Balanced Scorecard in Swedish municipalities 
 
Authors: Johan Hult and Daniel Svensson 
 
Supervisor: Henrick Gyllberg 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose with our study is to accomplish a quantitative research of all 

municipalities in Sweden and see why they apply Balanced Scorecard. 
The study will also investigate the spread of Balanced Scorecard, even 
the benefits and how they use it. 

 
Method: In our study we have chosen a quantitative research. The study has been 

accomplished with a questionnaire survey which we sent to all of the 
Swedish municipalities. We have also done a literature study to get more 
knowledge about relevant theories. Finally we have compiled the 
questionnaire in Netigate and Excel, and analysed the result from the 
questionnaire. 

  
Results: Balanced Scorecard is well-known in the Swedish municipalities and 36 

percent of the municipalities use this scorecard in whole or in parts of the 
organisation. Customer- and financial perspectives is the most common 
but also the employee perspective is regularly used. The most ordinary 
measures are citizen-satisfied-index, results of the year, absence due to 
sickness and emloyee-index. Remarkable is that several municipalities 
don’t have any it-solution at all. The primary reason why the 
municipalities use Balanced Scorecard is to be more efficient. It’s 
common that municipalities use traditional plans to control the 
organisation even if they use Balanced Scorecard. The most of the 
municipalities are satisfied with their Balanced Scorecard and think they 
get some success from it. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel ges en kort bakgrund av ämnesområdet, vidare följer en 

problemdiskussion samt syftet med vår uppsats Balanced Scorecard i Svenska kommuner. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Idag finns det 290 kommuner i Sverige som bedriver ett omfattande arbete. Kommunernas 
funktioner och uppgifter framgår av vår grundlag men bestäms också i speciell lagstiftning 
som till exempel kommunallagen. Vidare så finns det ett antal speciallagar, till exempel plan- 
och bygglagen, miljöbalken, hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Kommunerna 
bekostar sin verksamhet i första hand genom kommunala skatteintäkter men också genom 
avgifter och bidrag från staten. En kommuns huvudsakliga uppgifter är att erbjuda olika 
tjänster samt i ringare omfattning myndighetsutövning. (Ericsson, Gripne, 2002) 
 
En kommun är en organisation som är politiskt styrd, detta medför att beslut som är viktiga 
fattas av de kommunala beslutande politiska organen. Men många beslut fattas också av de 
kommunala tjänstemännen. Formellt är det de politiska organen som ansvarar för att utveckla 
och förnya den kommunala verksamheten. När det handlar om att besluta om administrativa 
metoder som ger bättre kommunal verksamhet är det vanligt att tjänstemännen är med och 
beslutar. Exempel på detta är förslag på nya ekonomisystem eller personalsystem. Emellertid 
krävs det ibland att besluten förankras i politiska organ. (Ericsson, Gripne, 2002) 
 
Under 1980-talet började man allt mer diskutera om att det fordrades nya styrverktyg för att 
på ett effektivare sätt kunna styra företagen och förvaltningarna. De brister som fanns i de 
existerande styrverktygen var att de bedömdes vara alltför enkelspåriga i fokuseringen av 
finansiella mål och mått. Detta utmynnade i att nya styrverktyg för kvalitet som till exempel 
Total Qaulity Management (TQM) som har som mål att få insikt om kvalitet i hela den 
organisatoriska processen och Business Process Reengineering (BPR) som handlar om att 
omskapa affärsprocesser. Ytterligare ett styrverktyg som utformades utifrån samma strävan 
var Balanced Scorecard (BSC). (Müller, 2005) 
 
Balanced Scorecard utvecklades av Robert S. Kaplan och David P. Norton, deras idéer växte 
fram under tidigt 90-tal. Det bygger på att se företaget ur fyra perspektiv, där den kortsiktiga 
strategin kopplas till den långsiktiga visionen och strategin. De olika perspektiv som Kaplan 
och Norton har utvecklat är det finansiella-, kund-, process- och utvecklingsperspektivet. 
Dessa perspektiv bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och morgon. (Olve, Roy, Wetter, 
1999)  
 
Syftet med ett Balanced Scorecard var att ge företagsledare de instrument som behövdes för 
att uppnå framtida vinster. Det är viktigt att förstå sina mål och vilka metoder som skall 
användas för att nå dessa. Grunderna för managementsystemet som Balanced Scorecard 
skapar bygger på att förstå sin egen vision, affärsidé och strategi. (Kaplan, Norton, 1999)  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Den kommunala verksamheten i Sverige expanderade rejält från 1960-talet fram till 80-talet. 
Den ökade tillväxten medförde dock inga vidsträckta diskussioner om organisationsformerna i 
kommunerna. Uppfattning av den kommunala verksamheten var att den skulle organiseras 
och styras genom förvaltningar. (Forsell, 1994) 
 
Emellertid har det under senare år diskuterats allt flitigare hur en kommun skall organiseras 
och styras. I slutet 1997 utförde Svenska kommunförbundet en kartläggning av kommunernas 
fortgående och planerade förnyelsearbete. Undersökningen visade att 148 av 208 svarande 
kommuner skulle genomföra förändringar inför 1999. Det rörde sig om korrigering och 
förfining av den kommunala organisationen samt förändring av sättet hur man arbetar. De 
främsta orsakerna till förändring var att det fanns en behövlighet av att utveckla: (Sande 2000) 
 

• Kommunens styrprinciper 
• Ekonomin 
• Kommunfullmäktiges arbetsformer 
• Organisationen för att möta externa krav 
• Ledarskapet 
• Kommunstyrelsens arbetsformer 
• Den lokala demokratin 
• Organisationskultur 

 
Enligt Ericsson och Gripne (2002) behöver en kommun som skall effektivisera ha bra 
metoder för att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete med mål om att öka 
effektiviteten. Sande (2000) betonar att i skeden av nedskärningar är det särskilt viktigt att 
ombestyra verksamheten och främja det som är väsentligt. Vidare säger han att 
utgångspunkten i alla typer av verksamhet, oberoende om den är kommunal eller privat, är att 
det finns en ömsesidig tolkning om vad målet är med verksamheten som bedrivs. Ericsson 
och Gripne 2001 betonar att när en kommun skall förnya och utveckla sin verksamhet ligger 
ansvaret formellt på de politiska organen. 
 
Skilda former av prestationsmått och verksamhetsbeskrivningar med hjälp av nyckeltal har 
sedan länge testats i kommuner och landsting. En rad kommuner i Sydsverige har använt och 
jämfört ett par gemensamma verksamhetsmått och nyckeltal som är av en sådan kaliber att de 
har potential att utvecklas till en styrkortsprocess. (Olve, Roy, Wetter, 1999) Vidare har 
svenska kommunförbundet varit med och utvecklat en kommunal tillämning av styrsystemet 
Balanced Scorecard och idag är 190 kommuner anslutna till deras Balanced Scorecard bank 
(Melbi, 2004). Balanced Scorecard var från början tänkt att användas i företag, men idag har 
konceptet börjat spridas i allt högre omfattning till offentliga organisationer. (Müller, 2005) 
 
Enligt Müller (2005) framkallar styrverktygens utbredning i offentliga organisationer två 
frågor. Den första frågan behandlar ifall styrverktygen passar i offentliga organisationer och 
den andra hur vidare det har ägt rum någon anpassning av styrverktygens utformning och 
användning. Han betonar också skillnaden mellan privata företag och offentliga 
organisationers styrsituation i avseende av finansiering och politisk styrning. 
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En som är kritisk till att kommunerna börjat låna modeller från näringslivet är professorn i 
företagsekonomi Olov Olsson (refererad i offentlig styrning, 2002). Orsaken till hans kritik är 
att han tycker att det för 10 år sedan uppstod negativa effekter när mål- och resultatstyrning 
ersatte detaljstyrningen i den kommunala verksamheten. Olsson menar också att det uppstår 
konstiga situationer när offentliga organisationer lånar modeller från näringslivet. Han 
betonar också att man inom offentlig sektor måste tro mer på sig själv samt utveckla sina egna 
idéer. Olsson skildrar dagens situation ”som att offentlig sektor tar resurser från sin service 
för att kontrollera samma service”. Följderna av detta är till exempel att läkarna skriver mer 
papper och opererar mindre. Konsekvensen av detta blir lägre service till ett betydligt högre 
pris per producerad enhet. Olve, Roy och Wetter (1999) är av en annan uppfattning och anser 
att modellen Balanced Scorecard passar väl för verksamheter där syftet inte är vinst. Möjligen 
behöver modellen anpassas något. Vidare anser de att om Balanced Scorecard används av till 
exempel gatukontor, skolor eller sjukhus är det möjligt att i förhand dimensionera och 
konkretisera förväntningar. Sande (2000) menar att Balanced Scorecard skulle kunna nyttjas 
för att göra uppföljningar av den övergripande visionen och för de mål som en kommun har. 
Detta medför att kommunen ges möjlighet att visa vad den har frambringat och vilka 
satsningar den tänker göra inför framtiden. 
 
Flera av de system som har lanserats i kommunerna härstammar från näringslivet, där 
näringslivet från början har hänförts av idéer från USA (Ericsson, Gripne, 2002). Sedan 
början av 1990-talet har många företag visat sig intresserade av balanserade styrkort inte 
minst svenska företag. Även den offentliga sektorn i Sverige har visat ett stort intresse för 
styrning genom balanserade styrkort. Detta märks bland annat genom Svenska 
Kommunförbundets medverkan till att utveckla en kommunal tillämpning av ett balanserat 
styrkort. Deras utvecklingsarbete har pågått sedan 1996 och omfattar idag 190 kommuner 
både aktiva och ej aktiva. (skl.se, 2006) 
 
Men har införandet av balanserade styrkort gett den förväntade nyttan som kommunerna 
eftersträvat? Uppfyller kommunernas balanserade styrkort de tilltänkta behov som de hade 
innan implementeringen fastställdes? Hur pass utbrett är användandet av balanserade styrkort 
i kommunerna? Används de balanserade styrkort så som det är tänkt som icke finansiella 
mått? Används det som ett informationssystem eller ett styrsystem? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att genomföra en kvantitativ totalundersökning av Sveriges 
kommuner och se varför de tillämpar Balanced Scorecard. Studien ska även granska 
utbredningen av Balanced Scorecard, dess nytta samt hur det används. 
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1.4 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att koncentrera oss på varför Sveriges kommuner nyttjar Balanced 
Scorecard, vilken nytta det har tillfört kommunerna, samt utbredningen. För att få svar på 
dessa frågor har ett frågeformulär framställts med omkring 20 frågor. 
 
Eftersom kommunerna är så stora arbetsplatser kommer vår undersökning att riktas till en 
ansvarig kontaktperson för balanserat styrkort i varje kommun. Vi har som mål att kontakta 
samtliga av Sveriges 290 kommuner med vårt frågeformulär för att få ett så signifikant 
svarsresultat som möjligt. Skälet till detta är att vi antar att Balanced Scorecard inte är lika 
utbrett ibland kommunerna som det är bland företagen. 
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2. Teori 
 
I följande avsnitt redogör vi för de teorier som vi anser vara av vikt för vår studie.  

 

 

2.1 Ekonomistyrning 
 
Det övergripande syftet med ekonomistyrning i organisationer är att de ska uppnå sina 
strategiska mål (Ax, Johansson, Kullvén, 2002). Ekonomistyrning är alltså hur en 
organisation planerar och kontrollerar sin ekonomi. Ekonomistyrning brukar delas upp i 
strategisk styrning, taktisk styrning samt operativ styrning. Den strategiska styrningen 
innehåller målformulering samt bestämmelser om företagets verksamhet i stort. Den taktiska 
styrningen har ett kortare perspektiv, det behandlar vilka resurser som krävs samt hur 
företaget ska organisera sig. Till sist den operativa styrningen som behandlar den löpande 
verksamhetens styrning. (Thomasson et al, 2003) 
 
Att mäta saker är något som är grundläggande i de flesta organisationers styrsystem. Det sker 
planering av aktiviteter, beslut fattas kring verksamhetsplaner, budgetar och mål formas som 
därefter följs upp. Sedan mäter man utfallen och jämför dem med det resultat och mål som 
eftersträvas. (Sande, 2000) 
 
 
2.2 Kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen 
 
Det har länge sagts att den traditionella ekonomistyrningen stannade i sin utveckling 1925. 
Fram till dess hade företagen tillgång till de redovisningsrutiner som används än idag: 
budgetar, standardkostnader, transferpriser, Du Pont-modellen etc. Ekonomisystemens syfte 
var att sköta om företagens effektivitet och blickfånget låg på kostnadssidan. (Olve, Roy, 
Wetter, 1999) 
 
Kritiken mot de traditionella ekonomiska styrsystemen har under det senaste decenniet vuxit 
allt större. Nedan visas några av de synpunkter som finns inom området. Den traditionella 
ekonomistyrningen: (Olve, Roy, Wetter, 1999) 
 

• ger missvisande information för beslutsfattande 
• tar inte hänsyn till de krav som dagens organisation och strategi ställer 
• uppmanar till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering 
• är underordnad den externa redovisningens krav 
• ger vilseledande information för kostnadsfördelning och investeringsstyrning 
• levererar abstrakt information till de anställda 
• ägna föga uppmärksamhet åt omgivningen 
• kan ge missvisande information 
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2.3 Skillnad mellan kommun och företag 
 
Både Forsell (1994) och Müller (2005) betonar att kommuner och företags omvärld skiljer sig 
påfallande. Exempel är en kommuns medborgare som är skrivna i kommunen tvungna att 
betala skatt för att kommunen skall kunna bekosta sin verksamhet. Skillnaden i företag är att 
det är försäljning som står för inkomsterna. Nedan visar vilka olika förutsättningar som 
kommunerna har gentemot företag då de bedriver sin verksamhet: (Forsell, 1994) 
 
 
 Kommun Företag 
                                    
 
(Om) Värld: 
 

 
Kommunen 

 
Marknaden 

 
Karaktäristiska: 
 

 
Geografisk 

 
Konkurrens 

 
Uppdragsgivare/ 
Huvudman: 

 
Kommunen (gm fullm., 
styrelse o. nämd) 

 
Ägare (gm stämma o. 
styrelse) 

 
Uppdragsgivare/ 
Huvudman: 

 
Fullgöra föreskrivna 
uppgifter 

 
Prestera ekonomiskt 
överskott 

 
Avnämare: 
 

 
Invånare/ 
Medborgare 

 
Kunder 
 

 
Relation: 
 

 
Obligatorisk/ 
Återfördelning 

 
Frivillig/ Köp o. 
försäljning 

 
Finansiering: 
 

 
Skatter 
 

 
Försäljning 

 
Resursfördelning: 
 

 
Gm budget/ 
efter behov 

 
Gm reslutat/ 
efter lönsamhet 

 
Organ.struktur: 
 

 
Byråkrati 

 
Byråkrati 
Resultatenheter 

 
Styrmedel: 

 
Regler 

 
Resultatkrav 

Tabell 1: Skillnaderna mellan de två organisationsformerna företaget och kommun: från Forsell (1994) 
 
 
Mellan kommunerna konkurrerar man om att vara den mest attraktiva boende- och 
lokaliseringsorten för invånarna och företagen. Kommunen måste bibehålla dagens invånare 
och företag samt locka till sig nya invånare och företag. Det är viktigt för kommunen att ha 



Johan Hult  Balanced Scorecard i Svenska kommuner 
Daniel Svensson 
 
 

   13 

sin ekonomi i balans. En ytterligare sak som är viktig är att kommunen har en ekonomisk 
tillväxt. Det krävs att det finns ett system som mäter hur invånarna uppfattar verksamheten. 
Detta är ett krav då det i många fall är helt utslagsgivande att invånarna är nöjda med 
verksamheten. Medarbetarnas motivation och kompetens är det som avgör om en kommun 
skall uppnå framgång. Det är därför viktigt att mäta saker som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, 
sjukfrånvaro samt personalomsättning. Det har blivit allt viktigare hur processerna är 
utformade i en kommun, det gäller att dom fungerar effektivt och är rätt utformade. (Ericsson, 
Gripne, 2002). 
 
