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Sammanfattning 
Syftet var att uttyda och förstå hur målen och prestationsmåtten i de balanserade styrkorten 
översätts till operativ nivå i en kommun. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes från tre 
organisatoriska nivåer i två olika förvaltningar. Det framkom att det fanns skillnader i hur mål 
och prestationsmått översattes till operativ nivå i de två undersökta förvaltningarna. Skillnaderna 
berodde till stor del på att kommunikationen mellan nivåerna i organisationen fungerade bättre i 
ena förvaltningen. Det visade sig att kommunikationsproblemen i den andra förvaltningen 
berodde på tidsbrist. Det fanns även en problematik kring dubbla uppdrag på operativ nivå som 
förstärkte kommunikationsproblemen. Det dubbla uppdraget innebär att förutom att följa de 
balanserade styrkorten hade förvaltningen även krav på att följa ett statligt uppdrag. En 
problematik som visar sig i offentlig verksamhet är svårigheten att formulera mål som grundar 
sig i mjuka värden så att de går att mäta. Svårigheten ligger i att människor tolkar ett specifikt 
mjukt värde olika och det gör det svårt att mäta huruvida man lyckas uppnå målen eller ej. För 
framtida studier finns möjligheten att utöka undersökningen med att innefatta även 
kommunstyrelse, nämnd och medarbetare på operativ nivå. Det skulle också vara intressant att 
studera metoderna som används i offentlig verksamhet för att mäta mål som grundar sig i mjuka 
värden. 
 
Nyckelord: balanserade styrkort, offentlig verksamhet, mål, prestationsmätning, översättning, 
nedbrytning, uppföljning, mjuka värden, kommunikationsproblem. 



 

Abstract 
The aim was to interpret and understand how the objectives and performance measures in the 
balanced scorecards are translated into operational level in a municipality. Six qualitative 
interviews were conducted on three organizational levels in two different administrations. It 
appeared that there were differences in how objectives and performance measures were 
translated to operational level in the two test administrations. The differences were largely based 
on the communication between the levels of the organization functioned better in one 
administration. It was found that communication problems in the second administration was due 
to time constraints. There were also concerns relating to dual missions at the operational level, 
which accentuated the problems of communication. This dual mission means that in addition to 
follow the balanced scorecards the management also had to include requirements to comply with 
a state mandate. A problem that appears in the public sector is the difficulty of formulating 
objectives that are based on soft values so that they can be measured. The difficulty is that people 
interpret a specific soft value different and it makes it difficult to measure whether we succeed in 
achieving the objectives or not. For future studies there is a possibility of extending the study to 
include also municipal council, board and employees at the operational level. It would also be 
interesting to study the methods used in the public sector to measure objectives that are based on 
soft values. 
 
Keywords: balanced scorecard, public sector, objectives, performance measurement, translation, 
breakdown, monitoring, soft values, communication problems. 
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1 Inledning 
Genom styr- och prestationsmätningsverktyget balanserade styrkort eftersträvas att utforma 
balanserade mål och mått genom att hitta organisationens kritiska framgångsfaktorer ur fler 
perspektiv än enbart ett finansiellt perspektiv. I grundmodellen ingick tre perspektiv utöver det 
finansiella som ansågs nödvändiga, dessa var kund-, process- och tillväxtperspektivet (Kaplan & 
Norton, 1992). Genom att knyta strategi till de fyra perspektiven kan man uppnå en 
målsamstämmighet genom hela organisationen. Det finns många fördelar med ett fungerande 
balanserat styrkort, exempelvis att man får en tydlig och uppdaterad strategi samt identifierar och 
riktar strategiska initiativ (Kaplan & Norton, 1996). De balanserade styrkorten utvecklades i 
grunden för att styra och mäta prestationer i vinstdrivande företag.  
 
Offentlig verksamhet tar emellertid ofta till sig nya idéer från den privata sektorn som dock är 
förknippat med en problematik kring att överföra styrverktyg från en sektor till en annan 
(Greatbanks & Tapp, 2007; Boyne, 2002). Problematiken finner man i att den offentliga 
verksamheten skiljer sig åt på många sätt från den privata, exempelvis har offentlig verksamhet 
fler mål att ta hänsyn till vilket gör att verktygen ej är utformade för att kunna implementeras 
direkt. Problematiken kring att implementera styrverktyg till offentlig verksamhet är något som 
också gäller för balanserade styrkort. Bolton (2003) menar emellertid att det går att genomföra 
en fungerande implementering i offentlig verksamhet om verktyget är balanserat och korrekt i 
sina mål och prestationsmått vilket balanserade styrkort ger möjlighet till.  
 
Chan och Ho (2002) belyser erfarenheter av balanserade styrkort i offentlig verksamhet där det 
fanns både lyckade och misslyckade implementeringar av balanserade styrkort samt faktorer som 
är nödvändiga för en lyckad implementering av balanserade styrkort. Utöver Chans och Hos 
studie finns ett fåtal studier som exemplifierar balanserade styrkort i olika offentliga 
verksamheter (Greatbanks & Tapp, 2007; Nilsson, 2011; Umashev & Willett, 2008). I 
exempelvis en studie ansågs implementeringen av balanserade styrkort som lyckad och följde 
bland annat Chans och Hos faktorer för en lyckad implementering. En annan studie visade ett 
exempel på en misslyckad implementering (Umashev & Willett, 2008). 
 
Nilsson (2011) gjorde en studie i en kommun där han studerade när de införde balanserade 
styrkort genom att följa kommunens två största förvaltningars adaption, mottagande, tillämpning 
och effekter av balanserade styrkort. De två förvaltningarna som studerades närmare var 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare tar han upp hur utformningen 
och implementeringen av balanserade styrkort såg ut och vilka effekter det hade på de två 
förvaltningarna. Nilsson (2011) beskriver att tillämpningen av balanserade styrkort ser olika ut i 
de två förvaltningarna. I Barn och utbildningsförvaltningen återfinns balanserade styrkort på 
ledningsnivå samtidigt som i socialförvaltningen återfinns balanserade styrkort på flera nivåer. 
En förklaring till skillnaden mellan förvaltningarnas sätt att tillämpa balanserade styrkort beror 
på att styrkorten mottogs positivt av ledningen i socialförvaltningen och negativt av ledningen i 
Barn och utbildningsförvaltningen. Det negativa mottagandet i barn- och 
utbildningsförvaltningen berodde på det dubbla uppdraget som innebär att skolan direktstyres av 
staten samtidigt som förvaltningen styrs av kommunen och att fokus skulle flyttas från det 
statliga uppdraget skolan har. Umashevs och Willetts (2008) studie visade på en problematik 
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liknande det dubbla uppdraget i barn- och utbildningsförvaltningen. Tidigare studier visar 
således att komplexa organisationer med flera mål har svårt att översätta målen och 
prestationsmåtten i de balanserade styrkorten till verksamhetens olika nivåer på grund av 
kommunikationsproblem som uppstår i leden.  
 
Nilsson (2011) beskriver samtidigt hur tidigare problem vid implementeringen ledde till att 
tillämpningen av balanserade styrkort i Barn och utbildningsförvaltningen endast återfanns på 
ledningsnivå. Tillämpningen i sin tur innebär att styrsignaler skickas direkt från ledningsnivå till 
operativ nivå.  Tillämpningen av balanserade styrkort i Socialförvaltningen innebär delaktighet 
på flera nivåer då en nedbrytningsprincip användes och styrkort återfanns på alla nivåer. 
Effekterna som personal på operativ nivå i de två förvaltningarna ansåg att de balanserade 
styrkorten hade medfört skiljde sig också åt. Personal i socialförvaltningen var mer positiv än i 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

1.1 Problemdiskussion 
Tidigare studier visar således att olika faktorer påverkar implementeringen av de balanserade 
styrkorten, exempelvis Chan och Ho (2002). Faktorerna är också viktiga vid förståelsen av mål 
och prestationsmått på operativ nivå. Det väckte funderingar kring hur översättningen av mål och 
prestationsmått från förvaltningsledningsnivå till operativ nivå ser ut i en kommun. Exempelvis 
går det att anta att styrningen i barn- och utbildningsförvaltningen är toppstyrt och styrningen i 
socialförvaltningen kännetecknas av delaktighet. Hur god är därmed förståelsen för mål och 
prestationsmått på operativ nivå i respektive förvaltning? Nilsson (2011) lägger vikten i sin 
studie på implementeringen och utformningen av styrningen i förvaltningarna. Det är därför 
intressant att göra en fortsättning för att få en tydligare bild av hur utformningen ser ut idag och 
hur den fungerar genom nivåerna i respektive förvaltningar samt att titta på hur uppföljning sker. 
Det går rimligtvis också att anta att de effekter av de balanserade styrkorten som Nilsson (2011) 
beskrev, i slutändan också har att göra med att mål och prestationsmått översätts på ett ”korrekt 
sätt”.  
 
Olve (1999) menar att arbetet inte bör stanna vid implementeringen utan uppföljningen av mål 
och prestationsmått är minst lika viktig genom att mål och mått därigenom utvärderas och 
omformuleras. Beroende på huruvida uppföljning sker och på vilket sätt den sker påverkar det 
alltså även översättningen av mål och prestationsmått. Umashev och Willett (2008) pekar på att 
mer forskning krävs kring balanserade styrkort på operativ nivå i offentlig verksamhet. Mer 
forskning krävs också kring organisationer där målen skiljer sig åt mellan ledningsnivå och 
operativ nivå, vilket kan jämföras med situationen i barn- och utbildningsförvaltningen i 
kommunen som Nilsson (2011) studerade. Det gör det intressant att närmare studera 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i en kommun när det gäller 
översättning av mål och prestationsmått till operativ nivå. Att studera två förvaltningar gör det 
också möjligt att göra jämförelser. Med anknytning till ovanstående problemdiskussion har 
nedanstående syfte formulerats: 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att uttyda och förstå hur målen och prestationsmåtten i de balanserade styrkorten 
översätts till operativ nivå i en kommun. 
 
För att besvara syftet har följande forskningsfrågor tagits fram: 
 

 Hur överförs innebörden av målen och prestationsmåtten från en nivå till nästa? 
 
 Vilka är uppfattningarna om styrningen och intentionerna med styrningen? 
 
 Vilka är uppfattningarna om hur måluppfyllelsen ser ut? 

 
 Finns det likheter och/eller skillnader mellan olika förvaltningar? 

1.3 Disposition 
I kapitel två beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och den kvalitativa metod, med 
intervjuer som insamlingsmetod, som används i studien. Kapitel tre är teoriavsnittet som börjar 
med en beskrivning av styrverktyget balanserade styrkort. Därefter beskrivs balanserade styrkort 
i offentlig verksamhet följt av ett avsnitt som beskriver forskning kring erfarenheter av 
balanserade styrkort i offentlig verksamhet. Slutligen beskrivs den för studien valda kommunen 
med socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning och deras arbete med balanserade 
styrkort. I kapitel fyra beskrivs den insamlade empirin. Empiriavsnittet är uppdelat på respektive 
förvaltning samt efter forskningsfrågorna. För varje förvaltning ges en genomgång av vad som 
framkom i intervjuerna när det gäller översättningen av mål och mått och uppföljningen av mål 
och mått. Genomgången av de två rubrikerna syftar till att besvara den första forskningsfrågan 
kring hur innebörden i mål och prestationsmått överförs från en nivå till nästa. Övriga rubriker 
överensstämmer med de övriga forskningsfrågorna I kapitel sex genomförs en analys av empirin 
vilken är strukturerad på samma sätt som i empiriavsnittet. De tre nivåernas uppfattningar kring 
respektive forskningsfråga jämförs och separeras därför inte utan sammanställs till en helhet. I 
kapitel sju förs en diskussion kring vad som framkommit i studien, det teoretiska och praktiska 
bidraget samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur den aktuella studien tar en deduktiv och kvalitativ ansats. Vidare 
beskrivs vilket fall som studerats samt hur analysen av intervjuer gick till. Även etiska aspekter 
samt trovärdighet respektive tillförlitlighet berörs. 