 
2.4 Balanced Scorecard 
 
2.4.1 Den grundläggande modellen 
 
I början av 1992 lanserades de första funderingarna kring Balanced Scorecard. Det var de två 
professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton som bedriver konsultbolaget 
Renaissance Solutions i USA som publicerade sina idéer kring begreppet Balanced Scorecard 
i Harvard Business Reviews 1992. Kaplan och Nortons modell gick ut på att se verksamheten 
genom fyra olika perspektiv och genom perspektiven sammanföra det balanserade styrkortet 
till företagets kortsiktiga verksamhetsstyrning med den långsiktiga visionen och strategin 
(Kaplan, Norton, 1999). Kaplan och Norton (1992) skriver att Balanced Scorecard ger en 
helhetsbild över vad en organisations enheter åstadkommer, mening med detta är att förhindra 
suboptimeringar.  
 
Mätning är en central roll inom Balanced Scorecard och det som inte går att mäta går heller 
inte att styra. (Kaplan, Norton, 1996) 
 

”If you can`t measure it, you cant`t manage it” 
(Kaplan, Norton, 1996 s.21) 

 
Kaplan och Norton (1996) drar liknelse med ett flygplans instrumentpanel då de ska beskriva 
Balanced Scorecard. För att flyga ett plan krävs det en mängd information såsom hastighet, 
höjdmätare, bränslemätare mm, det krävs alltså en samlad bild av information annars kan det 
sluta illa. På samma sätt menar författarna att det är med Balanced Scorecard att chefer i 
företag ska förses med de instrument som behövs för att nå framtida vinster. 
 
Det balanserande styrkortet har utvecklats från ett prestanda mätningssystem till ett mer 
strategiskt verktyg, det ska hjälpa organisationer att nå sina strategiska mål. Franska 
vetenskapsmän har påstått att det balanserade styrkort inte är någon ny ide från Kaplan och 
Norton utan att det endast är en kopia av: ”tableau de bord” som var utformat av ingenjörer 
från Frankrike under första halvan av 1900-talet.  (Souissi, Kazunori, 2006) 
 
Robert S Kaplan var även med och utvecklade ABC-konceptet (Activity Based Costing en 
metod för kostnadskalkylering) men inom denna metod anser han nu att endast 
kostnadsdrivarna kommer fram, medan Balanced Scorecard ger en mer omfattande bild av 
organisationen. (Kaplan, Norton, 1999) 
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Balanced Scorecard medförde att chefer i organisationer kan se kopplingen mellan de olika 
perspektiven, samt att de får en helhetsbild över processerna. Perspektiv har tidigare endast 
studerats ett i taget, men Balanced Scorecard kopplar samman de perspektiv som används och 
ger en helhetsbild. (Larsson, 2004) 
 
Teemu Malmi presenterade år 2001 studien: Balanced Scorecard in Finnish companies: A 
research note. Där det visade sig att av 17 företag som använde sig av Balanced Scorecard var 
det 15 företag som hade fyra perspektiv i deras Scorecard, det var vanligtvis de som Kaplan 
och Norton presenterat. Två tjänsteföretag hade lagt till ett femte perspektiv nämligen ett 
medarbetarperspektiv vilket är vanligt bland svenska företag som har anammat Balanced 
Scorecard. Antalet mått ibland de intervjuade företagen varierade mellan fyra och upp till 25. 
Att implementera ett Balanced Scorecard har syftat till att skapa nya mått som inte tidigare 
fanns i företaget, endast för två företag tillförde Balanced Scorecard inte några nya mått. Mer 
än hälften av de intervjuade företagen var missnöjda med it-lösningarna för deras balanserade 
styrkort. Sättet hur resultaten rapporterades varierade kraftigt mellan företagen. I vissa företag 
förekom rapporter i pappersform som skickades till utvalda chefer, i andra fall förekom 
manuellt tillverkade rapporter i elektroniskform som var tillgängliga för alla intresserade att 
hämta. Rapporterna brukade vanligast sammanställas en gång i månaden i de flesta 
intervjuade företag. Några få företag sammanställer sina rapporter endast tre till fyra gånger 
per år. (Malmi, 2001) 
 
Balanced Scorecard som presenterades av Kaplan och Norton 1992 har används av många 
företag de senaste åren. Det är cirka 31 procent av de finska organisationerna som använder 
sig av Balanced Scorecard, samt att cirka 30 procent som håller på att implementera det. 
Undersökningar som gjorts i USA visar att av 1000 företag så har 60 procent av dessa haft 
någon form av kontakt med Balanced Scorecard. En främsta anledning att använda sig av 
Balanced Scorecard är enligt Kaplan och Norton att binda måtten i Balanced Scorecard till 
organisationens strategi. (Malmi, 2001) Bland de svenska företagen är det 38 procent av 
teknikföretagen som använder Balanced Scorecard (Olve och Petri, 2004). Samt att det är 38 
procent av tjänsteföretagen och 30 procent av handelsföretagen (Noresten och Sandberg, 
2005). Det har även genomförts en studie 2002 av Andersson och Ericsson som påvisar att 24 
procent av kommunerna har balanserat styrkort eller planerar att införa styrkort. 
 
Balanced Scorecard kan användas i huvudsak på två sätt, de flesta företagen sätter mål för 
Balanced Scorecard måtten. Cheferna är ansvariga för att målen nås. Icke finansiella mått 
används tillsammans med finansiella mått för att tillhandahålla en mer omfattande 
ansvarsskyldighet och för att företagens chefer ska se på frågor som man tror har mer 
strategisk betydelse. Medan andra företag inte sätter mål för sina mått, används deras 
Balanced Scorecard mer som ett informationssystem än som i tidigare fall ett styrsystem. Men 
är då Balanced Scorecard ett informationssystem eller ett styrmedel för att förvekliga 
företagets strategi? I Teemu Malmis studie av totalt 17 stycken företag svarade nio av dessa 
företag att det tjänade båda dessa syften, sex företag såg huvudsakligen Balanced Scorecard 
som ett verktyg för att förvekliga deras strategi och två av företagen såg deras Balanced 
Scorecard som ett rent informationssystem. Det fanns här inget direkt samband mellan olika 
former av företag och hur de såg på styrkortet. (Malmi, 2001) 
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Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) fordras det att mätvärden behandlas på ett lättillgängligt 
och enkelt sätt för att rent praktiskt kunna använda ett styrkort. Data måste införas, 
säkerhetsställas och göras tillgängliga. För att åstadkomma den beteendeförändring som 
eftersträvas fordras det att informationen. 
 

• presenteras på ett pedagogiskt sätt – i siffror, figurer och diagram som gör det enkelt 
att få överblick. 

 
• presenteras i en användarvänlig miljö – gränssnitten är enkla och familjära 

 
• görs lättillgänglig – informationen går att nå för den som är i behov av den, oberoende 

av både tid och rum 
 

• fångas upp och mäts på ett kostnadseffektivt sätt – ofta kräver mjuka mått nya 
mätinstrument. Viktigt är att kostnaden för att mäta dessa nya mått inte överstiger 
nyttan.     

 
Inledningsvis klarar sig det flesta organisationerna med Excel och PowerPoint för att utveckla 
och sköta sina styrkort. Vidare skriver Olve och Petri (2004) att när nyckeltalen i ett styrkort 
har stabiliserats, spridningen ökat och fler delar i organisationen utnyttjar dem, kan det finnas 
skäl till att införskaffa ett tilläggs stödsystem för att fortsätta att utveckla och sköta styrkortet. 
Denna tjänst kan vidare specialutvecklas eller införskaffas som standardprogramvara från en 
utomstående leverantör. (Olve, Petri, 2004) Många organisationer väljer i starten enkla it-
lösningar såsom Excel eller Access innan de investerar i någon mer avancerad lösning. (Olve 
et al, 2003) 
 
Begreppet Balanced Scorecard går under många olika namn. En del använder det engelska 
benämningen medan andra använder begreppet utan att ange något namn alls. (Jonsson 2000) 
Olve och Petri (2004) betonar att många föredrar att välja egna namn. Ett exempel på detta är 
Skandia som har valt att kalla sitt styrkort Navigator. 
 
 
2.4.2 Det finansiella perspektivet 
 
Stordriftsfördelar var den främsta konkurrensfördelen då man ser tillbaka på industrisamhället 
mellan 1850 till 1975. Vinnarna då var de företag som massproducerade standardiserade 
produkter. I industrisamhället klarade man sig bra med bara finansiella styrtal, då det inte var 
lika viktigt att satsa på kompetens och kundrelationer. Medan i informationssamhället är det 
betydligt viktigare för företagen att satsa på sina immateriella tillgångar. Efter 
informationssamhällets intågande har situationen förändrats av såväl tillverkningsföretag som 
serviceföretag. Företagens förmåga att mobilisera samt att använda sina immateriella 
tillgångar har blivit allt viktigare. Det har blivit allt viktigare att utveckla kundrelationer, 
utforma innovativa produkter och tjänster som efterfrågas, även att tillverka skräddarsydda 
produkter och tjänster snabbt och med god kvalitet. (Kaplan, Norton, 1996) 
 
Organisationers behov av ett nytt prestationsmått växte fram efter all kritik mot nyckeltal som 
endast hade finansiell fokuseringen. (Larsson, 2004) 
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Så Kaplan och Norton har i deras Balanced Scorecard även kvar en del finansiella styrtal, men 
problemet med finansiella styrtal är att de beskriver historiska händelser. Detta fungerade bra 
i industrisamhällets företag då det inte var speciellt viktigt med kundrelationer samt långsiktig 
kompetens inom företaget. Men det finansiella måttet fungerar inte i informationssamhällets 
mer komplexa organisationer. Balanced Scorecard är tillför att komplettera de finansiella 
styrtalen med styrtal som har en påverkan på framtiden och på så sätt skapa framtida vinster. 
Tanken är att styrtalen skall se på organisationen genom fyra perspektiv: finansiellt-, kund-, 
process-, samt lärandeperspektivet. I figuren nedan presenteras en modell från Kaplan och 
Norton med de fyra perspektiven. (Kaplan, Norton, 1999) 
 
 

 
 

Figur 1: Balanced Scorecards struktur: från Kaplan och Norton (1999) 
 
 
Med hjälp av de strategiska val som görs i övriga perspektiv ska de i det finansiella 
perspektivet gå att utläsa resultatet och på samma gång fastställa många av de långsiktiga 
målsättningarna. Följaktligen är det ägarnas krav och förväntningar som skildras i form av 
tillväxt- och lönsamhetskrav. (Olve, Roy, Wetter, 1999) 
 
Balanced Scorecard bygger som sagts också på finansiella styrtal, även dessa är viktiga trots 
att de beskriver historiska händelser. I styrkortet fokuserar det finansiella perspektivet mer på 
långsiktig ekonomisk framgång och inte som tidigare då de finansiella målen oftast var 
kortsiktiga. Finansiella styrtal bygger många gånger på lönsamhet och mäter ofta 
rörelseresultat och avkastning på arbetat kapital. (Kaplan, Norton, 1999) 
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2.4.3 Kundperspektivet 
 
I detta perspektiv framställs de kundvärden som skall uppfyllas och orsakerna till att kunderna 
skall vara redo att bekosta dem. (Olve, Roy, Wetter, 1999) Enligt Sande (2000) måste alla 
organisationer ha som mål att verksamheten är till för kunderna och att målet är att förstå samt 
uppfylla kundernas önskemål. Vidare menar Sande (2000) att det kan bli ödesdigert ifall 
organisationen inte aktivt och fortlöpande tar del av kundernas uppfattningar av hur 
organisationen tillgodoser kundernas behov. 
 
Kundperspektivet bygger på att identifiera företagets kund- och marknadssegment som de 
avser att konkurrera om. Med kundperspektivet blir det enklare att få fram de kundmått för 
företaget som är betydelsefulla, såsom kundens tillfredställelse, återköpsbenägenhet, värvning 
samt lönsamhet. Det är kundsegmenten som gör så att de finansiella målen uppnås. De företag 
som vill leva kvar på marknaden måste förstå vad kunderna efterfrågar och utveckla produkter 
och tjänster som tillgodoser kundernas behov. (Kaplan, Norton, 1999) 
 
I det balanserade styrkortets kundperspektiv ska visioner, affärsidéer, strategier omvandlas till 
vilka faktiska mål man har med sina marknadssegment och sina kunder. De företag som 
erbjuder alla kunder allt får en oklar inriktning och det håller oftast inte, företagen måste rikta 
in sig på vilket eller vilka marknadssegment och kunder man skall konkurrera om. (Kaplan, 
Norton, 1999) 
 
De styrtal som Kaplan och Norton tar upp inom kundperspektivet i sin bok om Balanced 
Scorecard omfattar de flesta organisationer: (Kaplan, Norton, 1999) 
 

• Marknadsandel 
• Återköpsbenägenhet 
• Kundvärvning 
• Kundtillfredsställelse 
• Kundlönsamhet 

 
 
2.4.4 Processperspektivet 
 
I processperspektivet gäller det att hitta de processer som leder till de rätta kundvärdena och 
att även ägarnas förväntningar blir tillgodosedda. För att komma fram till detta fordras det att 
man startar med att utforskar företagets generella processer. (Olve, Roy, Wetter, 1999) 
 
Processperspektivet rör de interna processerna i företagen, traditionella metoder förbättrar 
oftast endast befintliga verksamhetsprocesser. Medan Balanced Scorecards processperspektiv 
bygger på att finna nya processer som företaget ska bemästra för att uppfylla deras 
kundrelaterade samt finansiella mål. Det är en ny innovationsfas som strävar efter att 
förutsäga kundernas behov, eller komma med nya tjänster kunderna uppskattar. (Kaplan, 
Norton, 1999) 
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2.4.5 Utvecklingsperspektivet 
 
I utvecklingsperspektivet förvissar sig företaget om dess långsiktiga förnyelse och i med detta 
också deras överlevnadsförmåga. Det är därför bra ifall företaget funderar på vad som krävs 
för att behålla och utveckla den kunskap som krävs för att ha möjlighet att tillgodose de behov 
som kunderna har, men även för att hålla fast vid företagets effektivitet och produktivitet som 
krävs i de processer som ger de aktuella kundvärdena. (Olve, Roy, Wetter 1999) 
 
Det sista perspektivet som Kaplan och Norton tar upp i sin bok är lärandeperspektivet, detta 
perspektiv innehåller styrtal som förbättrar organisationens lärande och tillväxt. (Kaplan, 
Norton, 1999) 
 
För att skapa framtida vinster gäller det att investera i ny utrustning och produktutveckling. 
Utrustning, forskning och utveckling är viktigt men det krävs ändå mer. Kaplan och Norton 
skriver om tre huvudkategorier för sitt lärandeperspektiv, och det är följande tre: (Kaplan, 
Norton 1999) 
 

• Medarbetarnas kompetens 
- Övergången till informationssamhället har medfört att organisationerna ser 

medarbetarna på ett nytt sett och inser att de faktiskt medverkar till 
organisationens fördel. 

 
• Informationssystemens prestanda 

- Medarbetarna behöver bra information om sina kunder, processen samt vad de 
finansiella konsekvenserna blir av ett visst beslut. 

 
• Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen 

- Medarbetare som är kompetenta och har tillgång till information är ändå inte 
någon tillgång för företaget då personen inte har någon motivation. 

 
 
2.4.5.1 Personaltillfredställelse 
 
Ett viktigt och vanligt mål företagen vill uppnå är hög personaltillfredställelse. Enkäter är ett 
vanligt sätt att mäta personaltillfredställelsen hos företagen, exempel på frågor som kan ingå i 
en sådan enkät är enligt Kaplan och Norton följande: 
 

• Möjligheten att fatta egna beslut 
• Uppmärksammande av goda arbetsinsatser 
• Tillgång till relevant information för att kunna utföra jobbet väl 
• Aktiv uppmuntran att vara kreativ och använda fantasin 
• Graden av stöd från stabsfunktioner 
• Generell tillfredsställelse med företaget 
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2.4.5.2 Personallojalitet 
 
Företag har alltid personer som är mer eller mindre viktiga och företag gör investeringar i sin 
personal. Personallojaliteten mäts oftast genom att mäta nyckelpersoners 
omsättningshastighet i företaget, detta för att undvika att medarbetare slutar och att det 
intellektuella kapitalet försvinner. (Kaplan, Norton, 1999) Det har dock länge funnits 
fokusering kring intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital är ofta beskrivet som ett verktyg 
för att öka vinsten i ett företag. Sverige har i århundrade haft ett stort intresse för mätning och 
statistik och företaget Skandia utvecklade sina första idéer kring intellektuellt kapital redan 
under 80-talet. (Mårtensson, 2006) 
 
 
2.4.5.3 Personalens produktivitet  
 
Det finns många sätt att mäta personalens produktivitet, enklaste måttet är omsättning per 
medarbetare. Problem kan dock uppstå om inte de kostnader som uppstår är knutna till 
omsättningen. På så vis skulle omsättningen kunna öka samtidigt som den totala vinsten 
minskar. (Kaplan, Norton, 1999) 
 
 
2.4.6 Miljöperspektivet 
 
Enligt Jonsson (2000) kan man införa miljöperspektiv om det bedöms vara strategiskt viktigt 
för organisationen. Olve, Roy och Wetter (1999) är av en annan uppfattning och de 
rekommenderar inte miljö som något eget perspektiv. Men de betonar att miljö är något som 
har möjlighet att bli en naturlig del i många perspektiv. Exempel på verksamhet där det kan 
vara angeläget med miljömått är bland annat: 
 

• Utnyttjande av egenskaper hos insatsfaktorer 
• Utsläpp från produktionen 
• Produkternas innehåll och effekter vid användandet 
• Transporters effektivitet och miljöeffekter 
• Restprodukter 
• Administrativa processer, t ex förekomst av miljövisioner, tvister med mera 

 
Övervägande går det att knyta de flesta miljömåtten till processperspektivet. Saker som 
påverkar den externa miljön kan också ha inverkan på kundattityden samt leda till kostnader, 
dvs. kund- och finansiella perspektiv kan uppmärksamma dem. Om dessa ambitioner finns 
med i strategin kan det finnas ett behov av att utvecklingsperspektivet har mått på hur 
företaget framställer fler produkter och processer som är miljövänliga. (Olve, Roy, Wetter, 
1999) 
 
 
2.4.7 Medarbetarperspektivet 
 
Inom svensk litteratur förekommer medarbetarperspektivet som något naturligt, särskilt i 
tjänsteverksamhet. Men är av stor vikt även i företag och offentligverksamhet. Detta kan bero 
på att Sverige traditionellt har lagt stor vikt på medbestämmande och att personalen skall må 
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bra och än man har i USA, där modellen har sitt ursprung. (Jonsson, 2000) Enligt Malmi 
(2001) är det i Sverige vanligt att ha med medarbetarna som ett perspektiv i styrkortet, trots 
att detta inte är något som förkommer i Kaplan och Nortons grundmodell. 
 
I och med att många organisationer har blivit kunskapsorganisationer har det skapats ett större 
beroende av den kompetens som medarbetarna har. Idag är inte organisationers tillgångar 
enbart fysiska som maskiner och fabriker utan den finns också i huvuden på organisationernas 
medarbetare i förhållande till det man finns till för i systemen som byggts upp runt 
verksamheten. Ifall den intellektuella kraften inte kan sammanföras mot ett ömsesidigt mål 
blir det mycket svårt att styra organisationen. (Sande, 2000) 
 
 
2.5 Balanced Scorecard i icke vinstdrivande organisationer 
 
Balanced Scorecard kan ge bättre resultat på statliga icke vinstdrivande organisationer än 
vinstdrivande privata organisationer. I organisationer som inte är vinstdrivande är det 
finansiella perspektivet sällan det främsta målet, då det gäller för dessa organisationer att hålla 
sin budget. Deras framgång med de finansiella målen kan inte mätas genom att se hur nära 
utgifterna blev i förhållande till budgeten. Framgången för dessa organisationer måste i stället 
mätas på hur effektivt de tillgodoser uppdragsgivarens behov. (Kaplan, Norton 1999) 
 
Helsingborgs kommun tog ett första steg att införa Balanced Scorecard 1998. Anledningen 
var att deras budgetering och balansräkningar inte gav någon övergripande syn på deras 
organisation. (Olve et al, 2003) 
 
I USA, under Clintonregeringens tid lades förslag fram på att förbättra statens organisationer. 
En åtgärd var att se över inköpsrutiner, över bland annat några amerikanska 
regeringsdepartement. De som arbetade med detta projekt valde att införa Balanced Scorecard 
och de gjorde det på följande grunder: (Kaplan, Norton 1999) 
 

”Modellen koncentrerar sig på slagkraftiga mått. Den är tänkt att vara lätt 

och billig att använda. Den är balanserad och lägger tonvikten på 

förebyggande i stället för felsökning. Den är kundorienterad och 

funktionsöverskridande såtillvida att den inte är begränsad till områden som 

står under direkt kontroll. Den ger inköpsfunktionen kraft att genomföra 

förbättringar i stället för att huvudkontoret dikterar vilka förändringar som 

ska göras. Den erbjuder en metod att jämföra servicekvaliteten med målet att 

bli bäst i sin klass.”  (Kaplan, Norton, 1999 s.169-170) 
 
Den centrala inköpsmyndighetens styrkort innehåll Robert S Kaplan och David P Nortons 
fyra perspektiv samt att ett femte medarbetarperspektiv lades till då det ansågs att de anställda 
spelade en central roll i dessa organisationer. (Kaplan, Norton 1999) 
 
 



Johan Hult  Balanced Scorecard i Svenska kommuner 
Daniel Svensson 
 
 

   21 

2.6 Processen att framställa ett Balanced Scorecard 
 
Innan ett Balanced Scorecard införs är en god ide att testa det i liten skala i ett pilotprojekt. I 
detta pilotprojekt kan det utvärderas om vilka perspektiv som skall användas. (Hallgårde, 
Johansson, 2000) 
 
Att framställa ett Balanced Scorecard för första gången är något som pågår under en längre 
tid. Processen är viktig för hela organisationen och är inte enbart ett verktyg för ekonomer 
(Sande 2000). En viktig del av uppbyggnaden är att ha en engagerade och välmotiverade 
ledning och medarbetare. Beroende på företagets storlek är det oftast smart att ha en 
projektledning som ansvarar för processen. Det är också viktigt att använda sig av ett språk 
som inte bara ekonomer förstår utan att man skapar mål och mått som är enkla att förstå för 
icke-ekonomer. Upplägget och tidsåtgången måste också anpassas till företagets 
förutsättningar och situation. Här nedan kommer 11 steg där Olve, Roy, Wetter (1999) 
beskriver hur man går tillväga för att ta fram ett Balanced Scorecard. 
 
Steg 1 Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll: Här gäller det att 

definiera företagets roll och position idag samt att ta fram underlag kring branschens 
förutsättningar. Detta görs lämpligast genom personliga intervjuer med 
företagsledningen. 

 
Steg 2 Fastställ/stäm av företagets vision: Det är av stor vikt i det inledande skedet att 

kontrollera ifall det finns en likartad syn på organisationens vision då en felaktig 
vision kan leda till katastrofala konsekvenser. 

 
Steg 3 Fastställ perspektiven: Här bestäms vilka perspektiv som styrkortet skall byggas 

runt. Kaplan och Norton utgick från fyra perspektiv, flera organisationer har 
emellertid valt att tillföra ytterligare perspektiv. Exempel på ett sådant är 
medarbetsperspektivet som framförallt många svenska företag har tagit till sig. 

 
Steg 4 Bryt ned visionen på respektive perspektiv och formulera de övergripande 

strategiska målen: Avsikten med detta steg är att göra visionen mer lättförstålig 
utifrån de fastställda perspektiven. När man har slutfört arbetet skall det finnas en 
beskrivning under perspektiven om vilka som är de mest betydelsefulla strategierna, 
detta för att uppnå den önskade visionen.   

 
Steg 5 Identifiera kritiska framgångsfaktor: Här bestäms vad som fordras för att komma 

fram till den uppsatta visionen samt vilka omständigheter som påverkar mest. De 
kritiska framgångsfaktorerna skall alltså prioriteras. 

 
Steg 6 Utveckla mått, identifiera orsak-verkan-samband och skapa balans: Här utvecklas 

det viktigaste nyckeltalen och det gäller att skapa en balans bland de olika måtten i 
perspektiven för det fortgående arbetet. Kortsiktiga förväntningar och får inte strida 
mot de långsiktiga målen. 

 
Steg 7 Fastställ det övergripande styrkortet: När detta är genomfört, görs en 

sammanställning av det generella styrkortet för att få det godkänt samt för att visa 
upp det för berörda personer. 
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Steg 8 Bryt ned styrkortet och mått i organisationen: Vid större organisationer kan det 

vara lämpligt att bryta ner styrkortet och använda det i flera enheter.  
 
Steg 9 Formulera mål: Det är nödvändigt att formulera ett mål för varje mått. Det måste 

finnas både kortsiktiga och långsiktiga mål för att kontinuerligt kunna kontrollera 
färdriktningen så att nödvändiga åtgärder tidigt kan sättas in. 

 
Steg 10 Ta fram en handlingsplan: För att kunna plocka fram det färdiga styrkortet behöver 

man noggrant bestämma de insatser som skall verkställas för att uppnå de uppsatta 
målen och visionen. 

 
Steg 11 Implementering av styrkortet: För att intresset för styrkortet inte skall försvinna, 

krävs uppföljning då det skall fungera som ett dynamiskt verktyg. 
 