2.1 Deduktiv studie 
Innan empiriinsamlingen sammanställdes ett teoriavsnitt som bland annat innehöll tidigare 
forskning kring balanserade styrkort. Databaserna Ebsco och Google Scholar användes främst 
och för att hitta lämplig teori användes breda sökord såsom balanserade styrkort, balanced 
scorecard, offentlig sektor, non profit organization, performance measurement och liknande ord. 
Även litteratur från universitetets bibliotek användes, främst för att hitta lämplig metodologi. 
Eftersom teori sammanställdes före empiriinsamlingen har studien en deduktiv ansats då den 
utgår från allmänna principer och teori för att dra slutsatser om verkligheten (Patel & Tebelius, 
1987;Olsen & Sörensen, 2007). 

2.2 Kvalitativ ansats 
Studiens syfte handlar om att uttyda och förstå lämpar sig en kvalitativ ansats bäst. Olsson och 
Sörensen (2007) samt Patel och Tebelius (1987) beskriver att det syfte som avses undersökas är 
avgörande för om ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv ska anläggas. Målet är att relatera 
praktik och teori till varandra, oavsett perspektiv. Skillnaden är att perspektiven utgår från olika 
sätt att se på kunskap. En kvalitativ ansats lägger fokus på att studera hur människan tolkar och 
uppfattar den omgivande verkligheten där människan utgör en del av den och verkligheten är 
ofta subjektiv och konstruerad av människans syn på den (Backman, 2009). Eftersom syftet i 
studien innebär att uttyda och förstå hur människor uppfattar och förstår mål och prestationsmått 
lämpar sig en kvalitativ ansats väl. Kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren arbetar på 
”insidan” av problemet, med få försökspersoner och att successivt förtydliga det studerade 
fenomenet samt att de frågeställningar som framförts fördjupas (Olsson & Sörensen, 2007). 
Resultaten av kvalitativ forskning kännetecknas i sin tur av många variabler samt specifika 
miljöer. Denna närhet till problemet leder till att ett kvalitativt perspektiv kallas för ett 
”inifrånperspektiv” (Olsson & Sörensen, 2007). Det finns en problematik kring hur forskarens 
värderingar och antaganden påverkar forskningsprocessens olika delar i den kvalitativa 
forskningsprocessen (Patel & Tebelius, 1987). I kvalitativ forskning är det emellertid en 
förutsättning att anta ett inifrån- perspektiv där forskarens värderingar och antaganden hjälper 
forskaren att tyda information.  

2.3 Fallstudie 
Fallstudier är en term som ofta används i den kvalitativa forskningen (Backman, 2009). En 
fallstudie ”undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan 
fenomen och kontext inte är givna” (Backman, 2009). Efter att ett forskningsproblem har 
formulerats väljs en analysenhet som ska granskas. Fallet blev i detta fall Luleå kommun som 
blir intressant att studera eftersom det går att göra en fortsättning på Nilssons (2011) studie samt 
att förutsättningarna för att besvara syftet i den aktuella studien finns. Analysenheterna i den 
aktuella studien var barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och deras 
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användning av de balanserade styrkorten som specifika fall. Eftersom syftet med denna studie 
var att uttyda och förstå blev det en deskriptiv och förklarande fallstudie.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
En kvalitativ metod som kännetecknas av ord är den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 
1997). Den syftar till att ge nyanserade och otolkade beskrivningar av till exempel skillnader och 
variationer i ett fenomen genom vad den intervjuade säger, vilket lämpar sig väl med vad som 
avses undersökas i denna studie. Det är också precisionen och följdlogiken i de nyanserade 
beskrivningarna som är den kvalitativa motsvarigheten till den kvantitativa exaktheten i 
siffermåtten. Patel och Davidson (1994) beskriver intervjuer som en metod att samla information 
genom frågor och vid informationsinsamlingen måste två typer av aspekter beaktas (Svenning, 
2003). Den första aspekten är grad av standardisering, som avgör hur stor eller liten del frågor 
som formuleras under det specifika intervjutillfället och i vilken ordning de ska komma. 
Exempelvis innebär hög grad av standardisering på förhand konstruerade frågor som besvaras i 
turordning. Den intervjuguide som utarbetades innehöll ett antal förkonstruerade frågor som 
skulle fungera som mall under samtalen och behövde nödvändigtvis inte diskuteras i ordning. 
Den andra aspekten som måste beaktas är grad av strukturering som avgör vilket utrymme den 
intervjuade har att ge svar (Svenning, 2003). Exempelvis innebär en låg grad av strukturering att 
frågorna är öppna som ger den intervjuade möjlighet att ge utförliga och långa svar. 
Utformningen av frågorna i den aktuella studien gav den intervjuade stort utrymme till att börja 
med för att senare, vid behov, precisera frågorna. Det finns en typ av intervju som kan liknas 
med en typ av intervju som fokuserar på ett fåtal personer, runt specifika teman och utan 
strukturerande formulär med syfte att fånga den intervjuades perspektiv (Svenning, 2003). De 
intervjuer som genomfördes i den aktuella studien fokuserade på ett fåtal personer och runt 
specifika teman men däremot användes en typ av halvstrukturerat formulär. Frågorna i 
formuläret som användes kan liknas vid stolpar som ska hjälpa intervjuaren att veta vad intervjun 
i stort ska handla om (Svenning, 2003). En variant till att helt undvika strukturerade formulär är 
en teknik som Patel och Davidson (1994) benämner tratt-tekniken som innebär att intervjun 
börjar med stora öppna frågor för att övergå till mer specifika frågor. Tratt-tekniken låg till grund 
för utformandet av intervjuguiden. Fördelar med tratt-tekniken anses vara att den intervjuade blir 
aktiverad och motiverad eftersom han eller hon fritt kan välja vad som ska sägas. Slutligen är det 
viktigt vid arbetet med intervjuer att använda en bandspelare eftersom det är omöjligt att hinna 
med att anteckna allt som sägs under intervjun (Svenning 2003). Därför spelades alla intervjuer 
in i syfte att inte missa något som sades under intervjuerna och för att underlätta resultat- och 
analysarbetet. 

2.5 Urval 
När urval av intervjuobjekt gjordes behövdes personer som arbetar i både socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom de båda förvaltningarna som undersöktes 
bestod av tre organisatoriska nivåer behövdes sex personer intervjuas för att kunna höra 
uppfattningar från alla nivåer. Av dessa sex personer jobbar tre av dem inom socialförvaltningen 
och de resterande tre inom barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom syftet med studien var 
att titta på hur mål och prestationsmått översätts till operativnivå var det lämpligt att välja en 
person från varje del av kedjan, det vill säga från ledningen, personer som är underställda 
ledningen på mellannivå och personer som i sin tur är underställda personer från mellannivån, 
som visas tydligare i figur 1.  
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Figur 1. Beskriver hur urvalet skett genom förvaltningens olika nivåer. 
 
På mellannivå och operativ nivå fanns det många personer att välja på som kontaktades var för 
sig och de personer som först hade tid bokades in för en intervju. På mellannivå intervjuades två 
så kallade verksamhetschefer från respektive förvaltning. På operativ nivå intervjuades en rektor 
i barn- och utbildningsförvaltningen och en enhetschef i socialförvaltningen. På så sätt tas hela 
kedjan i respektive led med och en övergripande blick fås av hur mål och prestationsmått 
översätts från ledningsnivå och nedåt i förvaltningen. 

2.6 Analysmetod 
Det är viktigt att påpeka att analysarbetet börjar redan vid intervjuerna och fortsätter genom hela 
arbetet med att presentera empirin och därför är det viktigt att beskriva förfarandet noggrant. Det 
bandade materialet som framkom från intervjuerna transkriberades i ett första steg genom att 
författarna ordagrant skrev ned vad som sades. Det bandade materialet transkriberades häften var 
av respektive författare. I ett andra steg fördelades det väsentliga i det transkriberade materialet 
under rubriker som var kopplade till studiens forskningsfrågor samt att materialet under 
respektive rubrik ställdes upp i fallande led från ledningsnivå, mellannivå och operativ nivå. 
Tanken var att det skulle bli en tydlig koppling mellan de uppfattningar som framkom på de 
olika nivåerna. I ett tredje steg genomlästes och tydliggjordes det som framkom under rubrikerna 
för att hitta kopplingar mellan uppfattningarna på de olika nivåerna. Efter dessa tre analyssteg 
presenterades empirin. Därefter genomlästes empirin och en jämförande analys genomfördes och 
presenterades i analysavsnittet.  

2.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 
När en tolkning av vad som sagts på till exempel en intervju sker är det viktigt att ord och 
handling överensstämmer (Patel & Tebelius, 1987). För att dessa tolkningar ska bli så korrekta 
som möjligt får inte uppfattningar och förutfattades meningar tas med. Är tolkningarna korrekt 
beskrivna så är de trovärdiga. För att begränsa eventuella feltolkningar användes citat från det 
transkriberade materialet för att möjliggöra för läsaren att göra en egen tolkning. Trattmetoden 
användes för att börja intervjun så brett som möjligt för att undvika att egna uppfattningar och 
förutfattade meningar påverkade under intervjun. Om intervjuaren gör ett misstag och påverkar 
med förutfattade meningar i början av intervjun kan trovärdigheten minska mycket. Med 
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trattmetoden säkerställdes att den intervjuades egna uppfattning diskuterades fritt för att sedan 
styra in personen på specifika områden. Eftersom analysmetoden innebar att materialet tolkades 
och omformulerades flera gånger finns det en risk för feltolkningar. De i studien intervjuade 
personerna fick i förväg veta och ta ställning till att samtalen skulle spelas in. De blev också 
informerade om att det bandade materialet enbart skulle genomlyssnas av författarna av denna 
studie samt att inspelningarna skulle raderas efter transkribering. De personer som intervjuades 
kommer att förbli anonyma i studien till den grad det är möjligt. 
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3 Teori 
Avsnittet börjar med en beskrivning av styrverktyget balanserade styrkort. Därefter beskrivs 
balanserade styrkort i offentlig verksamhet följt av ett avsnitt som beskriver forskning kring 
erfarenheter av balanserade styrkort i offentlig verksamhet. Slutligen beskrivs Luleå kommun 
med socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning och deras arbete med balanserade 
styrkort. 

3.1 Balanserade styrkort 
Balanserade styrkort en typ av styrverktyg som inte enbart fokuserar på ett finansiellt perspektiv 
utan fokuserar på ickefinansiella perspektiv och verktyget grundar sig i strategin. Det 
balanserade styrkortet utvecklades 1992 av Robert Kaplan och David Norton för den privata 
sektorn därför att organisationer tenderade att lägga för mycket vikt vid det finansiella 
perspektivet (Kaplan & Norton, 1992). Kaplan och Norton ansåg att det fanns andra viktiga 
ickefinansiella perspektiv för att bli framgångsrik, exempelvis ett kundperspektiv. ”Balanserad” i 
ordet balanserade styrkort syftar på att hitta en balans mellan olika perspektiv (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2005). Förutom att fokus breddas från ett snävt finansiellt perspektiv är balanserade 
styrkort ett verktyg för att koppla ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den 
långsiktiga visionen och strategin (Kaplan & Norton, 1996). Det åstadkoms genom att 
organisationen genom det balanserade styrkortet utarbetar mål och prestationsmått som grundar 
sig i strategin. Balanserade styrkort är också ett verktyg för prestationsmätning vilket förklaras 
nedan. 

3.1.1 Styrkortets uppbyggnad 
 

Styrkorten uppbyggnad utgår från, vad som tidigare beskrivits, olika perspektiv. De fyra 
perspektiv från den ursprungliga modellen beskrivs nedan liksom hur organisationens strategi 
och vision bryts ner till mål, framgångsfaktorer, prestationsmått och aktiviteter. 
 
Finansiellt perspektiv 
Här återfinns strategin för tillväxt, lönsamhet och risk, sett ut aktieägarnas perspektiv (Kaplan & 
Norton, 2001). I detta perspektiv fastställs de långsiktiga målen och bestämmer även hur 
förutsättningarna för de övriga perspektiven ska se ut. Det ska finnas samband mellan varje 
perspektiv och effekterna av dessa samband ska kunna läsas utifrån det finansiella perspektivet 
(Olve, 1999) 
 
Kundperspektiv 
Här återfinns strategin för värdeskapande och differentiering, sett ur kundernas perspektiv 
(Kaplan & Norton, 2001). Då kundlojalitet är något som i princip alla organisationer strävar 
efter, sätts kundens värde i fokus i kundperspektivet. Lyckas man öka kundlojaliteten ökar även 
framtida intäkter vilket betyder att det finns ett samband mellan kundperspektivet och det 
finansiella perspektivet (Olve, 1999). 
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Processperspektiv 
Här återfinns strategin som prioriterar olika affärer, processer och att skapa kund- och 
aktieägarnöjdhet (Kaplan & Norton, 2001). För att öka kundvärdet krävs det vissa processer, och 
då främst interna processer. Dessa processer kan till exempel vara att försöka förbättra 
produktions- och leveransprocesserna. På detta sätt finns det ett samband med kundperspektivet 
som i sin tur har ett samband med finansiella perspektivet som beskrivits ovan (Olve, 1999) 
 
Tillväxtperspektiv 
Här försöker man prioritera att skapa en miljö som stöder förändring, tillväxt och innovation 
(Kaplan & Norton, 2001). Organisationens förnyelse och utveckling är viktigt för dess 
överlevnad, därför är det viktigt att ta reda på vad som krävs just för att klara av detta. Förnyad 
kunskap om kundtillfredsställelse och effektivitet i nödvändiga processer leder till kundlojalitet 
som i sin tur leder till en ökad framtida intäkt (Olve, 1999). 
 
Dessa perspektiv ovan kommer från ursprungsmodellen framställd av Kaplan och Norton (1992) 
men dessa kan ändras eller byta ut beroende på organisation och vad som anses lämpligt inom 
just den specifika organisationen.  
 
Nedbrytning i mål, framgångsfaktorer, prestationsmått och aktivitet 
Efter en identifiering av vilka perspektiv som ska användas i de balanserade styrkorten ska 
visionen och strategi brytas ned på respektive perspektiv och övergripande mål ska formuleras. 
En strategi kan inte bli verkställd om den inte förstås, och den kan inte förstås om den inte kan 
bli beskriven därför är det viktigt att en översättning sker av organisationens vision och strategi 
till operationella termer.  Genom en konkretisering av organisationens vision och strategi genom 
mål fås en överblick över vad organisationen vill åstadkomma i framtiden. Det är viktigt att man 
bryter ner strategin rätt, det vill säga att en korrekt översättning av organisationens strategi och 
vision sker, så att de på operativ nivå vet hur de bäst agerar för att det ska gynna organisationen. 
Genom att ha en väl kommunicerad strategi genom hela organisationen blir det enklare för varje 
individ att förstå och därefter uppnå strategin (Olve, 1999). Då organisationens strategi och 
vision har översatts till konkreta mål gäller det att identifiera kritiska framgångsfaktorer. Dessa 
framgångsfaktorer talar om vad som krävs för att organisationens vision och strategi ska uppnås. 
Det viktiga när framgångsfaktorerna identifieras är att de som är mest kritiska prioriteras och tas 
med i det balanserade styrkorten (Olve, 1999). Efter identifieringen av de kritiska 
framgångsfaktorerna tas det fram prestationsmått som talar om hur en mätning av de 
identifierade målen ska göras. Prestationsmätning kan ha en stor inverkan på prestation men 
mätningen ses sällan som en del av strategin (Kaplan & Norton, 1993). Kaplan och Norton 
(1992) beskriver hur organisationens strategiska mål översätts till prestationsmått och menar att 
prestationsmätning är mycket mer än ett enbart en mätövning. Det är ett ledningssystem som kan 
motivera banbrytande förbättringar i kritiska områden som produkt-, process-, kund- och 
marknadsutveckling. Då prestationsmått tas fram gäller det att först finna så många som möjligt 
för att sedan kunna koppla ihop de viktigaste av dessa med varandra och med den övergripande 
strategin. De prestationsmått som går att koppla ihop med varandra och med strategin bör tas 
med i det balanserade styrkorten. Prestationsmåtten inom de olika perspektiven måste 
överensstämma med organisationens övergripande strategi och vision (Olve, 1999). 
Efter att identifieringen av perspektiv, mål, kritiskt framgångsfaktorer och prestationsmått har 
skett måste aktiviteter tas fram. Aktiviteterna är de åtgärder som ska utföras för att åstadkomma 
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framgång när det gäller att uppnå organisationens strategi och vision (Olve, 1999). Nedan 
beskriver figur 2 det balanserade styrkortets uppbyggnad och framtagning steg för steg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 2. Processen för hur strategi och vision bryts ner i ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1992). 

3.1.2 Nedbrytning av styrkortet i organisationen 

Det balanserade styrkortet bör också brytas ned på lägre nivåer i organisationen för att skapa 
målsamstämmighet i alla nivåer. Det innebär att styrkort skapas på lägre nivå som grundar sig i 
den högre nivåns styrkort. Olve (1999) menar dock att om organisationen är platt och liten 
kanske det inte krävs någon nedbrytning då det är enklare att sätta sig in i hur de övre styrkorten 
påverkar det egna arbetet. Men däremot, om organisationen är stor och komplex, krävs ett noga 
samarbete mellan ledningen i de olika nivåerna och ständig kommunikation vilket underlättar 
arbetet med att översätta organisationens strategi och vision till de lägre nivåerna. Då ett av 
syftena med balanserade styrkort är just att alla inom organisationen ska få en förståelse för hur 
organisationens strategi och vision påverkar det dagliga arbetet är det viktigt att alla nivåer 
känner sig delaktiga när det kommer till utformningen av balanserade styrkort (Olve, 1999) 
 
Sista steget när det gäller framtagande av balanserat styrkort är själva implementeringen, det vill 
säga själva införandet av balanserade styrkort som styrverktyg. Nedan följer en beskrivning på 
vad som händer efter implementeringen av balanserade styrkort och vilka faktorer som är viktiga 
för en lyckad implementering. 
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3.1.3 Efter implementeringen 

Efter implementeringen av balanserade styrkort är det viktigt att hålla det vid liv och för detta 
krävs noggrann uppföljning av hur väl målen uppfylls. Detta mäts som vi redan tagit upp ovan 
genom olika prestationsmått. För att veta om rätt prestationsmåtten valts krävs ständig feedback 
på det arbete som görs. På sådant sätt kan eventuella felstyrningar enkelt rättas till. 
Precis som samarbete och kommunikation är viktigt vid nedbrytningen av balanserade styrkort, 
är det minst lika viktigt vid uppföljningen av implementationen (Olve, 1999).  

3.1.4 Fördelar vid en lyckad implementering 

Kaplan och Norton citerar dessa fördelar med användandet av balanserat styrkort: 
 Man får en tydlig och uppdaterad strategi 
 Kommunikativ strategi genom hela företaget 
 Man får anpassade och enskilda mål 
 Man länkar strategiska mål till långsiktiga mål och årliga budgetar 
 Man identifierar och riktar strategiska initiativ 
 Regelbundna samtal där man lär sig om och förbättrar strategin 

(Kaplan & Norton, 1996) 
Mcadam och Bailie (2002) beskriver också att BSC lämpar sig väl för att försäkra sig om att 
prestationsmåtten i slutändan får en riktning grundad i strategin. 

3.2 Balanserade styrkort i offentlig verksamhet 
Olve (1999) menar att balanserade styrkort lämpar sig extra väl i verksamhet som inte har vinst 
som huvudavsikt, särskilt offentlig verksamhet. Det beror på att offentlig verksamhets framgång 
till större del beror på de ickefinansiella perspektiven som beskrivits ovan. Det spelar dock ingen 
roll om balanserade styrkort lämpar sig väl om inte rätt typ av ramverk, anpassat till offentlig 
verksamhet används. Nedan visas på svårigheter när det gäller balanserade styrkort i offentlig 
verksamhet samt förslag på lösningar. 

3.2.1 Svårigheter med prestationsmätning i offentlig verksamhet 

Eftersom det balanserade styrkortet bland annat är ett verktyg för att mäta prestationer bör också 
problematiken kring prestationsmätning i offentlig verksamhet belysas. Även om balanserade 
styrkort lämpar sig väl i offentlig verksamhet tar Olve upp det faktum att styrkort måste anpassas 
en aning för att fungera i offentlig verksamhet. I en studie av Greatbanks & Tapp (2007) 
genomförs en genomgång av tidigare litteratur om forskning inom prestationsmätning i offentlig 
verksamhet. Litteraturen som finns tillgänglig visar på att offentlig verksamhet lånar 
prestationsmätningsverktyg från den privata sektorn eftersom det finns få verktyg för 
prestationsmätningsverktyg inom den offentliga verksamheten vilket leder till problem. 
Problemen uppstår eftersom den offentliga verksamheten skiljer sig åt på många sätt från den 
privata sektorn och att verktygen inte är färdiga för direkt implementering i offentlig verksamhet. 
Exempelvis att chefer i offentlig verksamhet ofta har fler mål att ta hänsyn till vilka dessutom 
ofta är vaga samt att den offentliga organisationen är mer byråkratisk (Boyne, 2002). 
Implementeringen av balanserade styrkort i offentlig verksamhet är inget undantag. En annan 
anledning till problem vid implementeringen av balanserade styrkort är att det är svårare att 
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implementera balanserade styrkort i offentlig verksamhet än i privat sektor exempelvis eftersom 
definitionen för ”kund” är mer komplex i offentlig verksamhet. Den sammanfattade slutsatsen av 
litteraturstudien är att det finns problem med att implementera ett prestationsmätningsverktyg 
från en sektor till en annan utan att ta hänsyn till vilket sammanhang som sektorn befinner sig i 
(Greatbanks & Tapp, 2007). Bolton (2003) tar också upp svårigheten med att implementera 
prestationsmätningsverktyg direkt från privat sektor i en offentlig verksamhet. Han menar 
emellertid att en lyckad implementering i offentlig verksamhet är möjligt genom att använda 
balanserade och korrekta mått som i sin tur, när det fungerar, ger fördelar som bättre service och 
bättre redovisning av sin ansvarskyldighet. Balanserade styrkort är ett exempel på ett verktyg 
som genererar balanserade mått och bör därför, trots allmänna svårigheter att implementeras, 
ändå kunna göra det. Det finns förslag på hur balanserade styrkort kan användas i offentlig 
verksamhet. 