 
2.7 Nackdelar med Balanced Scorecard 
 
Den kritik som har presenterats mot Balanced Scorecard har inriktat sig mot skilda delar av 
Balanced Scorecard. Det har bland annat sagts Balanced Scorecard inte leder till ett ökat 
fokus på de icke finansiella måtten. Orsaken är att ledningen fortsätter att inrikta sig på de 
finansiella måtten utan att ta hänsyn till att de förfogar över icke finansiella mått. Skälet till 
detta är att det är först när ledningen uppfattar nyttan av resultatinformationen från de icke 
finansiella måtten som den kommer att ha en inverkan på deras beteende. (Müller, 2005) 
 
Ytterligare kritik som har framförts är att själva utvecklingen av styrkortet är väldigt 
tidsödande men också att modellen medför ett antal nya begrepp som medför en del förvirring 
samt åtskilliga diskussioner. Viktigt är att begreppen och förklaringarna som används inte kan 
misstolkas utan att alla förstår innebörden av dem. (Sande, 2000) 
 
 
2.8 Alternativa modeller till Balanced Scorecard 
 
Det finns ett antal alternativa modeller till Balanced Scorecard som är snarlika med Kaplan 
och Nortons, här nedan kommer tre modeller som Olve, Roy, Wetter (1999) skriver om i 
deras bok: 
 
 
2.8.1 Maisels Balanced Scorecard 
 
Denna modell utgår också från fyra perspektiv vilket verksamheten skall mätas efter vilket 
Norton och Kaplans Balanced Scorecard också bygger på. Maisels Balanced Scorecard 
använder sig däremot av ett humanperspektiv istället för ett innovation och 
kunskapsperspektiv. Skillnaden är således inte stor mellan detta och Norton och Kaplans 
balanced Scorecard. (Olve, Roy, Wetter, 1999) 
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2.8.2 The Performance Pyramid 
 
Denna modell bygger på att förtagen byggs upp i fyra olika nivåer där målen förs nedåt samt 
mätningar av måtten uppåt. Även denna är kunddriven med icke finansiella nyckeltal.  (Olve, 
Roy, Wetter, 1999) 
 
 
2.8.3 EP²M 
 
EP²M (Effective and Performance Measurement är den sista alternativa modellen till Kaplan 
och Nortons Balanced Scorecard som Olve, Roy, Wetter, 1999 tar upp. I denna modell mäts 
företagets aktiviteter främst genom fyra områden och de är följande: (Olve, Roy, Wetter, 
1999) 
 

• Externa mått – förser kunden och marknaden med mått 
• Interna mått – indikerar hur för företaget ska förbättra sin effektivitet och duglighet 
• Top-down-mått – bryter ner den övergripande strategin och påskyndar en förändring 
• Bottom-up-mått – förstärker ägarskapet och handlingsfriheten i företaget 

 
 
2.9 Tidigare studier 
 
Inom området Balanced Scorecard finns det omfattande med litteratur i form av både böcker, 
artiklar och uppsatser. Det har skrivits och gjorts flera undersökningar om enskilda företag 
och organisationers relationer till balanserade styrkort.  Vi har emellertid inte funnit några 
omfattande undersökningar om hur svenska kommuner har tagit till sig balanserade styrkort 
och hur de används i deras dagliga verksamhet. Exempel på kvantitativa studier som vi har 
stött på inom området är ”Diffusion av balanserat styrkort i offentlig sektor”, ”Balanced 
Scorecard i svenska teknikföretag” och ” Balanced Scorecard i svenska handels- och 
tjänsteföretag”. 
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3. Metod 
 

Här kommer vi att redogöra för tillvägagångssätten vi valt för att besvara studiens syfte samt 

redogöra för utformningen vid framtagandet av vår enkät. 

 
 
3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
En metod är ett verktyg för att lösa problem och nå fram till ny kunskap. Vid insamling av 
data till en studie skiljer man mellan två olika metodiska angreppssätt, kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Det är hur siffror och statistik används som är den huvudsakliga 
skillnaden mellan de olika metoderna. De två metoderna har båda sina starka och svaga sidor. 
Den kvalitativa metodens styrka ligger i att visa en helhetsbild och ger större förståelse för 
sociala processer och sammanhang, medan kvantitativa är mer strukturerade och går på 
bredden. (Holme, Solvang, 1997) 
 
De kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså olika verktyg och användningen beror därför 
på vilka frågor man vill få besvarade. Med kvalitativ undersökning beskrivs genom den 
intervjuade en särskild situation och handlingsförlopp, här efterfrågas det inte allmänna 
synpunkter. (Kvale, 1997) 
 
Kvantitativa undersökningsmetoder är mer gynnade då denna vilar på matematisk grund var 
det gäller både insamling och analys av data, vilket kan göra det enklare att använda 
kvantitativa undersökningsmetoder. Det är också lättare att jämföra olika val av metod och 
analys med andra, samt enklare att presentera resultatet. (Edling, 2003) Till den kvantitativa 
metoden återfinns bland annat experiment, test, prov, enkäter och frågformulär m.m. 
(Backman, 1998) 
 
I vår studie har vi valt att göra en kvantitativ undersökningsmetod, då vi mest vill se ytligt på 
hur de svenska kommunerna använder sina balanserade styrkort. Vi har alltså inte för avsikt 
att gå in på djupet och grundligt studera hur styrkorten används i specifika kommuner. Då vi 
ska göra en totalundersökning på 290 kommuner finns det ingen möjlighet att genomföra 
någon kvalitativ studie. 
 
 
3.2 Urvalsmetod 
 
Vid planeringen av undersökningen gäller det att fatta beslut om man skall genomföra en 
totalundersökning eller en urvalsundersökning. Fördelarna med en urvalsundersökning är att 
den går snabbare, man kanske till och med har tid att göra intervjuundersökning istället för en 
enkätundersökning och på så sätt minska bortfall. Totalundersökningen ger en 
detaljredovisning och i mindre populationer kan det vara omotiverat att inte genomföra en 
totalundersökning. (Dahmström, 2005) 
 
Vi har valt att göra en totalundersökning av Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta gör vi för 
att skaffa oss maximalt med data för att analysera, samt för att få en så bra bild av hur 
Balanced Scorecard används i kommunerna. Därför anser vi det omotiverat att inte ta med 
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samtliga kommuner pga. att vi har en uppfattning att Balanced Scorecard inte är lika utbrett i 
kommunerna som det är bland de företagen. 
 
 
3.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Data för en undersökning kan samlas in på flera olika sätt. De vanligaste 
undersökningsmetoderna för en surveyundersökning är följande metoder: (Dahmström, 2005)  
 

• Enkäter 
- Postenkäter 
- Webbenkäter 
- Gruppenkäter 
- Besöksenkäter 

 
• Intervjuer 

- Besöksintervjuer 
- Telefonintervjuer 

 
• Bokföring och direkt observation 

 
• Användning av befintlig data 

 
I vår studie där vi ska undersöka användandet av styrkort i 290 kommuner finns det inte 
någon möjlighet att genomföra intervjuer pga. tidsbrist. Den enda rimliga metoden är att 
genomföra någon form av enkätundersökning. 
 
Fördelen med en enkätundersökning är att den går att skicka till många personer, flera olika 
slag av frågor går att ställa. Respondenten kan i detta fall också besvara frågorna när denne 
faktiskt har tid, samt att det inte sker någon påverkan från intervjuare. Nackdelarna är med en 
enkätundersökning är risken med ett allt för stort bortfall kan ske, samt att man inte vet vem 
som besvarar frågorna. Det kan också vara svårt med öppna frågor. (Dahmström, 2005) 
 
 
3.3.1 För- och nackdelar med olika enkätinsamlingsmetoder 
 
Postenkätens fördelar är att den går att skicka ut till många, ett flertal frågor kan ställas. 
Enkäten kan besvaras då respondenten har tid samt att det inte finns någon påverkan av 
intervjuare. Nackdelen med denna metod är främst risken för stort bortfall. Det kan också 
uppstå problem med oklara frågor, undersökningen kan ej göras allt för omfattande samt att 
man inte vet vem som besvarar frågorna. (Dahmström, 2005) 
 
Webbenkätens fördelar är främst att den är snabb och billig, i utskicket kan även en 
verifikation på mottagandet finnas, vilket bekräftar att mottagandepersonen fått enkäten. 
Nackdelen med denna metod är bortfall pga. tekniska problem som kan uppstå, problem med 
felaktiga e-postadresser samt tidskrävande planeringsfas. Det går heller inte att kontrollera 
ifall rätt person fyllt i enkäten (Dahmström, 2005) 
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Gruppenkätens fördelar är att man kan undersöka många personer, det är billigt och snabbt. 
Nackdelarna är att det kan finnas en påverkan av gruppledaren eller andra deltagare samt att 
anonymiteten inte kan skyddas. (Dahmström, 2005) 
 
Besöksenkätens fördelar är främst att de man besöker får man snabbt svar ifrån. Men 
nackdelen är att det är oerhört tidskrävande. (Dahmström, 2005) 
 
 
3.4 Enkäten 
 
Vi valde att genomföra vår studie genom en webbenkätundersökning. Orsaken till detta beror 
på att vi ser detta som ett avsevärt billigare alternativ än postenkäter, vidare anser vi att 
webbenkäter tar betydligt mindre tid både för avsändaren och för mottagaren än om man skull 
genomföra undersökningen genom postenkäter. Vi bedömer också att svarsfrekvensen 
kommer att bli mycket högre om vi väljer att göra vår undersökning med hjälp av en 
webbenkätundersökning eftersom det är betydligt lättare att ta emot och återsända webbenkät 
jämfört med en postenkät. 
 
 
3.4.1 Utformning av enkäten 
 
I bilaga ett, sist i denna studie finns vår enkätundersökning, med de frågor som ställdes samt 
de svarsalternativ som gavs. 
 
Innan utformningen av enkätens frågeformulär kan börja krävs det mycket planerings- och 
tankearbete. Ett problemområde måste skrivas ner vilket enkäten senare ska byggas på. För att 
få fram relevanta frågor till sin enkät är det viktigt att det finns en problemformulering samt 
en problemdiskussion. (Ejlertsson, 1996) 
 
Vid utformningen av vår enkätundersökning utgick vi ifrån frågeformuläret från studien 
Balanced scorecard i svenska teknikföretag skriven av Nils-Göran Olve och Carl-Johan Petris 
från 2004 där de undersöker teknikföretagens användande av styrkort. Vi gjorde en del 
justeringar på vissa frågor samt lade till ytterligare frågor för att anpassa enkäten till 
kommunerna. Utformningen av frågeformuläret gjordes därefter i undersökningsverktyget 
Netigate. Vi valde Netigate för att få en professionellt utformad enkät och för att skapa ett 
frågeformulär som var enkelt att besvara och på så sätt få en högre svarsfrekvens. Slutligen lät 
vi ett antal lärare på skolan samt några anställda inom Karlskrona kommun prova enkäten och 
komma med synpunkter. På en del frågor har respondenterna haft möjlighet att själva skriva 
svar, detta har vi gjort eftersom det till en del frågor är svårt att skapa heltäckande 
svarsalternativ.  
  
I enkätens inledning har vi en kort fastställelse av vad Balanced Scorecard är, denna 
fastställelse bygger på Olve & Petri definition som de skapade till deras undersökning av 
tillverkande företag 2004. Skälet till att vi använder denna definition är att den är väldigt 
vidsträckt och vi ville att så många respondenter som möjligt skulle svara på frågorna.  
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3.4.2 Utskick av enkät 
 
Enkätundersökningen skickades till samtliga Sveriges kommuner. Genom att använda 
Sveriges kommuner och landstings hemsida kom vi i kontakt med deras Balanced 
Scorecardbank. Ur denna bank fann vi 190 kommuner som var anslutna till SKL:s arbete med 
Balanced Scorecard samt kontaktpersoner för berörda kommuner. 
 
Inledningsvis skickade vi enkäten till de personer som fanns angivna i SKL:s Balanced 
Scorecardbank. Emellertid fann vi det ganska omgående intressant att få med så många som 
möjligt av Sveriges kommuner. Vi beslöts oss därför att försöka komma i kontakt med 
samtliga Sveriges kommuner. Genom att sända enkäten till kommunchefer/kommundirektörer 
samt ekonomichefer i de kommuner som inte var registrerade i SKL:s Balanced 
Scorecardbank fick vi kontakt med de kommuner som saknades vid första utskicket. 
 
Sammanlagt skickade vi ut 290 enkäter via e-post. Detta för att uppnå ett så högt deltagande 
som möjligt i studien. Av de 290 enkäterna fick vi tillbaka 82 stycken ifyllda och klara redan 
efter fyra dagar. Därefter fortsatte enkäter att droppa in i ungefär en vecka innan vi märkte en 
minskning av inkommande enkäter. Under detta första utskick uppkom det en del problem. 
Bland annat hade några respondenter svårigheter med att gå in på den bifogade länken, det var 
också flera respondenter som var bortresta. Ytterligare dilemma som uppstod var att en del e-
postadresser inte fungerade. Sammanlagt fick vi in 124 enkäter vid det först utskicket. 
 
Efter ytterligare en vecka valde vi att skicka enkäten en andra gång till de kommuner som inte 
hade svarat vid det första tillfället. Denna gång hade vi uppdaterat de e-postadresser som var 
fel och totalt skickade vi ut 166 stycken enkäter i den andra omgången. Precis som vid första 
tillfället inkom det många enkäter redan under de första dagarna. Eftersom vi hade fått besked 
om att flera av respondenterna var bortresta lät vi undersökningen vara öppen under 
ytterligare ett par veckor.  
 
Under dessa veckor sände vi ut ytterligare en påminnelse till de kommuner som ännu inte 
hade svarat. Detta resulterade i att vi till slut fick totalt 211 ifyllda enkäter, vilket innebär en 
svarsfrekvens på 73 procent. Endast en enkät saknade uppgift om vilken kommun det är som 
har fyllt i den. Att svarsfrekvensen skulle hamna på 73 procent är betydligt högre än vad vi 
hade hoppats på, men samtidigt väldigt glädjande och tacksamt. Orsaken till detta är 
förmodligen att enkäten var internetbaserad och inte krävde en massa skrivande med papper 
och penna samt att den var tillverkad i ett mycket användarvänligt gränssnitt. Det skall också 
nämnas att 12 kommuner avböjde att svara på enkäten på grund av tidsbrist och andra orsaker.  
 
 
3.4.3 Svarsfrekvens och Bortfall 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att det alltid blir ett visst bortfall vid alla intervjuer eller 
enkätundersökningar, men att det är viktigt att försöka hålla bortfallet nere. Enligt Ejlertsson 
(1996) finns det två typer av bortfall, externa bortfall då respondenten inte besvarar 
undersökningen alls och interna bortfall då respondenten väljer att besvara enkäten men 
hoppar över en eller flera frågor. 
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Vi har fått ett fantastiskt fint gensvar från kommunerna med 211 svarande av totalt 290, vilket 
ger en svarsfrekvens på 73 procent. Det externa bortfallet blev alltså endast 79 stycken eller 
27 procent. Av dessa 79 var det 12 kommuner som undanbad sig att svara med hänvisning till 
tidsbrist och andra orsaker. Ett sätt att minska det externa bortfallet och samtidigt höja 
svarsfrekvensen är att skicka ut en påminnelse till dem som deltar i undersökningen 
(Ejlertsson 1996). I vår undersökning insåg vi ganska omgående att det fanns behov av att 
göra ytterligare utskick eftersom antalet inkomna svar ganska fort minskade efter första 
utskicket. Sammanlagt genomförde vi två stycken extra utskick med syfte att höja den externa 
svarsfrekvensen.  
 