3.2.2 Styrkortets uppbyggnad i offentlig verksamhet 

Balanserade styrkort i offentlig verksamhet är ofta uppbygga på andra sätt än i den privata 
sektorn. Den privata sektorn fokuserar mest på det finansiella perspektivet eftersom företagen är 
vinstdrivande. Fokus på det finansiella perspektivet blir ett problem i en offentlig verksamhet 
som inte har samma vinstfokus (Olve, 1999; Kaplan, 2001). En offentlig verksamhet har ofta 
problem att definiera sin strategi då fokus mest ligger på de ickefinansiella perspektiven och 
därför krävs det en anpassning av det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet (Kaplan, 
2001). Olve (1999) tar även han upp problematiken kring det finansiella perspektivets betydelse i 
offentlig verksamhet, och menar att det finansiella perspektivet kan bytas ut mot ett mer lämpligt 
perspektiv. Det kan vara ett perspektiv som fokuserar mer på organisationens prestationer och 
effekterna av dessa istället för att fokusera på det finansiella.  

3.3 Tidigare forskning om balanserade styrkort i offentlig verksamhet 
Nedan följer en beskrivning av forskning kring faktorer som identifierats för en lyckad 
implementering av balanserade styrkort i offentlig verksamhet och hur dessa är kopplade till att 
förstå mål och prestationsmått på operativ nivå. Slutligen knyts säcken ihop genom att jämföra 
forskningen och dra slutsatser kring översättning av mål och prestationsmått till operativ nivå. 

3.3.1 Kriterier för en lyckad implementering 

En studie av Chan och Ho (2002) tar upp ämnet balanserade styrkort i offentlig verksamhet. De 
utförde en enkätundersökning bland ett urval städer i USA. 40 % av de svarande hade hört talas 
om balanserade styrkort men endast en femtedel av dessa hade implementerat det som 
styrverktyg. De städer som implementerat balanserade styrkort delade uppfattning om hur väl det 
fungerade. Bland de städer där implementeringen inte tycktes fungera väl trodde man att orsaken 
till detta berodde på att ledningen endast fokuserade på kortsiktiga organisatoriska problem. Två 
andra orsaker troddes vara en vägran att förändras hos ledningen och att det inte fanns någon 
koppling mellan de balanserade styrkorten och de anställdas belöning. 55 % av de som 
implementerat balanserade styrkort tyckte att de hade lyckats med implementeringen. I enkäten 
fick de lista vilka faktorer de tyckte var viktiga för att lyckas med en implementering. Dessa 
faktorer rankades högst: 
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- Engagemang och ledarskap från högsta ledningen 
- Avdelningar, mellan-chef och medarbetardelaktighet 
- En kultur av att alltid prestera maximalt 
- Träning och utbildning 
- Hålla det balanserade styrkortet relativt enkelt 
- Tydlig vision, strategi och resultat 
- Resurser till att implementera balanserat styrkort 
- Tydlig koppling mellan strategi och åtgärder 
- En budget som är kopplat till strategin 

 (Chan & Ho, 2002) 
 
Som tagits upp tidigare är även kommunikationen och samarbetet mellan olika nivåer inom 
organisationen viktig för en lyckad implementering av balanserade styrkort (Olve, 1999) 

3.3.2 Ett exempel på en lyckad implementering 

Greatbanks och Tapp (2007) gjorde en undersökning av vilken påverkan implementeringen och 
användningen av balanserade styrkort har fått för stadsfullmäktige i Dunedin, Nya Zeeland. 
Implementeringen visade sig vara lyckad och måluppfyllelsen tycktes ha ökat efter införandet av 
balanserade styrkort. En första viktig slutsats författarna gör är att introduktionen av balanserade 
styrkort mottogs väl av de anställda. En förklaring till varför mottagandet av balanserade styrkort 
var positivt kan vara att man redan var van vid prestationsmätningar, vilket kan jämföras med 
mottagandet i socialförvaltningen i Luleå kommun som redogörs för senare i studien. 
Balanserade styrkorten och ett feedbacksystem gjorde att det blev klart och tydligt vilka mål som 
fanns och hur väl man hade uppnått dem. Dessutom blev det klart och tydligt, i och med att det 
utöver reguljära mål fanns kvalitetsmål kopplade till bonus och varför man fick bonus, vilket inte 
var fallet innan de balanserade styrkorten. Ovanstående slutsatser kunde dras eftersom alla 
faktorer för en lyckad implementering som Chan och Ho (2002) beskriver är uppfyllda. Något 
som dessutom möjliggjorde den lyckade implementeringen var införandet av ett feedbacksystem 
som möjliggjorde att sektionerna fick god återkoppling (Greatbanks & Tapp, 2007). Beroende på 
sektion gavs feedbacken ut veckovis, månadsvis eller varannan månad och personalen kunde 
tydligt se vad de presterade och var förbättringar behövde göras. Målen blev klara och tydliga för 
personalen i och med implementeringen av balanserade styrkorten som berodde på att Chan och 
Hos (2002) kriterier fanns med. Kriterierna bör därför också vara viktiga för att översätta mål 
och prestationsmått från en nivå till en annan. Feedback tydliggjorde också för personalen och 
gav förståelse för hur deras prestationer mättes och är med andra ord också viktig för 
översättningen av målen och prestationsmåtten. Det är samtidigt viktigt att nämna att balanserade 
styrkort återfanns på samtliga nivåer i organisationen, vilket kan användas för att göra 
jämförelser med hur styrkorten tillämpas i socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Sammanfattningsvis drar författarna slutsatsen att 
”...providing between seven and nine key performance measures, in the form of an individually 
tailored scorecard, provides a motivation to deliver the target performance” (Greatbanks & Tapp, 
2007).  
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3.3.3 Ett exempel på en misslyckad implementering 

I en studie av Umashev och Willett (2008) undersöks en offentlig verksamhet med kommersiella 
inslag. Författarna menar att en av nyckelfaktorerna till en lyckad implementering av de 
balanserade styrkorten var hur väl översättningen och anpassningen av styrkorten gjordes. 
Ledningsnivån i den studerade organisationen bedrev offentlig verksamhet samtidigt som det 
fanns vissa operativa enheter som konkurrerade på kommersiell basis. Komplexiteten i detta 
menar författarna kan leda till problem och studien visade på två problem. Det första problemet, 
översättningsproblemet, var svårigheten att från ledningsnivå översätta målen och förståelsen för 
prestationsmåtten till operativ nivå delvis eftersom målen konkurrerade och samstämde inte med 
målen som redan fanns i de kommersiella enheterna. Det andra problemet, 
kommunikationsproblemet, som uppstod på grund av komplexiteten i organisationen var att 
kommunikationen i leden inte fungerade. Följaktligen förstärktes översättningsproblemet 
eftersom man på operativ nivå varken kunde förstå innebörden med de nya målen eller 
prestationsmåtten och i organisationen som helhet misslyckades man med att precisera vad som 
orsakade översättningsproblemet. Faktorer som på grund av den komplexa organisationen 
utgjorde kommunikationsproblemet var brister i ledarskap, träning, feedback, delaktighet hos 
personalen och belöningssystem. Faktorerna har enligt författaren också individuellt hittats av 
andra forskare. Effektiv kommunikation enligt författaren är inte bara att kommunicera 
principerna och meningen med styrkorten, utan också att få en dedikerad och informerad 
personal, för vilket ovanstående faktorer är viktiga. 

3.3.4 Överensstämmelse i den tidigare forskningen och dess betydelse för studiens empiri 

Ovanstående faktorer som i slutändan påverkade översättningen och förståelsen till operativ nivå 
överensstämmer i många fall med Chan och Hos (2002) faktorer för en lyckad implementering. 
vilket tyder på att det är generaliserbart att Chans och Hos faktorer också är viktiga för en lyckad 
översättning av mål och prestationsmått till operativ nivå. Det tydliggörs i Greatbanks och Tapps 
(2007) studie där översättningen av mål och prestationsmått gjordes till operativ nivå så att de 
var tydliga och förståeliga och Chan och Hos faktorer för en lyckad implementering var 
uppfyllda. Dessutom visade studien att införandet av ett feedbacksystem ledde till att enklare 
förstå målen vilket överensstämmer med Umashev och Willetts (2008) slutsats att feedback 
påverkar översättningen av mål och prestationsmått till operativ nivå. Ett annat viktigt bidrag 
som Umashev och Willett (2008) gör är att översättningsproblemet och 
kommunikationsproblemet troligtvis förekommer i andra komplexa multi-mål-organisationer och 
denna problematik kan därför vara extra tydlig i barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå 
kommun vilket förklaras noggrannare nedan.  
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3.4 Balanserade styrkort i Luleå kommuns socialförvaltning och barn- och 

utbildningsförvaltning 

3.4.1 Presentation av organisationsstrukturen 

För att inte blanda ihop begrepp och för att förstå organisationsstrukturen i Luleå kommun bör 
den presenteras. I Luleå kommun är ansvaret för verksamheter tilldelat olika nämnder, 
exempelvis har barn- och utbildningsnämnden ansvar för bland annat skola. Nämnderna består 
av politiker som beslutar vad som ska genomföras inom respektive område. Varje nämnd har en 
förvaltning där tjänstemän ska utföra det nämnden har bestämt. Förvaltningarna i sin tur kan 
brytas ned i olika vertikala nivåer. Socialförvaltningen har en ledningsnivå med bland annat 
socialchefen, en mellannivå som ansvarar för olika delar av socialförvaltningen, till exempel 
vård och omsorgsboende, som i sin tur på operativ nivå är uppdelade i enheter. På liknande sätt 
är barn- och utbildningsförvaltningen uppdelad i dessa tre nivåer, en ledningsnivå med bland 
annat skolchefen, en mellannivå, exempelvis område gymnasieskola, och en operativ nivå med 
enheter såsom en specifik gymnasieskola.1 

3.4.2 Implementeringen i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

Som tidigare nämns avslutade Greatbanks och Tapp (2007) sin litteratursammanfattning med 
vikten av sammanhanget för en lyckad implementering. Umashev och Willett (2008) menar 
vidare att sammanhanget är viktigt för att förstå en implementering. Genom att titta på 
sammanhanget över tid går det att se och förstå hur de olika faktorerna påverkar 
implementeringen. Eftersom faktorerna för en lyckad implementering är kopplad till 
översättningen av mål och prestationsmått bör även översättningen förstås genom att studera 
implementeringen över tid. Därför bör också en beskrivning göras av vad som skedde under 
implementeringen av balanserade styrkort i det studieobjekt som ska undersökas, det vill säga 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Nilsson (2011) 
genomförde en studie i Luleå kommun där han följde med under implementeringen av 
balanserade styrkort i barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Författaren 
undersöker dessutom mottagandet, tillämpningen och effekterna av de balanserade styrkorten. 
 
Det som framkommer av studien är att socialförvaltningen hade, tiden innan kravet på att införa 
balanserade styrkort från kommunnivå, själv försökt hitta en modell för styrning och planering. 
Dessutom hade socialförvaltningen drivit införandet av en modell i kommunen. Det gjorde i sin 
tur att arbetet med att implementera balanserade styrkort blev lättare eftersom det blev en 
fortsättning i arbetet med att hitta en modell för styrning och planering samt att det låg prestige i 
införandet då förvaltningen själv krävt det i kommunen. Målsättningen var hög och 
implementeringen skulle omfatta stora delar av verksamheten. Socialnämndens balanserade 
styrkort bröts ned på mellannivå och i sin tur på operativ nivå. Det upptäcktes senare att de 
balanserade styrkorten på operativ nivå inte fungerade som de skulle. Nilsson (2011) menar att 
det delvis handlade om att styrkorten var besvärligare än det system som redan fanns och byttes 
därför ut mot aktivitetsplaner som enbart bröt ned mellannivåns styrkorts mål i delmål och 
aktiviteter. Anledningen till att styrkorten inte fungerade var att målen på operativ nivå inte 

                                                   
1 www.lulea.se 
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stämde överrens med mellannivån, målen var svåra att uppnå, samt att upprättandet av 
balanserade styrkort snarare gjordes för att visa att man kunde. Att istället använda 
aktivitetsplaner ansågs dessutom vara bättre av personal på operativ nivå som på grund av hög 
sjukfrånvaro och nedskärningar hade svårt att ge brukarna god service och som ansåg att de 
balanserade styrkorten skulle ta ytterligare tid i anspråk från brukarna. 
 