Bortfallet på grund av tekniska problem anser vi ganska minimala, några enstaka kommuner 
angav att de inte kunde öppna enkäten. Detta berodde på att de försökt öppna enkäten två 
gånger, vilket vi hade satt stoppat för att undvika mer än ett svar per kommun. Detta ändrade 
vi dock snabbt och plockade i efterhand bort de kommuner som svarat mer än en gång. 
Problem med felaktiga e-postadresser var också ett relativt litet problem. Då vi fick 
felmeddelande från vår e-post om adressen inte fanns, och i de fall adressen inte fanns sökte 
vi upp adressen igen eller skickade till en ny person i kommunen. 
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4. Analys och resultat 
 
I den följande delen kommer vi att presentera samt analysera svaren från vår 

enkätundersökning. Vi kommer emellertid enbart att presentera diagram till de frågor där vi 

anser detta vara relevant. 

 
 
4.1 Kommunernas kännedom 
 
Den offentliga sektorn har visat ett stort intresse för balanserade styrkort, detta märks bland 
annat genom Svenska Kommunförbundets medverkan till att utveckla en kommunal 
tillämning av ett balanserat styrkort (skl.se 2006). Detta märks också i vår studie då begreppet 
Balanced Scorecard är välkänt inom kommunerna, praktiskt taget samtliga respondenter hade 
hört talas om begreppet. Denna fråga besvarades både av de kommuner som använder sig av 
Balanced Scorecard samt av dem som inte använder sig av det eller slutat använda det. Här 
nedan redovisar vi nu svaren från både de kommuner som använder samt inte använder sig av 
Balanced Scorecard. När vi nu redovisar svaren från denna fråga har vi valt redovisa insamlad 
data som en gemensam fråga. 
 
Frågan lydde: Har du hört talas om begreppet Balanced Scorecard? Denna fråga hade knappt 
något interntbortfall alls, då den besvarades av 210 kommuner av dem sammanlagt 211 
stycken. 
 
Totalt sett var det hela 98 procent av de tillfrågade kommunerna som hört talas om begreppet 
Balanced Scorecard. Det var endast fem kommuner som inte hade hört talas om begreppet 
vilket visar att begreppet har haft ett stort genomslag inom den offentliga verksamheten även 
om många kommuner ännu inte har valt att jobba med styrningen genom styrkort. Skälen till 
att begreppet är så välkänt bland kommunerna är säkert många. Vi tror att ett av dem är 
Sveriges kommuners och landstings arbete med att sprida kunskap om Balanced Scorecard. 
Vidare finns det relativt mycket litteratur skriven både på engelska och på svenska inom 
området samt att konsulter marknadsför konceptet starkt. 
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4.2 Styrkortets utbredning i kommunerna 
 

Använder er kommun eller någon 
del av er kommun Styrkort

63%
18%

18% 1%

Nej, vår kommun använder ej
Balanced Scorecard (63%)

Ja, hela kommunen använder
Balanced Scorecard (18%)

Ja, delar av kommunen använder
Balanced Scorecard (18%)

Nej, vår kommun har använt
Balanced Scorecard men slutat (1%)

 
Diagram 1: Använder er kommun eller någon del av er kommun Styrkort 

 
Av de totalt 211 svarande respondenterna var det 38 stycken som använder styrkort i hela 
kommunen och 37 stycken som använder det i vissa delar av sin kommun. Totalt sett var det 
alltså 36 procent av kommunerna som använder styrkort i hela eller delar av sin kommun. 
Jämför vi denna siffra med utbredningen av Balanced Scorecard i andra branscher t.ex. 
teknikföretag vilket Olve och Petri (2004) undersökt var utbredningen där något högre med 
38 procent. I uppsatsen handels- och tjänsteföretag av Noresten och Sandberg (2005) var 
utbredningen 38 procent i tjänsteföretagen samt 30 procent i handelsföretagen. 
 
Vid denna jämförelse ligger kommunerna lite efter företagen.  Det skiljer även ett par år 
mellan studierna och vi känner inte till hur utvecklingen i dessa företagsbranscher sett ut de 
senaste åren, om de gått framåt eller inte. Klart är i alla fall att kommunernas utveckling av 
Balanced Scorecard har varit mycket stark 2005 och 2006, det visar dock att de ligger lite 
efter managementtrenden som vanligen är 10 år. Detta resultat är även intressant med tanke på 
att Balanced Scorecard ursprungligen togs fram för stora företag (Jonsson 2000), (Müller 
2005). 
 
Flera författare betonar att Balanced Scorecard har fått en genomgripande utbredning bland 
kommunerna till exempel (Müller 2005) och (Andersson, Ericsson 2002). Detta är något som 
även vår studie påvisar när man jämför med Balanced Scorecards utbredning i andra 
branscher. 
 
Men jämför vi med Malmis studie från 2001 så ser vi att de finska och amerikanska företagen 
varit betydligt tidigare att ta Balanced Scorecard till sig. Då Malmis studie är ett par år 
gammal men ändå var det cirka 31 procent av de finska organisationerna som använde sig av 
Balanced Scorecard, samt 30 procent håller på att implementera det. I USA var det 60 procent 
av 1000 tillfrågade företag som hade haft kontakt med Balanced Scorecard. Men som 
Ericsson och Gripne (2002) skriver så har flera system som lanserats i kommunerna 
härstammat från näringslivet, där näringslivet från början har hänförts av idéer från USA. 
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Vidare så påvisar svaren på den första frågan att två kommuner har nyttjat Balanced 
Scorecard men valt att sluta med det. Orsakerna till varför de valt att sluta använda Balanced 
Scorecard är emellertid inte känt. 
 
Parti Kommunalvalet år 2002  Kommuner som nyttjar BSC Kommuner som ej nyttjar BSC 

Socialdemokraterna 38,8 % 67,0 % 63,0 % 

Moderaterna 15,5 % 31,0 % 35,0 % 

Centerpartiet 12,7 % 39,0 % 46,0 % 

Folkpartiet 9,5 % 28,0 % 34,0 % 

Vänsterpartiet 7,9 % 36,0 % 25,0 % 

Kristdemokraterna 7,6 % 30,0 % 34,0 % 

Miljöpartiet 3,3 % 28,0 % 16,0 % 

Övriga partier 4,6 % 7,0 % 12,0 % 
Tabell 2: Politisktstyre i kommunerna 

 
 
Den fjärde frågan som vi ställde handlade om vem eller vilka som har den politiska 
majoriteten i den berörda kommunen. Eftersom det i flera kommuner förekommer 
koalitionsstyre så var det här möjligt för respondenterna att välja flera politiska partier. Frågan 
besvarades av 208 stycken vilket innebär att det interna bortfallet på frågan var tre stycken 
kommuner. 
 
Den första kolumnen visar hur den procentuella fördelningen av mandat fördelat sig i hela 
riket efter kommunalvalet 2002. Den andra och tredje kolumnen visas hur fördelningen är 
mellan partier som har respektive inte har Balanced Scorecard. 
 
Inte allt för oväntat så är socialdemokraterna med och styr i 50 stycken av de 75 kommuner 
som anser sig använda styrkort. Av dessa 50 kommuner har socialdemokraterna den totala 
majoriteten i 12 kommuner, medan de i 38 kommuner har majoritet genom koalition med 
andra partier. 
 
Det näst största partiet är kanske något mer oväntat centerpartiet; centerpartiet har visserligen 
bara egen majoritet i en av de kommuner som menar att de har styrkort. Men i 28 kommuner 
är centerpartiet i koalition med andra partier. Eftersom centerpartiet på kommunalnivå varit 
beredda att samarbeta med de flesta partierna är detta förmodligen orsaken till att 
centerpartiets höga siffror. Ett ytterligare skäl skulle kunna vara att centerpartiet blev det 
tredje största partiet efter valet 2002. 
 
Vid valet 2002 fanns det 13 274 stycken mandat tillgängliga i Sveriges kommuner, men 
eftersom folkpartiet inte tillsatte tre mandat blev den slutgiltiga siffran 13 271 stycken (SCB). 
 
På den femte frågan fick respondenterna besvara ifall beteckningen Balanced Scorecard 
används i deras kommun. Det gavs också möjlighet för de respondenter som svarade nej på 
denna fråga att skriva den benämning som deras kommuner använder. Det visade sig att 70 
kommuner inte använde benämningen Balanced Scorecard. Det interna bortfallet på frågan 
var fem stycken. 
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Slutsatsen på frågan blir att benämningen Balanced Scorecard inte används i speciellt hög 
utsträckning, endast 27 procent använder benämningen. En benämning som utnyttjas nästan 
lika frekvent är balanserad styrning som förekommer i 23 procent av kommunerna. Inom de 
svenska teknikföretagen används beteckningen i 42 procent av företagen (Olve, Petri, 2004). 
Orsaken till varför begreppet balanserad styrning förkommer i nästan lika stor utsträckning 
som Balanced Scorecard, kan bero på att när svenska kommunförbundet pratar om Balanced 
Scorecard väljer man huvudsakligen att benämna det som balanserad styrning (skl.se, 2006). 
Andra beteckningar som var vanliga bland enkätsvaren var, verksamhetsmål, -kort, -plan samt 
styrkort. Jonsson 2000 skrev också att begreppet Balanced Scorecard har flera olika 
benämningar. 
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Diagram 2: Införande året 

 
 
Frågan om införande året besvarades av 72 kommuner vilket ger ett interntbortfall på endast 
tre kommuner. Det skall också tilläggas att sex kommuner svarade vet ej på denna fråga. 
 
Fram till år 1999 var det inte speciellt många kommuner som använde sig av något styrkort i 
sin verksamhet, men år 2000 ökade detta avsevärt. I en studie genomförd av Andersson och 
Ericsson (2002) anger de att 24 procent av kommunerna har balanserat styrkort eller planerar 
att införa styrkort. Jämför man denna siffra med vår studie där 36 procent av kommunerna 
använder styrkort i hela eller delar av sin kommun ser vi att användandet har ökat med 12 
procentenheter under de senaste fyra åren. Detta är också något som går att urskilja ur 
diagrammet ovan. I slutet av maj 2006 när denna studie slutfördes var det redan fem 
kommuner som hade infört styrkort och de senaste tre åren har det varit över 10 kommuner 
per år i snitt som har infört styrkort. 
 
Om man ser till den kartläggning som kommunförbundet genomförde i slutet av 1997 där 148 
av 208 svarande kommuner angav att de skulle utföra förändringar inför 1999 kom 
kommunernas styrprinciper högst upp (Sande 2000). Om någon av dessa kommuner hade för 
avsikt att börja arbeta med Balanced Scorecard är inte känt. Men oavsett så har de flesta 
Balanced Scorecard projekten inletts efter år 1999. 
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Den ökning som har skett under de senaste åren kan upplevas anmärkningsvärd eftersom 
Olve, Petri, (2004) skriver att ”managementtrender” generellt sett inte brukar hålla i sig längre 
än 10 år och i år är 15 år sedan Balanced Scorecard lanserades. Då det var under år 1992 som 
Robert S. Kaplan och David P. Norton introducerade Balanced Scorecard i en artikel i Havard 
Business Rewiew. 
 
Vi har heller inte sett några tendenser till att införandet av Balanced Scorecard i kommunerna 
håller på att minska, snarare tvärtom, då fem kommuner mellan januari och maj 2006 redan 
börjat arbeta med Balanced Scorecard. Samt att 53 procent av Balanced Scorecard projekten 
startades i kommunerna mellan åren 2003 till maj 2006.  
 
 
4.3 Styrkortets användning i kommunerna 
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Diagram 3: Varför började ni arbeta med Balanced Scorecard 

 
 
På frågan varför kommunerna började arbeta med styrkort gavs respondenterna möjlighet att 
välja fler än ett svarsalternativ samt att de kunde skriva egna svar. Frågan besvarades av 63 
stycken vilket gör att bortfallet på frågan var 12 stycken. 
 
Precis som nämnts i teorikapitlet tidigare behöver kommuner som skall effektivisera ha bra 
metoder för att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete med mål om att öka 
effektiviteten (Ericsson, Gripne 2002). Det som kommunerna har angivit som det främsta 
skälet till varför de har börjat använda styrkort är att de vill effektivisera den kommunala 
verksamheten. Antagligen ser kommunerna styrning genom styrkort som en bra metod för att 
öka den kommunala effektiviteten. 
 
Ytterligare skäl som många respondenter angav till att deras kommun har börjat arbeta med 
Balanced Scorecard var att medverka till utveckling och förnyelse av den kommunala 
verksamheten samt öka medarbetarnas delaktighet och entusiasm för arbetet. Alternativ som 
att uppnå uppsatta miljömål samt bibehålla medborgare och organisationer var inte någon 
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speciellt stor orsak till att styrkort infördes, trots att det är medborgarna och organisationerna 
skapar kommunernas intäkter. 
 
Andra orsaker som respondenterna har angivit handlar mycket om att de ser sina styrkort som 
en möjlighet för att uppnå uppsatta mål och visioner samt skapa en tydlighet och balans 
mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål. 
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Diagram 4: Vem eller vilka tog initiativet att införa Balanced Scorecard 

 
 
Frågan om vem som var initiativtagare till införandet av styrkort i kommunerna gav 
respondenterna möjlighet att fylla i fler än ett alternativ, det interna bortfallet var fyra svar. 
Av de 71 kommuner som svarade angav de flesta att det var tjänstemannaorganisationen som 
låg bakom införandet: de har varit med och tagit initiativet i 85 procent av kommunerna. 
 
Enligt Ericsson och Gripne (2001) ligger det formella ansvaret till förnyelse i en kommun hos 
de politiska organen. Vår studie visar att de politiska organen (kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige) endast varit initiativtagare till 36 procent av Balanced Scorecard 
projekten. Ericsson och Gripne (2001) betonar också att det är vanligt att tjänstemännen 
beslutar om administrativa metoder som till exempel nya ekonomisystem. Detta är något som 
klart påvisas ur våra resultat att tjänstemännen fattar sådana beslut. 
 
Endast en kommun har angivit svenska kommunförbundet som skäl till att de började jobba 
med Balanced Scorecard. Detta kan upplevas något märkligt med tanke på att det 
framkommer via Sveriges kommuner och landstings hemsida att kommunförbundet aktivt 
jobbat med en kommunal tillämpning av Balanced Scorecard sedan 1996. Men vi vet heller 
inte vilken påverkan som Sveriges kommuner och landsting haft på kommundirektörer, 
ekonomichefer samt förvaltningschefer. Det skall också sägas att det är främst personer ur 
tjänstemannaorganisationen som har besvarat vår enkät, detta skulle kunna vara en bidragande 
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orsak till att tjänstemannaorganisationen har hamnat så högt som initiativtagare till de 
kommunala Balanced Scorecard projekten. 
 

Vem har utformat ert Balanced Scorecard
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Diagram 5: Vem har utformat ert Balanced Scorecard 

 
När det gäller utformningen av kommunernas styrkort gavs respondenterna möjlighet att välja 
fler än ett alternativ. Antalet svarande uppgick till 71 kommuner och således var det interna 
bortfallet fyra svar. Att utforma styrkortet lokalt är det som har varit vanligast och till 85 
procent har man varit med lokalt och utformat styrkorten. Näst vanligast är att konsulter har 
deltagit i processen att utforma styrkorten. 
 
Anmärkningsvärt med denna fråga är att endast en kommun också på denna fråga anser att 
svenska kommunförbundet har varit med och utformat deras styrkort. Detta med tanke på att 
kommunförbundet sedan 1996 medverkat till att utveckla en kommunal tillämpning av 
Balanced Scorecard (skl.se, 2006). 
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Diagram 6: Har ni IT-stöd för er dokumentation och presentation av Balanced Scorecard 

 
 
På denna fråga som behandlar it-stöd vid dokumentation och presentation gavs 
respondenterna möjlighet att välja flera av de svarsalternativ som fanns. Svarsfrekvensen på 
frågan blev 68 svar vilket motsvarar 91 procent. 
 
När det gäller it-lösningar till deras Balanced Scorecard så har kommunerna inte kommit 
speciellt långt. Vår enkät visar att 37 procent av kommunerna inte har något it-stöd alls för 
dokumentation presentation av Balanced Scorecard. Av de 68 kommuner som svarat uppger 
sju att de har specialprogram eller Balanced Scorecard integrerat i affärssystemet. Det 
vanligaste sättet för dokumentation och presentation för de kommuner som har it-stöd till 
deras Balanced Scorecard inom kommunerna är genom Excel. Olve et al, 2003 skriver också 
att enkla it-lösningar såsom Excel eller Access används i många organisationer vid starten 
innan de investerar i någon mer avancerad it-lösning. Även Olve och Petri (2004) skriver att 
de flesta organisationer inledningsvis klarar sig det med Excel eller PowerPoint för att 
utveckla och sköta sina styrkort. Men i vår studie tycker vi det är anmärkningsvärt att så pass 
många som 37 procent av kommunerna inte har något it-stöd alls, vi har dessvärre inte haft tid 
att följa upp hur dessa kommuner sköter sina Balanced Scorecard. Malmi 2001 skriver även 
att mer än hälften av de intervjuade företagen i hans studie var missnöjda med deras it-
lösningarna för deras Balanced Scorecard. Vilket tyder på att det kan vara svårt att hitta bra it-
lösningar till Balanced Scorecard. Vi tror att det största skälet till att kommunerna använder 
Excel och PowerPoint i stor utsträckning beror på att de båda programmen finns 
lättillgängliga i många datorer samt att de flesta är väl bekanta med dess programvaror. 
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Diagram 7: Hur ofta tar ni fram rapporter från ert Balanced Scorecard 

 
 
Bland de svenska kommunerna framgår det ovan att det är vanligast att plocka fram rapporter 
från styrkortet kvartalsvis. Det interna bortfallet var 12 kommuner på denna fråga. Av de 63 
respondenterna som besvarade frågan uppgav 49 procent att de tar fram rapporter kvartalsvis. 
Näst vanligast är en gång per år, vilket 29 procent av kommunerna uppger att de gör. Endast 
17 procent tar fram rapporter varje månad och en av kommunerna oftare än en gång per 
månad. Två stycken kommuner uppger att de aldrig producerat någon rapport från deras 
styrkort.  
 
I Malmis rapport (2001) så redogör han att de finska företagen vanligen sammanställer sina 
rapporter en gång i månaden. Även Olve och Petri (2004) anger att de svenska 
teknikföretagen i de allra flest fallen tar fram rapporter månadsvis. Jämförs resultaten så är det 
betydligt vanligare att ta fram dem kvartalsvis i kommunerna än vad det är i teknikföretagen 
och de finska företagen.  
 
Anledningen till att kommunerna tar fram rapporter mindre frekvent än företagen tror vi kan 
bero på att företagen i större omfattning kräver informationen snabbare och vill se hur 
verksamheten fortlöper för att på så sätt snabbt kunna vidta åtgärder när det uppstår problem. 
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Hur får medarbetarna del av ert Balanced Scorecards mål 
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Diagram 8: Hur får medarbetarna del av ert Balanced Scorecards mål och utfall 

 
 
Denna fråga om hur mål och utfall presenteras för medarbetarna besvarades av 66 kommuner 
och det interna bortfallet var alltså nio kommuner, respondenterna gavs på denna fråga 
möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
 
Hur skall medarbetarna då få tillgång till resultaten? Olve et al, (2003) betonar att förutom att 
styrkortet visas på intranätet måste systemet också göras i fysiska resultatrapporter. I vår 
studie ser vi att medarbetarna i kommunerna främst får del av mål och utfall av styrkortet via 
möten och intranät. Men även att skicka mål och utfall till berörda personer är ett alternativ 
som har angetts av flera respondenter. I och med att 39 procent av kommunerna sprider sina 
mål och utfall genom intranät för samtliga i kommunen får man säga att kommunerna är 
duktiga på att rapportera styrkortens mål och utfall. 
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4.4 Den upplevda nyttan med styrkort i kommunerna 
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Diagram 9: Vad anser ni vara det viktigaste att åstadkomma med era perspektiv 

 
 
På frågan vilket som var det viktigaste perspektivet att mäta var det interna bortfallet 11 svar. 
Här gavs respondenterna möjlighet att endast välja ett alternativ. Av de 64 som besvarat 
frågan angav 53 procent nöjda medborgare/organisationer och 44 procent god ekonomi som 
det viktigaste att åstadkomma med perspektiven. Endast två procent av respondenterna 
svarade att nöjda medarbetare eller kompetensutveckling är det viktigaste perspektivet. Ingen 
av respondenterna ansåg att utveckling eller miljöhållning var det viktigaste alternativet. 
 
God ekonomi är fortfarande något som är av stor vikt för kommunerna, men i vår studie visar 
det att kommunerna framhåller nöjda medborgare och organisationer som viktigare i ännu 
högre omfattning. Detta är också något som Kaplan och Norton (1999) betonar om att det i 
organisationer som inte är vinstdrivande så är det finansiella perspektivet sällan det främsta 
målet utan här handlar det istället om att hålla sin budget. Enligt Ericsson och Gripe (2002) är 
det viktigt att kommunerna har sin ekonomi i balans, en ytterligare sak som är viktig är att 
kommunen har en ekonomisk tillväxt. Ett ytterligare skäl tror vi är att utan nöjda medborgare 
och organisationer blir det i princip omöjligt att uppnå god ekonomi.  
 
Intressant är att kommunerna anser att nöjda medborgare/organisationer är det viktigaste att 
åstadkomma med deras perspektiv men samtidigt på frågan varför kommunerna började 
arbeta med styrkort svarade de att de ville effektivisera verksamheten. 
 
Frågan gav även möjlighet för de svarande att skriva ytterligare saker som de ansåg vara 
viktiga att åstadkomma med sina perspektiv. Det som förekom mest var att skapa ett väl 
fungerande styrsystem som kombinerar ekonomisk styrning med verksamhetsstyrning 
ytterligare saker som angavs var att ”säkerställa mer och kvalitativare verksamhet med mindre 
skattepengar”. 
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Vilka av följande perspektiv anser ni er mäta med ert 
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Diagram 10: Vilka av följande perspektiv anser ni er mäta med ert Balanced Scorecard 

 
 
Den 10:e frågan handlar om vilka perspektiv som kommunerna anser sig mäta med sitt 
styrkort. Denna fråga hade ett bortfall på sju respondenter vilket gör att 68 kommuner svarade 
på frågan. För respondenternas gavs det här möjligt att välja flera olika alternativ samt att 
skriva dit egna perspektiv. 
 
Nästan samtliga kommuner anser sig mäta det finansiella perspektivet, vidare är 
kundperspektivet också väldigt vanligt. När det gäller process- medarbetare- och 
utvecklingsperspektivet används dessa i något mindre skala. Det perspektiv som utnyttjas 
minst är miljöperspektivet som endast finns med i 25 procent av de kommunala styrkorten. 
Vilket kan bero på att miljö perspektivet inte är ett av Kaplan och Nortons perspektiv och 
därmed inte lika välkänt. 
 
Samtliga av Kaplan och Nortons fyra perspektiv används i hög utsträckning även bland 
kommunerna. Det visade sig även i vår undersökning att medarbetarperspektivet var väl 
förekommande vilket också Malmi 2001 påtalar att det är bland svenska organisationer. 
Skälet till detta är säkert det som Jonsson (2000) anger om att vi i Sverige av tradition lägger 
stor vikt på medbestämmande och att personalen skall må bra. 
  
Exempel på alternativa perspektiv som respondenterna har angett är samhällsperspektiv 
(medborgare & regional utveckling), folkhälsoperspektiv samt utbildningsperspektiv 
(måluppfyllelse enligt skolverkets mål). 
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Diagram 11: Är traditionella planer och uppföljning fortfarande viktigare än Balanced Scorecard 

 
 
Frågan om traditionella planer och uppföljning fortfarande är viktigare än kommunernas 
Balanced Scorecard besvarade 67 kommuner, vilket ger ett internt bortfall på åtta kommuner. 
 
Det visade sig att traditionella planer i många fall är viktigare då 16 procent av kommunerna 
svarade: ”stämmer bra” samt en kommun svarade ”stämmer helt”. 13 procent av kommunerna 
ansåg att de traditionella planerna inte var viktigare längre. Majoriteten av respondenterna 
svarade att kommunerna till viss del ansåg att de traditionella planerna fortfarande var 
viktigare.  
 
 

Påverkar användandet av Balanced Scorecard styrningen 
i er kommun

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vet ej

Nej, det påverkar inte alls

Ja, men i väldigt låg
omfattning

Ja, men inte i såg hög grad

Ja, absolut

 
Diagram 12: Påverkar användandet av Balanced Scorecard styrningen i er kommun 
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Denna fråga som handlar om Balanced Scorecard påverkar styrningen av kommunen har 
besvarats av 66 kommuner vilket ger ett internt bortfall på nio svar. 
 
Enligt vår undersökning uppger 98 procent av respondenterna att Balanced Scorecard 
påverkar styrningen i deras kommun. Visserligen har 39 procent av dessa svarat ”ja, men inte 
i så hög grad” och 11 procent har svarat ”ja, men i väldigt låg omfattning”. Ingen av de 
tillfrågade har uppgett att Balanced Scorecard inte påverkar styrningen i kommunen. Detta 
tyder på att kommunernas Balanced Scorecard används i relativt hög utsträckning som ett 
styrsystem och inte bara som ett informationssystem. 
 
 

Har nyttjandet av Balanced Scorecard medfört någon 
form av framgång för er kommun

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Vet ej

Nej, det har inte medfört
någon framgång

Ja, men inte i så hög grad
som vi hade hoppats på

Ja, men vi är ej färdiga
med vår sammanställning

Ja, absolut

 
Diagram 13: Har nyttjandet av Balanced Scorecard medfört någon form av framgång för er kommun 

 
 
På frågan om Balanced Scorecard medfört någon framgång är svarsfrekvensen 65 svar vilket 
ger ett interntbortfall på 10 stycken. 
 
Müller (2005) lyfter fram frågan hur vidare styrverktygens utbredning passar i offentliga 
organisationer. Olve, Roy och Wetter (1999) framhåller att den passar väl för organisationer 
som inte har vinst som syfte, möjligen att den behöver anpassas något. Att Balanced 
Scorecard är en viktig framgångsfaktor för kommunerna är lätt att förstå eftersom 85 procent 
uppger att Balanced Scorecard har medfört framgångar för kommunen. Förvisso har 42 
procent besvarat ”ja, men vi är ej färdiga med vår sammanställning” och 11 procent ”ja, men 
inte i så hög grad som vi hade hoppats på”. Intressant är att ingen av kommunerna har 
deklarerat att Balanced Scorecard inte har medfört någon framgång. Genom dessa svar tror vi 
att konceptet Balanced Scorecard är något som passar väl för den offentliga verksamheten. 
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Vilka fördelar ser ni med ert Balanced Scorecard

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Vi ser inga fördelar med vårt Balanced Scorecard

Gemensam modell att jobba efter

Bättre samordning i kommunen

Ökat inflytande bland de anställda

Högre utnyttjande av de anställdas kompetens

Bättre kommunikation inom kommunen

Ökad delaktighet bland de anställda

 
Diagram 14: Vilka fördelar ser ni med ert Balanced Scorecard 

 
 
Fördelarna med att använda Balanced Scorecard i kommunalverksamhet är många om man 
ser till vad respondenterna har svarat på frågan. Denna fråga besvarades av 64 kommuner 
vilket ger ett internt bortfall på 11 svar. Frågan gav respondenterna möjlighet att fylla i fler än 
ett svarsalternativ samt att skriva in egna fördelar som de ansåg att deras Balanced Scorecard 
medfört. 
 