När det gäller barn- och utbildningsförvaltningen, som stod inför omorganisation av olika 
anledningar, kom kraven på att införa balanserade styrkort från kommunnivå. Dessutom hade 
problem uppstått vid omorganisationen i kombination med nedskärningar och budgetunderskott. 
De balanserade styrkorten skulle emellertid ändå införas eftersom de skulle bidra till att förbättra 
en god kvalitetsredovisning som krävdes i och med det statliga uppdraget som skolan har. En 
första plan att implementera balanserade styrkort misslyckades och i samband med bland annat 
oenighet i ledningen slutade det med att styrkort enbart implementerades på nämnd/ledningsnivå. 
Oenigheten i ledningen berodde på det dubbla uppdraget som innebär att förvaltningen ska följa 
de lagar som staten stiftat när det gäller skola samt att hänsyn ska tas till vad kommunen beslutar 
om tilldelade resurser. Nilsson (2011) beskriver att inställningen till balanserade styrkort 
ändrades från en försiktigt positiv inställning, som berodde på att personer i ledningen inte var 
insatta i skolvärldens dubbla uppdrag, till en negativ inställning. Den negativa inställningen 
berodde bland annat på att personer i ledningen ansåg att fokus skulle flytta från det statliga 
uppdraget till det kommunala vilket inte skulle ge bra effekter. Även på operativ nivå var 
inställningen negativ till balanserade styrkort delvis eftersom man redan hade brutit ner det 
statliga uppdraget som slutligen utmynnade i lokala arbetsplaner, vilket är obligatoriskt. 
 
Nilsson (2011) beskriver att gemensamt för båda förvaltningarna är att balanserade styrkort 
upplevdes som svår att förstå och pekar på annan forskning som visar på detta.  Svårigheten att 
förstå balanserade styrkort är ett problem som kan uppstå vid införande på operativ nivå. 

3.4.3 Tillämpning i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Det framkommer av Nilssons (2011) analys att tillämpningen av balanserade styrkort i 
socialförvaltningen har fungerat på två sätt. Till att börja med fungerade styrkortet som en 
legitimitetssymbol och det visade sig att den röda tråden inte fanns i målen på operativ nivå. Det 
berodde på att de operativa enheterna hade svårt att förstå bland annat mål och prestationsmått. 
Nu tillämpas de balanserade styrkorten mer som ett styrverktyg än en legitimitetssymbol. 
Socialnämndens balanserade styrkort överförs direkt till ledningsnivå som bryts ned till 
mellannivå. Skillnaden från tidigare är att enbart målen i styrkorten bryts ned till delmål på 
operativ nivå. En viktig utgångspunkt i nedbrytningen av styrkorten är att det ska ske i dialog 
mellan de olika nivåerna. Tillämpningen sker därför enligt en nedbrytningsprincip. 
 
När det gäller barn- och utbildningsförvaltningen finns på grund av anledningar som beskrivits 
ovan i stort sett enbart balanserade styrkort på ledningsnivå. På operativ nivå utformades istället 
lokala arbetsplaner enligt skolverkets krav. Arbetsplanerna är emellertid indirekt kopplade till 
kommunens balanserade styrkort eftersom den lokala arbetsplanen ska brytas ned från 
kommunens skolplan där kommunens balanserade styrkort ingick. Det innebär dock inte att det 
finns egna styrkort på operativ nivå.  Tillämpningen sker därför genom att styrkortet på 
förvaltningsledningsnivå direktstyr mellannivå och operativ nivå. Nedan följer Nilssons figur 
som visar respektive förvaltnings tillämpning av de balanserade styrkorten (Nilsson, 2011). 
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Figur 3. Styrkortens tillämpning i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen (Nilsson, 2011). 
 

3.4.4 Effekter av de balanserade styrkorten på operativ nivå i respektive förvaltning 

Nilsson (2011) genomförde också en enkätstudie i sin doktorsavhandling där han lät chefer på 
operativ nivå från respektive förvaltning svara på frågor om vilka effekter de har upplevt att de 
balanserade styrkorten har medfört för deras förvaltning. Översättningen av mål och 
prestationsmått bör vara en förutsättning för huruvida några effekter av de balanserade styrkort 
uppnås. För att kunna studera denna förutsättning närmare är det därför av vikt för den fortsatta 
studien att upplevda effekter beskrivs. Följande resultat framkom av enkätstudien: 
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Figur 4. Beskriver svaren från Nilssons enkätstudie angående upplevda effekter av de balanserade styrkorten 
(Nilsson, 2011). 
 
Nilssons resultat beskriver exempelvis att 50 % av de tillfrågade från barn- och 
utbildningsförvaltningen inte hade märkt av några effekter. Orsaken menar han är det sätt barn- 
och utbildningsförvaltningen tillämpar styrkorten som i sin tur berodde på mottagandet. Av de 
tillfrågade var det fler i socialförvaltningen som såg effekter än i barn- och 
utbildningsförvaltningen. Ökad delaktighet var den effekt som upplevdes som störst i båda 
förvaltningarna. Nilsson menar att det är svårt att förklara varför den effekten upplevs som störst 
i barn- och utbildningsförvaltningen. En anledning menar han är att när balanserade styrkort som 
styrmodell presenterades framförde man att den kännetecknades av delaktighet och att detta 
tilltalade och har påverkat den operativa nivån i förvaltningen.  
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3.5 Inför studiens empiriska del 
Ovan gjordes en beskrivning angående implementering av balanserade styrkort. De två 
förvaltningarna har kommit olika långt i arbetet med styrkorten. Olve (1999) menar att 
uppföljningen av mål och prestationsmått är minst lika viktig som implementeringen genom att 
mål och prestationsmått därigenom utvärderas och omformuleras. Beroende på om uppföljning 
sker och hur den sker påverkas alltså även översättningen av mål och prestationsmått. Det gör att 
empirin från denna studie fokuserar på både den senare delen av implementeringen samt hur de 
två förvaltningarna nu arbetar med översättningen och uppföljningen av mål och prestationsmått. 
Nedan följer den empiri som framkom av intervjuer i respektive förvaltning. 
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4 Empiri 
Empiriavsnittet är uppdelat på respektive förvaltning samt efter forskningsfrågorna. För varje 
förvaltning ges en genomgång av vad som framkom i intervjuerna när det gäller översättningen 
av mål och mått och uppföljningen av mål och mått som syftar till att besvara den första 
forskningsfrågan kring hur innebörden i mål och prestationsmått överförs från en nivå till nästa. 
Övriga rubriker överensstämmer med de övriga forskningsfrågorna som är: intentionerna med 
styrningen och uppfattningar om styrningen samt uppfattningar om måluppfyllelsen. Meningen 
är också att det ska gå att utläsa från ledningsnivå, till mellannivå och slutligen operativ nivå 
vad deras uppfattningar är kring respektive rubrik. Syftet är att uttyda och förstå hur målen och 
prestationsmåtten i de balanserade styrkorten översätts till operativ nivå i en kommun. För att 
underlätta för läsaren kommer alla intervjuobjekt att benämnas som ”han” och ”honom” och så 
vidare. Cheferna på operativ nivå benämns efter deras riktiga titel, det vill säga enhetschef i 
socialförvaltningen respektive rektor i barn- och utbildningsförvaltningen. 

4.1 Socialförvaltningen 

4.1.1 Översättningen av mål och mått 

Ledningsnivå 

Styrkort används inte längst ner på enhetschefsnivå då det blev för komplicerat att hantera för 
personalen, de förstod inte språket.  Begrepp som vision, framgångsfaktorer, perspektiv och mål 
kunde skapa problem. ”bara de hör de här orden, så blir det en spärr”. Ledningsrepresentanten 
menar att det var svårt att ta till sig begreppen och se: ”vad ska det här vara bra för?” och ”hur 
hänger det här ihop?”. Han menar också att det blir enklare att förstå om man pratar om 
aktiviteter istället, ”vad ska vi istället göra?”. Personalen ska tillsammans med enhetschefen 
formulera vilka aktiviteter de ska göra för att nå upp till de mål som finns på mellannivå. Om det 
till exempel handlar om ”kund”: ”hur ska vi bli bättre på att bemöta kunden? Och så försökte 
man formulera aktiviteter utifrån det”. Ledningsrepresentanten menar att socialnämnden gör ett 
styrkort som sedan översätts på mellannivå och i sin tur på operativ nivå. Översättningen sker när 
verksamhetscheferna börja planera för det kommande året efter att ledningen har antagit sitt 
styrkort. Detta är den bild som ledningsrepresentanten ger om hur översättningen av mål och 
mått från mellannivå går till: ”Det första som händer är att verksamhetscheferna tillsammans 
med kvalitetssamordnarna går igenom och gör mål för den egna verksamheten för det kommande 
året. Då tittar man på socialnämndens styrkort, ’vad kan vi göra för att vi ska nå till de 
övergripande målen som socialnämnden har beslutat om?’”.  Det arbetet sker under en 
planeringsdag tillsammans med operativ nivå som i sin tur arbetar med att formulera aktiviteter 
tillsammans med sin personal. I översättningen från ledningsnivå till operativ nivå är även 
kvalitetssamordnare delaktig på alla nivåer. Ledningsrepresentanten vet dock inte huruvida det 
finns någon överensstämmelse mellan nivåerna vilket framkommer i följande citat: 
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Men det som har varit en svårighet, som jag tror vi inte har riktigt koll på, men som vi 
förhoppningsvis får koll på… vilka aktiviteter som stödjer vilka mål och målen från 
verksamhetsområdet som stödjer socialnämndens mål… Målet finns ju i och för sig i 
verksamhetsnivå men sen ska det ju peka mot mål på socialnämndens område…  

 
Nyligen har emellertid ett nytt datastöd införts som ska underlätta för alla nivåer att presentera 
sina balanserade styrkort och aktivitetsplaner. Detta för att den röda tråden ska kunna ses direkt i 
systemet, att de stödjer varandra. Ledningsrepresentanten säger att alla mål från 
kommunstyrelsen inte följer med till nämndens styrkort. Det beror på att kommunens 
verksamhet är av stor variation och alla mål lämpar sig inte för socialförvaltningens verksamhet. 
Dessutom är kommunstyrelsens mål övergripande och på så sätt svåra att översätta. Det tror han 
också visar sig på den operativa nivån som han tror kan ha svårt att förstå kopplingen mellan 
nivåerna. Emellertid anser han att de flesta mål i ledningens styrkort är översatta på ett bra sätt 
och att de också är mätbara, även om det finns förbättringsmöjligheter när det gäller 
översättningen. 
 