Tre av svarsalternativen, ökad delaktighet bland de anställda, bättre kommunikation inom 
kommunen och gemensam modell att jobba efter utmärkte sig lite extra och samtliga 
alternativen ligger över 60 procent. Ytterligare ett alternativ som hamnade högt är bättre 
samordning som hamnande på 52 procent. Högre utnyttjande av de anställdas kompetens 
angavs endast i 19 procent. 
 
Bland svaren som respondenterna själva skrev angavs följande: 
 

• Att medborgarna själva kan ta del av resultaten på kommunens webbplats 
• Underlättar styrning mot koncerngemensamma mål 
• Ökad tydlighet vad som är viktigt att prioritera 
• Tydligare uppdrag och ansvarsfördelning 
• Avgränsningar av mål och tydligare målbild 
• Bättre styrning och uppföljning 
• Tydligheten att det inte bara är ekonomiska mål som gäller samtidigt som ekonomin 

måste vara i balans för att klara andra uppsatta mål 
• Delaktighet och inflytande 
• Mer fokus på verksamheten, mindre på pengarna 
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Vilka nackdelar ser ni med ert Balanced Scorecard

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vi ser inga nackdelar med
vårt Balanced Scorecard

Problem med att mäta de
olika målen

Kräver mycket resurser

Fortfarande stor vikt på
ekonomifokus

Tidskrävande

Dyrt

 
Diagram 15: Vilka nackdelar ser ni med ert Balanced Scorecard 

 
 
På frågan om vilka nackdelar kommunerna ser med sitt Balanced Scorecard så framträder det 
att kommunerna framförallt ser problem med att mäta de olika målen i styrkortet. Hela 60 
procent uppger detta som en nackdel. Vidare uppger 29 procent av respondenterna att det är 
tidkrävande och 21 procent att det fortfarande läggs stor vikt på ekonomifokus. Att det är 
tidskrävande att utveckla ett styrkort är något som anges av Sande (2000). Men det känns 
ändå som att inte alla kommuner upplever det tidskrävande eftersom endast 30 procent av 
dem har angett detta som en nackdel. När det gäller fokus på ekonomin så skriver Müller 
2005 att ledningen i många fall fortsätter att koncentrera sig på de finansiella måtten utan att 
ta i beaktning att det även disponera över icke finansiella mått. I vår studie uppger lite mer än 
20 procent att det fortfarande läggs stort fokus på ekonomin. 
 
Det skall också sägas att 23 procent av kommunerna inte upplever några som helst nackdelar 
med sitt Balanced Scorecard. Detta visar att Balanced Scorecard fungerar väl i flera 
kommuner. 
 
Frågan besvarades av 62 respondenter och medförde alltså ett relativt stort interntbortfall på 
13 stycken, det gavs på denna fråga möjlighet att lämna flera svarsalternativ samt möjlighet 
för respondenterna att skriva in egna svarsalternativ, ytterligare nackdelar som angavs var: 
 

• Lång men nödvändig process för att skapa gemensamma bilder av vad vi ska uppnå, 
samt för att ta fram relevanta uppföljningsmått 

• Som alla förändringsprojekt så krävs mycket tid och resurser under införandet. Det tar 
också tid innan vi hittar formerna för mätning. 

• Styrkortet svarar inte på allt och resultaten måste värderas utifrån andra perspektiv. 
Det får inte bli ingenjörsstyrning. 

• Kräver kunskap och förståelse om hela styrprocessen, tar tid att genomföra. 
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Hur nöjda är ni med tillämpningen av ert Balanced 
Scorecard

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Missnöjda, passar inte oss

Mindre nöjda

Nöjda

Mycket nöjda

 
Diagram 16: Hur nöjda är ni med tillämpningen av ert Balanced Scorecard 

 
 
Frågan om hur nöjda kommunerna är med deras Balanced Scorecard besvarades av 65 
kommuner vilket ger ett bortfall på 10 svar. 
 
De flesta av kommunerna är nöjda med deras Balanced Scorecard vilket också 78 procent 
svarat, medan 17 procent anser sig mycket nöjda, detta trots att många upplever att de har 
problem med att mäta de olika målen. Endast fem procent av respondenterna anser sig mindre 
nöjda och ingen anser sig missnöjda med tillämpningen av Balanced Scorecard. 
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Viktigaste nyckeltalen att plocka fram från perspektiven

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Anställningstrygghet

Nöjd medarbetarindex

Arbetsskadestatistik

Kostnad för friskvård

Personalutbildning

Personalomsättning

Medbestämmandeindex

Sjukfrånvaro

Antal kvinnliga chefer

Antal anställda

Förändring av eget kapital

Nettokostnad per invånare

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Likviditet

Totala tillgångar per invånare

Eget kapital per invånare

Låneskuld

Soliditet

Årets resultat

Kommunalskatt

Ekonomiskt bistånd (Socialbidrag)

Missbrukarvård för vuxna

Antal personer med hjälp i ordinärt boende

Äldre- och handikappomsorg totalt per inv.

Musik/kulturskola kr/inv.

Gymnasiefrekvens

Barn per dagbarnvårdare, familjedaghem

Kostnad per heltidsbarn i kommunal förskola

Andel inskrivna i förskola

Kostand per elev (förskola, grundskola, gymnasier)

Utflyttade och inflyttade medborgare/organisationer

Medborgar-nöjd-index

Antal företag

Folkmängd

Lättillgängliga grönområden i tätort

Radonhalt i skolor och förskolor

Andel miljöbilar

Godkänt slam

Jordbruk med miljöstöd för ekologisk odling

Skyddad natur (andel av kommunens yta)

Deponerat hushållsavfall

Kvävedioxid i tätortsluften

Energianvändning per invånare

 
Diagram 17: Viktigaste nyckeltalen att plocka fram från era perspektiv 

 
 
Det finns en uppsjö av olika nyckeltal som kommunerna använder och som sedan 
sammanställs av SCB (Sveriges Statistiska Centralbyrå) och SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting). Slutligen trycks sammanställningen i den årligen återkommande boken ”Vad 
kostar verksamheten i din kommun”.  Ur denna bok samt boken Balanced Scorecard i 
praktiken valde vi att plocka ut 43 stycken vanligen förkommande nyckeltal. 
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Det interna bortfallet på frågan var 20 svar vilket gör att 55 respondenter besvarade frågan. 
Denna fråga hade det största interna bortfallet och flera av de kommuner som svarat på frågan 
har valt färre än fem alternativ. Vi gav respondenterna möjlighet att välja de fem nyckeltal 
som de ansåg vara viktigast att ta fram från sina perspektiv. De respondenter som ansåg att 
andra nyckeltal var viktigare att ta fram från sina perspektiv än de som vi hade angivit hade 
möjligheten att själva skriva in dessa. De respondenter som skrev in andra nyckeltal än dem 
som vi hade angett angav följande: 
 

• Andel som klarar läroplanens mål 
• Mått på output, till exempel. betyg 
• Avvikelser inom omsorg 
• Andel med individuell vård 
• Andel med individuell studieplan 
• Effektivitetsmått 
• Antal arbetstillfällen 
• Nöjd-brukar-index 
• Uppnådda produktivitetsmål 
• Uppnådda kvalitetsmål 
• Tillväxt 
• Sysselsättning 
• Elever över riksgenomsnittet i nationella prov 
• Antal elever med ett eller flera IG, högst 15 % 
• Personliga mål för medarbetarna 
• Nettokostnadens andel av skatteintäkter 
• Utveckling av tjänster på webbplatsen, samt tillgänglighet och svarstid 
• Antal arbetstillfällen i kommunen/lönesummans reala tillväxt 
• Kompetensbrist 
• Personalens uppfattning om delaktighet och ledarskap 
• Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan 
• Andel elever med godkända gymnasiebetyg 
 

Det är fyra av de 43 nyckeltalen som sticker ut ordentligt, nämligen medborgar-nöjd-index, 
årets resultat, sjukfrånvaro och nöjd medarbetarindex. 
 
Att årets resultat var med bland de viktigaste nyckeltalen var relativt väntat, de tre övriga var 
däremot inte lika väntade att de skulle sticka ut så stort. Men det visar att kommunerna 
verkligen förstått att medarbetarna är en viktig resurs genom att mäta hur nöjda medarbetarna 
är samt dess sjukfrånvaro. Vi tror att skälet till att de mäter sjukfrånvaron är för att de vill 
vidta åtgärder som leder till friskare personal då lägre sjukfrånvaro ger kommunerna lägre 
kostnader. Ericsson och Gripe (2002) skriver också att det är viktigt att mäta sjukfrånvaro för 
att skapa en framgångsrik organisation, de menar även att det är viktigt at mäta hur invånarna 
i kommunen uppfattar verksamheten. Medborgar-nöjd-index tror vi mäts då det medföra 
högre intäkter för kommunen om fler medborgarna flyttar in än ut ur kommunen. 
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4.5 Kommuner som ej använder styrkort 
 
Som tidigare nämnts var begreppet Balanced Scorecard även väl bekant bland de kommuner 
som inte använder det. 
 
Av de 211 kommuner som besvarade vår enkätundersökning svarade 136 stycken eller 64 
procent att deras kommun inte använder sig av något Balanced Scorecard. Av dessa är det 16 
kommuner som håller på att utvärdera eller ska börja använda Balanced Scorecard. Två 
kommuner har använt sig av Balanced Scorecard men slutat och anledningen till detta är 
okänt. 
 
 

Vad är osaken till att ni inte nyttjar Balanced Scorecard

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Annan orsak

Tror inte Balanced Scorecard passar oss

Har inte tagit ställning ännu

Ska börja arbeta med Balanced Scorecard senare

Håller på att utvärdera om vi ska använda Balanced
Scorecard

 
Diagram 18: Vad är orsaken till att ni inte nyttjar Balanced Scorecard 

 
 
Orsaken till att 64 procent av kommunerna inte nyttjar Balanced Scorecard är framförallt att 
de ännu inte har tagit ställning men också att de upplever att Balanced Scorecard inte passar 
dem. Dessutom anger 27 procent av respondenterna att det föreligger andra orsaker till att 
deras kommun inte nyttjar Balanced Scorecard.  
 
De personerna som har besvarat vår enkätundersökning har i 84 procent av fallen varit 
kommunchefer/kommundirektörer, ekonomichefer eller controller. Två procent har varit 
kanslichefer som har besvarat den och 14 procent uppger annan position. 
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5. Slutsats 
 
I detta kapital sammanfattar vi det vi resonerat kring i vår analys samt besvarar vår studies 

syfte. 

 
Syftet med denna studie var att genomföra en kvantitativ totalundersökning av Sveriges 
kommuner och se varför de tillämpar Balanced Scorecard. Studien skulle även granska 
utbredningen av Balanced Scorecard, dess nytta samt hur det används. 
 
Kännedomen kring konceptet Balanced Scorecard är stor bland de svenska kommunerna, 
nästintill samtliga har hört talas om begreppet. Av de kommuner som använder Balanced 
Scorecard så är det finansiella- samt kundperspektivet som är de vanligaste, men även 
process, medarbetare och utveckling är vanligt förekommande. Att medarbetarperspektivet 
används i nästan 80 procent av de kommunala styrkorten ger klara indikationer på att 
kommunerna ser sina medarbetare som viktiga resurser att ta hand om. Det var framförallt 
god ekonomi samt nöjda medborgare och organisationer som kommunerna ansåg vara viktigt 
att uppnå med deras Balanced Scorecard. Bland nyckeltalen som kommunerna använder i 
deras perspektiv till sina Balanced Scorecard var det främst fyra nyckeltal som var klart 
vanligast av de totalt 43 nyckeltalen som vi presenterade. De fyra var: medborgar-nöjd-index, 
årets resultat, sjukfrånvaro samt nöjd medarbetarindex. 
 
När det gäller kommunernas it-lösningar anser vi att det var anmärkningsvärt att de inte 
kommit längre, då hela 37 procent av kommunerna inte har it-stöd alls. Olve och Petri (2004) 
skriver att de flesta organisationer inledningsvis klarar sig med en enkel programvara såsom 
Excel eller PowerPoint för att utveckla och sköta sitt styrkort. Excel och PowerPoint visar sig 
också användas i stor utsträckning bland de kommuner som har it-stöd. Orsaken till detta 
beror säkert på att båda dessa programvaror finns tillgängliga i nästan alla datorer samt att de 
flesta medarbetarna är väl förtrogna med hur man använder de båda programvarorna. En 
annan förklaring kan vara att många kommuner nyligen börjat arbeta Balanced Scorecard och 
på sätt ännu inte hunnit testa någon mer avancerad lösning. Men det kanske också kan vara 
svårt att skapa bra it-lösningar till Balanced Scorecard då Malmi i sin studie från 2001 fann att 
hälften av företagen var missnöjda med deras it-lösningar. Rapport frekvensen från styrkorten 
var varierande, vanligast förekommande var kvartalsvis. Medarbetarna får oftast del av 
rapporterna via möten vilket kanske inte är så konstigt då de flesta kommunerna inte har 
något it-stöd. 
 
De främsta anledningarna till varför kommunerna valt att använda sig av Balanced Scorecard 
är att de vill effektivisera den kommunala verksamheten samt att medverka till utveckling och 
förnyelse av den kommunala verksamheten. Alla kommuner ansåg att deras Balanced 
Scorecard medfört någon form av framgång. 
 
Trots att Balanced Scorecard används är det vanligt bland kommunerna att även använda sig 
av traditionella planer, men samtidigt anser merparten av kommunerna att styrningen 
påverkas av deras Balanced Scorecard. Kommunernas Balanced Scorecard har medfört en 
framgång för flera kommuner men många kommuner är heller inte färdiga med sin 
utvärdering. Praktiskt taget samtliga kommuner är nöjda eller mycket nöjda med deras 
Balanced Scorecard, den främsta fördelen som kommunerna såg var att den skapar en 
gemensam modell att arbeta efter, men även ökad delaktighet bland anställda samt bättre 
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kommunikation inom kommun ansågs vara viktigt. Den största nackdelen med Balanced 
Scorecard är många kommuner eniga om och det är att de har problem med att mäta de olika 
målen som är uppsatta men även att det är tidskrävande och att stor fokus fortfarande läggs på 
ekonomin. 
 
Totalt sett var det 36 procent av kommunerna som använder styrkort i hela eller delar av sin 
kommun. De svenska kommunerna har tagit till sig Balanced Scorecard i relativt hög 
utsträckning. De är något år efter de privata företagen men de är på stark frammarsch och trots 
managementtrenden på 10 år passerat så är det fortfarande många kommuner som 
implementerar Balanced Scorecard. Den största implementeringsfasen har varit under den 
senaste tre års perioden då hela 53 procent av projekten har startats. Initiativtagarna till att 
införa Balanced Scorecard har i de flesta fallen varit tjänstemän och har i 85 procent av fallen 
utvecklats lokalt. Samtliga av kommunerna ansåg att deras Balanced Scorecard påverkade 
deras styrning vilket tyder på att det används som ett styrsystem och inte enbart som ett 
informationssystem. 
 
Bland kommunerna som inte använder Balanced Scorecard är det främsta skälet att de ännu 
inte har tagit ställning till det samt att de tror att konceptet inte passar dem. 
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 6. Diskussion 
 
I detta sista kapitel diskuterar vi kring vilka erfarenheter vi kan dra efter studien, även 

självkritik samt vilken fortsatt forskning som vi anser vara intressant inom området. 

 
 
6.1 Diskussion kring studien 
 
Vad vi lärt oss av denna studie är att utformningen av vårt frågeformulär tog betydligt längre 
tid än beräknat. Vi lade ner mycket tid på enkäten och skickade den till flera testpersoner 
innan vi började skicka ut den till kommunerna, eftersom hela vår studie grundar sig på denna 
enkätundersökning. Metoden vi använde för att samla in data var mycket bra eftersom vi i vår 
studie ville undersöka samtliga Sveriges kommuners användande av Balanced Scorecard. 
Tack vare undersökningsprogrammet Netigate tror vi svarsfrekvensen blev så pass hög, utan 
Netigate tror vi inte vi fått samma fina gensvar från kommunerna. 
 
Orsakerna till varför kommunerna valt att sluta använda Balanced Scorecard är emellertid inte 
känt på grund av ett misstag i vårt frågeformulär där uppgiftslämnarna inte gavs möjlighet att 
lämna någon information om detta. På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att följa 
upp med kompletterande frågor angående detta. En fråga som inte medförde så mycket till vår 
studie är frågan om vilket eller vilka partier som har den politiska makten i kommunen. Här 
vore det mer intressant att undersöka det politiska styret med det styre som förekom vid 
föregående val och se ifall Balanced Scorecard har införts, för att kunna jämföra 
förändringsbenägenheten bland de politiska partierna på kommunalnivå.  
 
Det interna bortfallet var ganska stort på enstaka frågor. Bland annat fråga nummer 12 som 
behandlade vilka fem nyckeltal som kommunerna anser vara viktigast att ta fram från deras 
perspektiv. Vi var här medvetna om att denna fråga kunde bli svår att besvara för 
respondenterna, eftersom det kan vara svårt att välja ut relevanta nyckeltal till en sådan här 
enkät, då det finns så oerhört många. När vi presenterade så många som 43 nyckeltal kan det 
också bli svårt att välja bland alla. Samtidigt blir det procentuella interna bortfallet väldigt 
stort så fort ett fåtal kommuner väljer att hoppa över en fråga då det endast var 75 kommuner 
som använde Balanced Scorecard. 
 
 
6.2 Studiens bidrag 
 
Mycket har författats inom området Balanced Scorecard. Det mesta avhandlar processen att 
styra med hjälp av ett balanserat styrkort, framtagande av nyckeltal samt inom vilka områden 
styrkortet skall användas. Flera undersökningar har gjorts på enskilda kommuner och 
förvaltningar om hur de utnyttjar Balanced Scorecard. Emellertid har de aldrig gjorts någon 
studie kring hur utbrett användandet är i de svenska kommunerna, varför de använder det 
samt hur de använder det balanserade styrkortet. Vi anser att vår studie på ett beskrivande sätt 
belyser utbredning av det balanserade styrkortet i de svenska kommunerna. Vidare ger 
undersökningen svar på orsakerna till användandet och hur det balanserade styrkortet används 
i praktiken. Vi hoppas därför att denna studie skall öka och tillföra kunskap om vilken relation 
de svenska kommunerna har till Balanced Scorecard. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Förslag på fortsatt forskning är att om några år återigen utreda användandet av Balanced 
Scorecard i de svenska kommunerna. Detta för att kunna se hur vidare användandet har ökat 
eller minskat. Vidare skulle det vara intressant att se hur användandet har utvecklats bland de 
kommuner som fortfarande nyttjar Balanced Scorecard. Intresseväckande skulle också vara att 
klarlägga orsakerna till varför vissa kommuner valt att sluta att använda Balanced Scorecard.  
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8. Bilaga 1: Enkäten 
 
De kommuner som besvarat fråga 2 med att de inte använder Balanced Scorecard eller slutat 
använda det sändes vidare till fråga 22. 
 
 
1. Vilken kommun representerar du? 
 
 
2. Använder er kommun eller någon del av er kommun Styrkort? 
 
Med Styrkort/Balanced Scorecard menar vi ett antal viktiga mått, även icke-finansiella, valda 
så att de skall täcka ett antal perspektiv på er verksamhet. Måtten kan avse både mål, 
ambitionsnivåer, och uppföljning, och styrkortet skall ge en samlad bild av vad som är 
viktigast för framgång. I fortsättningen av frågeformuläret kommer vi att använda 
benämningen Balanced Scorecard. Om din kommun har inslag i sin styrning, som motsvarar 
denna beskrivning men använder andra beteckningar än Balanced Scorecard är vi tacksamma 
om ni svarar även om detta heter något annat hos er. 
 
Alternativ: Ja, hela kommunen använder Balanced Scorecard 
 Ja, delar av kommunen använder Balanced Scorecard 
 Nej, vår kommun använder ej Balanced Scorecard 
 Nej, vår kommun har använt Balanced Scorecard men slutat 
 
 
3. Har du hört talas om begreppet Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Ja 
 Nej 
 
 
4. Vilket eller vilka partier har den politiska majoriteten i din kommun? 
 
Alternativ: Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
 Folkpartiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Centerpartiet 
 Andra partier (Tex lokala partier) 
 
Om inte beteckningen Balanced Scorecard används, vid vilken beteckning benämns ert 
"styrkort" 
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5. Används beteckningen Balanced Scorecard i er kommun? 
 
Alternativ: Ja 
 Nej 
 
 
6. Vilket år börjande ni arbeta med Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 1994 
 1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
 Vet ej 
 
 
7. Varför började ni arbeta med Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Effektivisera den kommunala verksamheten 
 Öka medarbetarnas delaktighet och entusiasm för arbetet 
 Medverka till utveckling och förnyelse av den kommunala verksamheten 
 För att bibehålla befintliga medborgare / organisationer och attrahera nya 
 För att uppnå uppsatta miljömål 
 
Andra orsaker: 
 
 
8. Vem eller vilka tog initiativet till att införa Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 

Tjänstemannaorganisationen (kommundirektörer, ekonomichefer 
förvaltningschefer etc.) 

 Svenska kommunförbundet 
 Någon annan person eller organisation 
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9. Vem har utformat ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Lokalt utformat 
 Konsulter 
 Svenska kommunförbundet 
 Någon annan person eller organisation 
 
 
10. Vilka av följande perspektiv anser ni er mäta med ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Finansiellt / Ekonomi (God ekonomi och ekonomisk kontroll av verksamheten) 

Kund / Relationsfokus (Relationerna med kommunens närings- föreningsliv, 
leverantörer, kommuninvånare mm) 
Process / Arbetssätt (Se till att kommunens processer är rätt utformade och 
fungerar effektivt) 
Medarbetare / Humanperspektivet (Anställdas kompetens, engagemang och 
motivation) 

 Utveckling / Framtidsfokus (Tex av handel och turism) 
 Miljö (God livsmiljö, en ekologisk hållbar utveckling, energifrågor mm) 
 
Här vill vi att ni skriver om ni har ytterligare perspektiv än de ovan. 
 
 
11. Vad anser ni vara det viktigaste att åstadkomma med era perspektiv? 
 
Alternativ: God ekonomi och ekonomisk kontroll av verksamheten 
 Nöjda medborgare/organisationer 
 Nöjda medarbetare 
 Kompetensutveckling av kommunens anställda 
 Utveckling av handel, turism 
 God miljöhållning 
 
Finns det något som ni anser vara viktigare att åstadkomma med era perspektiv än det som har 
angetts i alternativen ovan, vill vi att ni skriver det här: 
 
 
12. Vilka fem nyckeltal anser ni vara viktigast att ta fram från era perspektiv? 
 
Med nyckeltal avser vi de tal som framtas för att uppnå kommunens uppsatta visioner och mål 
inom varje perspektiv. 
 
Alternativ: Energianvändning per invånare 
 Kvävedioxid i tätortsluften 
 Deponerat hushållsavfall (kg/invånare) 
 Skyddad natur (andel av kommunens yta, %) 
 Jordbruk med miljöstöd för ekologisk odling 
 Godkänt slam % 
 Andel miljöbilar 
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 Radonhalt i skolor och förskolor 
 Lättillgängliga grönområden i tätort 
 Folkmängd 
 Antal företag 
 Medborgar-nöjd-index 
 Utflyttade och inflyttade medborgare/organisationer 
 Kostnad per elev (förskola, grundskola, gymnasier) 
 Andel inskrivna i förskola 
 Kostnad per heltidsbarn i kommunal förskola 
 Barn per dagbarnvårdare, familjedaghem 
 Gymnasiefrekvens % av 16-19 år 
 Musik- /kulturskola kr/inv. 
 Äldre- och handikappomsorg totalt kr per inv. 
 Antal personer med hjälp i ordinärt boende (hemtjänst) 
 Missbrukarvård för vuxna 
 Ekonomiskt bistånd (Socialbidrag) 
 Kommunalskatt 
 Årets resultat 
 Soliditet 
 Låneskuld 
 Eget kapital per invånare 
 Totala tillgångar per invånare 
 Likviditet 

Verksamhetens självfinansieringsgrad (beskriver i procent hur stor del av 
kostnaden som finansieras med avgifter, hyror och specialdestinerade 
statsbidrag) 
Nettokostnad per invånare 
Förändring av eget kapital 

 Antal anställda 
 Antal kvinnliga chefer 
 Sjukfrånvaro 
 Medbestämmandeindex 
 Personalomsättning 
 Personalutbildning 
 Kostnader för friskvård 
 Arbetsskadestatistik 
 Nöjd medarbetarindex 
 Anställningstrygghet (antal tillsvidareanställda/totalt anställda) 
 
Om det är något nyckeltal som ni saknar bland de ovan nämnda, men anser vara ett av era fem 
viktigaste, vill vi att ni skriver det här: 
 
 
13. Har ni it-stöd för er dokumentation och presentation av Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Har inget it-stöd 
 Specialprogram 
 Balanced Scorecard integrerat i befintligt affärssystem 
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 Excel 
 PowerPoint 
 Annan programvara 
 
 
14. Hur ofta tar ni fram rapporter från ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Aldrig 
 En gång per år 
 Kvartalsvis 
 Månadsvis 
 Oftare än en gång per månad 
 
 
15. Hur får medarbetarna del av ert Balanced Scorecards mål och utfall? 
 
Alternativ: Intranät för alla i kommunen 
 Intranät för kommunens Chefer 
 Intranät för enheter inom kommunen 
 Visas på möten 
 Skickas till berörda personer 
 Används bara i ledningen 
 På annat sätt 
 
 
16. Är traditionella planer och uppföljning fortfarande viktigare än Balanced 
Scorecard? 
 
Alternativ: Stämmer inte 
 Stämmer till en viss del 
 Stämmer bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 
 
 
17. Påverkar användandet av Balanced Scorecard styrningen i er kommun? 
 
Alternativ: Ja, absolut 
 Ja, men inte i så hög grad 
 Ja, men i väldigt låg omfattning 
 Nej, det påverkar inte alls 
 Vet ej 
 
 
18. Har nyttjandet av Balanced Scorecard medfört någon form av framgång för er 
kommun? 
 
Alternativ: Ja, absolut 
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 Ja, men vi är ej färdiga med vår sammanställning 
 Ja, men inte i så hög grad som vi hade hoppats på 
 Nej, det har inte medfört någon framgång 
 Vet ej 
 
 
19. Vilka fördelar ser ni med ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Ökad delaktighet bland de anställda 
 Bättre kommunikation inom kommunen 
 Högre utnyttjande av de anställdas kompetens 
 Ökat inflytande bland de anställda 
 Bättre samordning i kommunen 
 Gemensam modell att jobba efter 
 Vi ser inga fördelar med vårt Balanced Scorecard 
 
Ser ni några ytterligare fördelar utöver de ovan nämnda, vill vi att ni skriver dessa här: 
 
 
20. Vilka nackdelar ser ni med ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Dyrt 
 Tidskrävande 
 Fortfarande stor vikt på ekonomifokus 
 Kräver mycket resurser 
 Problem med att mäta de olika målen 
 Vi ser inga nackdelar med vårt Balanced Scorecard 
 
Upplever ni några ytterligare nackdelar, vill vi att ni skriver dessa i textrutan: 
 
 
21. Hur nöjda är ni med tillämningen av ert Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Mycket nöjda 
 Nöjda 
 Mindre nöjda 
 Missnöjda, passar inte oss 
 
 
22. Har du hört talas om begreppet Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Ja 
 Nej 
 
 
23. Vilket eller vilka partier har den politiska majoriteten i din kommun? 
 
Alternativ: Socialdemokraterna 
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 Moderaterna 
 Folkpartiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Centerpartiet 
 Andra partier (Tex lokala partier) 
 
 
24. Vad är orsaken till att ni inte nyttjar Balanced Scorecard? 
 
Alternativ: Håller på att utvärdera om vi ska använda Balanced Scorecard 
 Ska börja arbeta med Balanced Scorecard senare 
 Har inte tagit ställning ännu 
 Tror inte Balanced Scorecard passar oss 
 Annan orsak 
 
 
25. Om det går bra att vi tar kontakt med er igen för kompletterande frågor vill vi att ni 
fyller i uppgifterna nedan. 
 
Position: Kommunchef / Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Controller 
 Kanslichef 
 Annan position 
 
Telefonnummer 
 
E-mail 