Mellannivå 

En verksamhetschef säger att de anpassar sig efter nämndens styrkort när de sedan ska utforma 
ett styrkort för deras område, vilket de gör tillsammans med enhetscheferna. Det utformas ett 
styrkort per område som verksamhetschefen har under sig. De ägnar då en hel planeringsdag till 
styrkorten och enhetscheferna fick komma med förslag inom de olika områdena som nämnden 
satt upp. Det som har underlättat för honom i arbetet med att bryta ner mål är att han har suttit 
med på nämndsammanträdena och hört hur de har diskuterat kring målen. På sådant sätt blir det 
tydligare att förstå vad som döljer sig bakom anledningarna. Enhetscheferna måste sedan lita på 
att verksamhetscheferna har fått en korrekt bild av vilka målen är. I och med att enhetscheferna 
är med när översättningen av mål görs blir det enklare för dem att förstå och sedan förmedla till 
deras anställda. Han anser att det som är viktigt vid översättningen är att de ska passa 
verksamheten och att de ska, så långt det går, gå att mäta. Vissa mål som kommer från 
kommunstyrelsen går inte att bryta ner och ”ibland måste man ge upp och säga ’det här är inte 
för oss’”. Han menar att det inte är någon idé att ha ett mål bara för att ha ett, det måste finnas 
någon substans bakom det, men det anser han att de har. Ibland kan det dock vara svårt att utläsa 
vad kommunstyrelsen har tänkt sig, då han inte har varit med när de tog fram dem och att det inte 
går att se den röda tråden. Men det kan också vara ett problem att kommunstyrelsens mål ska 
vara så övergripande att de ska passa hela verksamheten och han tror inte att alla är medvetna om 
vad man egentligen vill uppnå. 
 
Operativ nivå 

Enhetschefen säger att hans uppgift är att se till att den röda tråden från kommunstyrelsens 
styrkort, ner till ledningsnivåns styrkort, ner till verksamhetsnivå och slutligen ner till operativ 
nivå finns. Här trycker han på att det är viktigt att se den röda tråden uppifrån och ner men också 
att den röda tråden i sin tur följer med från operativ nivå upp till högsta nivån. Enhetschefen gör 
en analys över vilka hot, möjligheter, styrkor och svagheter som finns och i det arbetet är det 
viktigt att inte glömma bort de fyra perspektiven och visionen. Enhetscheferna använder sig både 
av ett styrkort som de har utformat tillsammans med verksamhetscheferna och en så kallad 
aktivitetsplan som de utvecklat tillsammans med personalen.  
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Men det styrkort som enhetscheferna ska jobba efter är mellannivåns styrkort som 
verksamhetschefen har utvecklat tillsammans med enhetscheferna där de har brutit ner 
socialnämndens alla mål och anpassat dem efter verksamheten. Alla enhetschefer utgår från 
mellannivåns styrkort och översätter det tillsammans med personalen till aktiviteter. 
Översättningen görs under en planeringsdag där enhetscheferna sitter tillsammans med sina 
anställda och formulerar aktiviteterna för det kommande året. Han anser att det är viktigt att man 
verkligen överför socialnämndens mål till den egna verksamheten eftersom man ska jobba efter 
styrkortet sen, det ska inte bara bli en ”hyllvärmare”. Arbetet med översättningen beskriver 
enhetschefen så här: 
 

Det kan ju finnas mål som vi tycker att ’nej men alltså det här måste vi kanske bryta 
ner till någon annan sorts mål’, att vi byter ut det målet. Ibland plockar vi ner målen 
direkt [från ledningsnivå], ibland så bryter vi ner dem. För vi ska ju göra så att de 
stämmer överens med där du är någonstans och att de i sin tur far upp och stämmer 
överens med vad målet är.  

 
Han tycker det är viktigt att titta på vilken verksamhet man är i för att sedan kunna sätta 
realistiska mål, till de övergripande målen. Men målen ska alltid ha en koppling på något sätt till 
kommunens mål. 

4.1.2 Uppföljningen av mål och mått 

Ledningsnivå 

Ledningsrepresentanten menar att en uppföljning görs för att se om målen har uppfyllts genom 
att man ska rapportera vilka åtgärder som görs. Problemet som de har menar han är att de inte 
har särskilt många mätbara mål, och då blir de svåra att kontrollera, och det skapar svårigheter 
för undre nivåer. Han säger att de satsar på att ”sätta mål där vi pratar om åtgärder”. Orsaken till 
att de flesta mål inte är mätbara menar han beror på att de inte varit tillräckligt duktiga på att 
formulera målen. Han anser att mål eller aktiviteter kan vara anpassade för en viss verksamhet 
och då blir det svår att summera upp om inte andra verksamheter använder sig av samma mål 
eller aktiviteter, då tar det slut på verksamhetsnivå. Sedan kan man inte veta att de 
aktiviteter/åtgärder man sätter in leder till att målen uppfylls. En kontroll av vilka mål och mått 
som uppfylls ska göras genom det nya datastödet. ”Då kan man ju läsa där vad de gör och följa 
det till verksamhetsnivå”, säger ledningsrepresentanten. Han säger även att det är 
verksamhetscheferna som bedömer sina delar och sen gör de i ledningsgruppen tillsammans med 
verksamhetscheferna en gemensam bedömning om det ska sätta röd, gul eller grön på de olika 
målen eller aktiviteterna. Men detta blir då en prognos över hur de tror att det kommer att se ut 
när året är slut då denna bedömning görs vid halvåret.  Han tycker emellertid att redovisningen 
av hur mål har uppfyllts blir tydligare genom användningen av balanserade styrkort. 
 
Mellannivå 

Verksamhetschefen menar att det är hans uppgift att begära en uppföljning från operativ nivå och 
att fråga hur det går med de olika områdena, ”vad har de gjort och vad blev resultatet?”. Och ifall 
att man inte lyckats på vissa områden så måste man kanske ha kvar det som en åtgärd till nästa år 
istället. Verksamhetschefen berättar att när enhetscheferna gör en sammanställning över hur väl 
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de har uppfyllt målen, går de igenom tillsammans och tittar på hur väl de har lyckats med 
måluppfyllelsen. Sedan sätter sig verksamhetscheferna tillsammans med socialchefen för att 
sammanställa den totala bilden av måluppfyllelse. Verksamhetschefen ser själv att han måste bli 
bättre på att ge återkoppling på arbetet som enhetscheferna gör, men han tror och att det beror på 
arbetsbelastningen, att det helt enkelt inte hinns med. Han tycker det är viktigt att det finns en 
levande dialog för att man ska kunna arbeta med styrkorten på ett bättre sätt, men för det krävs 
engagemang från alla inblandade och att man jobbar med det aktiv hela året. Återkoppling på det 
arbete som verksamhetscheferna gör diskuteras på möten. Verksamhetschefen menar att ett 
problem som finns inom socialförvaltningen är att de är inte bra på att formulera mål som går att 
utvärdera och det ser han som en utmaning. Svårigheten beror på att målen innehåller mjuka 
värden och det är generellt sett mycket svåra att utvärdera. Men, beroende på mål, skickar de ut 
brukarenkäter och medarbetarenkäter i et försök att utvärdera dessa. 
 
Operativ nivå 

Enligt enhetschefen sker en uppföljning där enhetschefen tittar på vilka aktiviteter de utfört, vilka 
de inte utfört och varför de inte utfört vissa aktiviteter. Är det någon aktivitet som de inte utfört 
tittar de på om den aktiviteten ska följa med och genomföras nästa åt istället, men även de 
aktiviteter som har blivit utförda kan bli kvar till nästa år för att de vill fortsätta med det. Det är 
enhetschefen tillsammans med personalen som gör bedömningen om aktiviteterna har utförts, 
delvis utförts eller inte utförts. Alla enhetschefer lämnar sedan in deras aktivitetsplan 
tillsammans med en verksamhetsberättelse till verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna gör 
då en sammanställning från vilken man kan utläsa om målen uppfyllts på verksamhetsnivå. De 
tittar på ”vad har vi jobbat med?” och ”har vi uppfyllt målen?”. 

4.1.3 Uppfattningar om styrningen och intentionerna med styrningen 

Ledningsnivå 

Ledningsrepresentanten anser att målstyrningsmodellen balanserade styrkort är bra för att man 
får flera perspektiv och verksamhetsmål samt att målstyrningen blir tydligare: ”Nu får man en 
mer samlad bild över vad det handlar om”. Styrkort används inte längst ner på operativ nivå då 
det blev för komplicerat att hantera för personalen på grund av svåra begrepp. Han menar också 
att modellen balanserade styrkort har gått längre ut i verksamheten än deras tidigare 
målstyrningsmodell och att den ska engagera personalen längst ut. Personalen på operativ nivå 
ska också veta om att: ”vi prioriterar kunden”, men att de övriga perspektiven också ska vara 
kända samt vilken vision som både kommunen och socialnämnden har, ”meningsfullt liv i 
Luleå”. Han menar att balanserade styrkort ger större möjligheter att förmedla visionen till alla 
inom verksamheten.  Det har också blivit lättare att jobba med styrning eftersom man nu 
använder sig av färre mål än i den målstyrningsmodell som användes tidigare. Han menar att de 
mål man använder sig av bara är en liten del av det de gör, men de koncentrera sig på det 
viktigaste, ”man får en fokusering”. Han anser även att de har lyckats med fokuseringen att ha 
kunden i fokus. I följande citat beskrivs ledningsrepresentantens sammanfattande bild av de 
balanserade styrkorten: 
 

Jag tycker att de balanserade styrkorten har en bra struktur och det känns heltäckande 
som modell, men att vi inte ännu har blivit så bra som vi vill på att tillämpa modellen. 
Vi har utvecklingsmöjligheter och vi behöver bli ännu bättre på att formulera mål och 
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förbättra vår uppföljning. Det finns rätt mycket kvar att göra. Men själva modellen, 
jag tycker det är bra att Luleå kommun har hållit fast vid planeringsmodellen. Det blir 
bara rörigt att byta. Det skulle kännas otroligt negativt. Nu börjar det som sätta sig 
och det är då det börjar bli bra. Och det var någon som sa ’det tar minst fem år att få 
igång…’ och jag skulle säga att fem år är för att få det att fungera lite grann. Men det 
tar längre tid för att verkligen få det bra. Det har ju med hela organisationens mognad 
att göra och så alla administrativa rutiner, att det hänger ihop på ett systematiskt sätt. 

 
Mellannivå 

Verksamhetschefen menar att syftet med det balanserade styrkorten är att få ett bredare 
perspektiv utöver det ekonomiska och på grund av privatiseringar måste de titta på andra saker 
som de kan förbättra för att vara konkurrenskraftiga. Han känner att kundperspektivet är minst 
lika viktigt som det ekonomiska då han anser att ”om kunden inte känner att hon eller han får det 
de vill ha ut, så finns inte de kvar som utövare om 10 år” och lägger därför större vikt vid 
kundperspektivet. Verksamhetschefen tycker att det är svårt att översätta till operativ nivå varför 
de har vissa specifika mål. Han anser att det är lätt att det blir en pappersprodukt, det vill säga att 
man gör styrkorten för att man måste, men inte förstår varför, och att de sedan blir liggandes. 
Detta kan bero på att det saknas någon riktigt utvärdering av vad som egentligen görs på operativ 
nivå och då lägger man inte själ och hjärta i och förstår det här som enhetschef. Det ställer 
jättestora krav på enhetschefen, och han tycker att man generellt måste få en positivare 
uppfattning kring de balanserade styrkorten, just då för att det inte ska bli en pappersprodukt. 
Han ser även att det kanske kan bli en stressfaktor, speciellt om man känner att ”det här är ju 
ingenting som jag är duktig på”. Den uppfattning som verksamhetschefen har om balanserade 
styrkort i kommunen är att de inte använder den fullt ut. Att det inte används fullt ut tror han 
beror på, som togs upp tidigare, att det lätt blir en pappersprodukt och att man inte riktigt tagit till 
sig ”varför man gör det”. Han tycker att en levande dialog kan underlätta arbetet kring det 
balanserade styrkortet och att ha fokus på ”är vi på rätt väg?” blir då lättare. Så här tycker 
verksamhetschefen om de balanserade styrkorten i allmänhet: 
 

Jag förstår om inte alla ser det så, men det ger ju ändå en viss frihet. Jag kan utifrån 
den personalgrupp och den verksamhet jag har, kan jag bestämma ”huret”. Jag har ett 
mål jag ska till men vilken väg jag ska slingra mig dit det kan jag bestämma själv 
utifrån de ramar jag har. Och jag kan anpassa mig utifrån hur min grupp ser ut. 
Beroende på gruppen kan jag sätta olika, höga eller låga, mål beroende på i vilken 
utvecklingsfas eller vilken fas gruppen befinner sig i. så det är ett lite annorlunda sätt 
att styra… Man anpassar det efter de förutsättningarna jag har. 

 
Operativ nivå 

Följande anser enhetschefen om balanserade styrkort; ”Vänder du på det så är det ju ett kort för 
styrning” och det ska styra verksamheten med hjälp av långsiktiga och kortsiktiga mål. De visar 
hur de ska jobba i kommunens riktning.  Enhetschefen tycker det är roligt och enkelt att jobba 
med balanserade styrkort när man förstår vad det handlar om, men att det inte är alla inom 
verksamheten som gör det. Han anser att det har blivit tydligare att förstå vad man vill från 
högsta ledningen, att man ser den röda tråden. Han anser även att det är enklare att jobba med 
balanserade styrkort när man förstår vad det handlar om och varför man gör det. Det viktigast i 
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styrkortet är aktivitetsplanerna för att det är där man kan göra skillnad kortsiktigt och han anser 
också att alla fyra perspektiven är lika viktiga att ta hänsyn till.  

4.1.4 Måluppfyllelsen 

Ledningsnivå 

Måluppfyllelsen, menar han varierar från nämnd till nämnd, men att det är en utmaning med att 
sätta relativt höga mål. Blir de alla gröna kanske de inte tillräckligt högt ställda. De har aldrig 
haft full måluppfyllelse men han tycker inte heller att de ska det. Ekonomin visar för tillfället 
röda siffror och det kan ses som ett störande moment i måluppfyllelsen. Han tycker generellt sett 
att måluppfyllelsen inte har blivit bättre.  
 

Mellannivå 

Mellannivån beskriver att när målen ska utvärderas och se om de blir rött, gult eller grönt sitter 
verksamhetscheferna med ledningsgruppen och diskuterar och gör en bedömning tillsammans. 
En verksamhet kan ha grönt på ett visst mål, medan en annan verksamhet har rött, vilket i 
slutändan kan leda till att den gemensamma bedömningen, som sedan ska upp i nämnden, blir att 
målet inte är uppnått, det blir rött. Verksamhetschefen menar att ibland uppnås målen, ibland 
inte. Han menar också att de kan sätta ett mål de vet att de kommer att uppnå, men då blir det 
ingen utmaning. Att ett mål inte har uppnåtts kan bero på flera saker, bland annat att de kan vara 
för tufft ställda eller att de helt enkelt inte har prioriterats.  
 
Operativ nivå 

Enhetschefen anser att de flesta aktiviteter på enhetsnivå uppnås, ungefär 90-95 %. Att nästan 
alla aktiviteter uppnås tror han beror på att de aktiviteter de utformat är realistiska för 
verksamheten men samtidigt tuffa. Att aktiviteterna uppnås leder ju i sin tur att målen på 
verksamhetsnivå uppnås. Han tycker att måluppfyllelsen har blivit bättre sedan de införde 
balanserade styrkort. 

4.2 Barn- och utbildningsförvaltningen  

4.2.1 Översättningen av mål och mått 

Ledningsnivå 

Ledningsrepresentanten berättar att ledningsnivån ska ta fram ett styrkort som grundar sig i 
kommunstyrelsens styrkort. Framtagandet av styrkortet utförs i nära samband med politiken 
genom att ledningsnivån och mellannivån möts tillsammans med politiker i nämnden i två dagar 
där de under mötet problematiserar vad som sker i omvärlden och därefter formulerar målen. 
Ledningsrepresentanten menar att styrningen ökar av dessa möten: ”politiken [nämnden] är 
jättenöjda, där de känner att nu är det de som har haft med sitt mål…[för] det är ju politiken som 
ska sätta mål”. Ambitionen menar han i arbetet är att kombinera det statliga och det kommunala 
uppdraget men att de inte alltid överensstämmer; ”De här [statliga målen] harmonierar ju inte 
alltid med det kommunen prioriterar”. Han berättar vidare att om inte heller målen som kommer 
från kommunstyrelsen är anpassad till verksamheten i barn- och utbildningsförvaltningen så 
följer det inte heller med i nämndens styrkort. Emellertid finns en mall som ska tydliggöra för 
kommunstyrelsen om vilka mål som följer med eller inte.  När det gäller nedbrytningen från 
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ledningsnivå till lägre nivåer säger ledningsrepresentanten att det finns brister här. Det kom inga 
krav från ledningsnivå att mellannivån tillsammans med den operativa nivån skulle bryta ned 
styrkorten. Det tror han beror dels på att rektorerna fokuserar på det statliga uppdraget och att 
skolan inte ville införa balanserade styrkort. Ledningsrepresentanten säger att ledningsnivåns 
mål är för otydliga för den operativa nivån eftersom målen på ledningsnivå är övergripande och 
menar samtidigt att det är svårt att välja mål som passar alla på operativ nivå.  
Ledningsrepresentanten menar att det hade varit bättre om mellannivån tillsammans med den 
operativa nivån bröt ned nämndens styrkort och att det arbetet saknas. Han berättar vidare att det 
här i sin tur gör att det inte går att säkerställa att den operativa nivån förstår målen eller att de 
resultat som skickas upp går att garantera; ”vi kan inte göra det, säkerställa… det är en bra 
beskrivning”. Däremot har en förbättring skett i och med att rektorerna på den operativa nivån 
tillsammans med mellannivån och ledningsnivån träffades i två dagar för att diskutera styrningen 
och mål. Dialogen mellan mellannivån och den operativa nivån ser ledningsrepresentanten också 
har förändrats till att bli fler när det gäller målformulering 
 
Mellannivå 

Verksamhetschefen berättar att mellannivån tillsammans med ledningsnivån och nämnden tittar 
gemensamt på kommunstyrelsens styrkort och ”inte bara då några timmar, utan det har tagit 
några dagar”. Det styrkort som framkommer av det blir utöver ledningsnivån också mellannivåns 
styrkort. Det här arbetssättet är uppskattat eftersom han tycker om att diskutera och jobba nära 
politiken för att på så sätt: ”reda ut vad det [som de kommer fram till i styrkorten] får för 
konsekvenser för verksamheten”. Verksamhetschefen beskriver vidare att den operativa nivån 
saknas i dessa diskussioner men att den operativa nivån för första gången fick träffa mellannivån 
i en ny typ av möte där de blev informerade om processen kring framtagandet av ledningens 
balanserade styrkort. Han uttryckte en önskan att nämnden skulle få möta rektorer men att det 
blir svårt med logistiken. Att arbeta på det här sättet ska leda till att arbetet upplevs som 
meningsfullt, ”så att det inte blir en pappersprodukt”. Utifrån nämndens/förvaltningens styrkort 
är det på den operativa nivån översättningen till egna styrkort sker vilket rektorerna gör själva.  
 
Verksamhetschefen beskriver att det är i dialogen med rektorerna som han får veta vad som är 
framgång, svårigheter och utmaningar. Verksamhetschefen pekar på att de tillsammans måste 
arbeta med att förstå intentionerna i målen då rektorerna förstår målen i nämndens styrkort men 
inte alltid intentionerna. Det stora hoppet är mellan mellannivån och den operativa nivån där 
rektorerna återfinns och att det behövs ett bättre ledarskap och engagemang från mellannivån. 
Verksamhetschefen upplever att han lider av tidsbrist och att understödja rektorerna får alldeles 
för lite tid. Han har inte möjlighet att träffa den operativa nivån mer än en gång i månaden och 
menar att det är kommunikationen med den operativa nivån som är det viktigaste 
förbättringsområdet. Kommunikationen mellan mellannivån och ledningsnivån fungerar bättre 
eftersom den fysiska närheten finns och det faktum att verksamhetscheferna på mellannivån är 
färre till antal. När det gäller om det finns några uttalade aktiviteter som verksamhetschefen ska 
göra så finns inte det, utan mellannivån ska fungera som en informationskanal och används inte 
för att öka måluppfyllelsen. I ett annat sammanhang berättar Han emellertid att ”det skulle 
naturligtvis vara ett sätt att få bättre kvalitet och måluppfyllelse” och att hans uppdrag skulle bli 
tydligare med mått och aktiviteter.  
När det gäller det dubbla uppdraget i skolan så har utvecklingsenheten blivit bättre på att se 
uppdraget från kommun och stat som en process. Verksamhetschefens riktar in arbetet med den 
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operativa nivån på kundperspektivet som behandlar de förutsättningar för lärande, till exempel 
trygghet och inflytande. De är enligt verksamhetschefen de mjuka värdena och är svåra att 
formulera så de blir mätbara: ”det räcker ju inte bara med att införa elevråd”. Verksamhetschefen 
problematiserar vidare svårigheten att formulera mjuka mål så att de blir mätbara; ”när är något 
[inte uppnått] och när är något [uppnått]?... Så den där [bedömningen av måluppfyllelsen] är lite 
knepig beroende på hur skickliga vi är på att skriva mål”. Han menar att de har blivit skickligare 
på att formulera mål så att de är tydliga och mer mätbara men att målen fortfarande inte är 
fulländade; ”ibland finner vi att de är mål och så är det egentligen något annat”. Han berättar 
också att arbetet stannar vid konstaterandet av hur de ligger till i ett mål men att arbetet med att 
fortsätta därifrån med att formulera nya mål inte är bra. När det gäller måluppfyllelsen berättar 
verksamhetschefen att han har sett att riktade satsningar när det gäller ett mål har lett till högre 
måluppfyllelse. 
 
Operativ nivå 

Rektorn berättar att vid arbetet i att skapa sitt balanserade styrkort diskuterar han själv 
tillsammans med sin personal nämndens styrkort och försöker tolka och förstå det och skapar sitt 
styrkort; ”Vad vill [politikerna i nämnden] och vad kan vi göra åt det här, vilka mål ska vi sätta 
som vi ska kunna nå?” Det finns även ett samarbete med rektorer och lärare från skolor som 
finns i samma fysiska område för att tillsammans hitta gemensamma förbättringsområden. 
Samarbetet grundar sig i tanken på att barnen oftast fullföljer skolgången på samma område. 
Rektorn menar att det finns mål som inte hör exempelvis till förskolan och som inte kan anpassas 
till förskolan vilka heller inte bryts ned. Rektorn gjorde också satsningar i början och tog in 
extern hjälp med EU-medel som han hade skaffat för att göra bland annat balanserat styrkort. 
Med den externa hjälpen tittade rektorn och personalen, förutom på nämndens styrkort, också på 
kommunens vision samt läroplanen där mål som de ansågs behöva förbättra plockades fram. 
Rektorn säger vidare att även mål som inte har någon koppling till ledningsnivåns styrkort tas 
fram för att de anses behövas för att förbättra verksamheten. Däremot beskriver han att 
rektorerna för första gången har blivit delaktiga i arbetet med nämndens styrkort och har varit 
delaktiga i diskussionerna kring perspektiven. Nästa år ska de även göras delaktiga i arbetet med 
framgångsfaktorer. Däremot är rektorerna inte med och skapar styrkorten, men han ser positivt 
på den delaktighet som är. Rektorn menar att delaktigheten inte har funnits: ” [Ledningsnivån] 
tar fram [styrkort] och lägger det oss i händerna ’så här ska det vara’”. Rektorn tror att en ökad 
delaktighet, som hon ser komma, kommer att leda till ökad förståelse och att ledningsnivån 
kommer att utgå bättre efter hur rektorerna arbetar, dels med det statliga uppdraget och dels med 
styrkorten.  
 
Vidare nämner rektorn att hon är kritisk till att det i och med styrkorten blir för många mål 
utöver målen i det statliga uppdraget. Känslan är att han inte vet om målen som tillkommer är till 
för verksamheten eller någon annan. Rektorn menar vidare att målen i ledningsnivåns styrkort är 
breda och otydliga och att han tolkar begrepp som finns i målen och bryter ned till egna 
förståeliga mål. Han tror att det är meningen att de ska ha den friheten att tolka begreppen själva 
men att det inte finns samtal kring innebörden i begreppen med ledningen. Det leder snarare till 
att ledningen har svårt att förstå rektorerna. Rektorn hoppas däremot att; ”nästa år när vi får vara 
med i framtagandet så hoppas jag att [ledningsnivåns balanserade styrkort] blir mer 
’skolifierad’”. Det finns inget gemensamt styrkort på mellannivå men rektorerna samarbetar 
tillsammans med varandra och sina medarbetare för att se till att deras egna styrkort till en högre 
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grad överensstämmer med varandra. Rektorns uppfattning om mellannivån är att 
verksamhetschefen inte har tilldelats tid för den operativa nivån och att större delen av tiden går 
åt till ledningsnivån. 

4.2.2 Uppföljningen av mål och mått 

Ledningsnivå 

Ledningsrepresentanten berättar att för att säkerställa att målen som kommunstyrelsen satt upp 
ska följa med i styrkortet på nämndnivå så har en mall utvecklats där det framgår vilka mål som 
bryts ned eller inte. Han säger att de kontrollerar att ledningsnivån har rätt formulerade mål 
genom ett ständigt pågående arbete att tänka kring omformuleringar av mål. När det gäller att 
kontrollera huruvida målen har uppnåtts eller inte är enligt honom; ”ett otroligt 
förbättringsområde som vi har i vår verksamhet”. Däremot finns på operativ nivå kompetens att 
bedriva kontrollarbetet själva. Arbetet kring uppföljning i förvaltningen har blivit bättre i och 
med att rektorerna med hjälp av stödfrågor fick redovisa en uppföljning i delårsrapporteringen. 
Uppfattningen är att rektorerna såg detta som merarbete eftersom de hade mycket att göra. I 
uppföljning framkommer att rektorerna fokuserar mycket på det statliga uppdraget. Men det 
harmonierar ändå till stora delar med ledningsnivåns styrkort eftersom det också bygger på det 
statliga uppdraget och på så sätt ger en bild av huruvida målen uppnås. 
 
Mellannivå 

Verksamhetschefen anser att; ”vi är inte bäst på att följa upp, analysera”. Vid uppföljning 
används enkäter och andra metoder men är en jobbig process eftersom det är en stor 
organisation. Verksamhetschefen menar att det kan vara svårt för den operativa nivån att förstå 
varför uppföljning av något specifikt sker. Rektorerna ska också enligt skolverkets (statens) 
anvisningar göra så kallade kvalitetsredovisningar vilket gör att uppföljningsarbetet upplevs som 
två parallella processer på den operativa nivån. Kombineringen av uppdraget från kommunen 
och staten på ledningsnivå har emellertid blivit bättre och har underlättat arbetet på den operativa 
nivån. Ett förbättringsområde som han också ser när det gäller uppföljning är att skriva mål som 
är mätbara. Det finns många mjuka värden i styrkorten som är svåra att komma åt. Samtidigt 
säger verksamhetschefen det finns verktyg att mäta de mjuka värdena, till exempel 
trygghetsenkäter. Verksamhetschefen beskriver också vidare att de för fösta gången krävt att den 
operativa nivån ska redovisa en uppföljning som han ansåg var ett sätt att följa upp arbetet på 
den operativa nivån: ”Det var inte att ’skriva och berätta’ utan ’det här är frågeställningarna’. Det 
var verkligen för mig att ta tempen på verksamheten”.  
 
Uppföljningarna sammanställdes i sin tur på mellannivån och skickades till ledningsnivån. 
Problematiken menar han är dock att när en sådan här sammanställning görs så framkommer det 
inte specifikt var förbättringar behöver göras. Han menar att han som har bra överblick över sitt 
område borde få komma till nämnden och beskriva synpunkterna från rektorerna. ”De skulle få 
en vass bild av ett skolområde” och ”om inte jag kommunicerar det uppåt så kan vi ju inte 
förvänta oss att politiken kristallklart ska förstå att den här skolan behöver pengar”.  Det som 
emellertid är bra, menar verksamhetschefen, är att det följer med kommentarmaterial med 
rapporterna. Vidare fick rektorerna även återkoppling på deras uppföljning men att det inte finns 
något bra system för återkoppling. Rektorerna har däremot anvisningar att arbeta själv med den 
egna uppföljningen i små team (bestående av rektorer från samma område). Verksamhetschefen 
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berättar att han under sina teamträffar (då hon och alla rektorerna ingår), som bara sker en gång i 
månaden just nu, har chansen att höra vad de gjort i de små teamen. De går sedan ut i mindre 
grupper och funderar på hur de ska gå vidare. Ofta är det dock mycket annat också som ska 
diskuteras under de här mötena och han brukar ta upp ämnet uppföljning om de hinner med. Han 
kan däremot inte svara på om rektorerna vet vad som är ett bra/mindre bra jobb från 
verksamhetschefens sida. Han tror att det är väldigt olika hur tydligt det är.  
 
När det gäller feedback på hans eget arbete är ”det betydligt bättre”. Det beror på att det är de är 
närmare nämnden fysiskt och är dessutom färre (13st totalt) i jämförelse med rektorerna. Enligt 
verksamhetschefen är det mellan rektorer och verksamhetsnivå/ledningsnivå som återkopplingen 
brister; ”det största förbättringsområdet är kommunikationen med rektorer”. Det är också svårt 
för många rektorer, som jobbar operativt, att hinna med att ”få hjulet att snurra”, vilket beror på 
tidsbrist. Vidare problematiserar verksamhetschefen svårigheten att mäta och i slutändan 
sammanställa resultaten av mjuka mål; ”det är ju också att det [att tolka en kvalitet] är ganska 
subjektivt”. Måtten blir i sin tur otydliga när de ska mäta mjuka mått. Verksamhetschefen menar 
att han inte vet om hans prestationer mäts på något speciellt sätt 
 
Operativ nivå 

Rektorn saknar utvärdering av de balanserade styrkorten och beskriver att han vill att 
överordnade nivåer ska fördjupa sig i frågor och ge återkoppling. Vid det egna arbetet utgår 
rektorn tillsammans med personalen från föregående kvalitetsrapport för att sätta nästa års mål. 
Med hjälp av de mått som finns undersöker rektorn var det finns brister. Med hjälp av 
kvalitetsrapporten och samtal med lärare utröns också huruvida målen fungerar som de ska. 
Kvalitetsrapporten ligger också till grund för högre nivåer att kontrollera att den operativa nivån 
har rätt mål. Dessutom brukar rektorer kallas upp till ledningsnivå (politikerna) för att berätta om 
sin kvalitetsrapport, men när rektorn själv blev kallad frågade man aldrig hur målen i styrkorten 
hade uppnåtts. För första gången har också mellannivån efterfrågat en halvårsrapport av den 
operativa nivån där en uppföljning skulle redovisas. Det kom som en överraskning och 
arbetsbelastningen blev hög av att uppföljningen skulle lämnas in inom kort men rektorn menar 
att; ”jag blev så imponerad… det är så här det ska vara. Jag menar här lägger de mål och de har 
inte frågat efter det [uppföljning]”. Rektorn ser också viljan hos verksamhetschefen att försöka 
ge mer feedback men att man inte har förståelse på ledningsnivå för vad som åstadkoms på 
operativ nivå och att verksamhetschefen därför till större del bara ska förmedla vad rektorerna 
ska genomföra. 

4.2.3 Uppfattningar om styrningen och intentionerna med styrningen 

Ledningsnivå 

Ledningsrepresentanten tror att rektorer på operativ nivå skulle säga att de är styrda av staten och 
inte kommunen. Han menar emellertid att det är kommunen som ger förutsättningarna för det 
statliga uppdraget. Styrkortet som ledningsnivån tar fram ska också grunda sig i de statliga målen 
som är uppsatta och mål väljs ut efter vilka prioriteringar som ledningsnivån vill ha men dessa 
ibland inte passar väl ihop med det kommunen har som mål.  Ledningsrepresentanten menar 
skolan inte enbart ska ha det statliga uppdraget utan även det kommunala uppdraget eftersom att 
skolan är en betydande del av den kommunala verksamheten. Han tror att styrkorten på operativ 
nivå ser väldigt olika ut och att ibland kan rektorerna ha tagit mål direkt från läroplanen. I och 
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med kvalitetsredovisningen när rektorerna fick redovisa sin uppföljning framkommer också att 
rektorerna fokuserar mycket på det statliga uppdraget. Att rektorerna fokuserar mycket på det 
statliga uppdraget tror han, förutom brist på kommunikation, beror på att det har saknats 
tillräcklig utbildning i att nämnden arbetar med att kombinera det statliga uppdraget och det 
kommunala uppdraget. Men det harmonierar till stora delar med styrkortet ändå eftersom det 
också bygger på det statliga uppdraget, och på så sätt ger en bild av huruvida målen uppnås. 
Ledningsrepresentanten beskriver att svårigheten i förvaltningen är att det skiljer sig åt mellan 
nivåerna vad som anses vara ett problem vilket beskrivs i följande citat: 
 

Det finns rektorer som säger att till 99 % styrs vi av staten. Det är ju ett problem. Men 
det är ju mitt sätt att se på det. Frågar man den rektorn så är ju problemet att 
överhuvudtaget behöva ha ett styrkort från kommunens sida.  

 
Det måste lösas i handling och genom ledarskap och är ett långsiktigt arbete.  
 
Mellannivå 

Verksamhetschefen har personalansvar och är därmed ansvarig över deras resultat men är också 
ansvarig inför skolchefen. Verksamhetschefen beskriver sin position som en dragning mellan 
rektorer och ledningen och att det har blivit ”mer tyngd på att leverera uppåt”. Det här 
förhållandet tror han kommer att tydliggöras i och med en kommande omorganisation. När det 
gäller balanserade styrkort menar verksamhetschefen att det bör vara på följande sätt; 
 

Det är oerhört viktigt att varje aktör i den här kedjan… omsätter ett givet mål till sig 
själv och sina medarbetare i verksamheten. Då måste man konkretisera, man måste 
förstå… någonstans börjar det med kommunstyrelse och så ser man det i en enhet 
[operativ enhet]. Det här ska ju sedan åt andra hållet. Då ska nämnden kunna fråga 
’hur går det?’.  

 
Syftet med styrkortet är att genom bredden i perspektiven nå kvalitetsförbättringar, varav det 
viktigaste perspektivet enligt verksamhetschefen är kundperspektivet, där ligger 
förutsättningarna för lärande, till exempel en trygg miljö. Det som är bra med styrkorten är en 
ökad medvetenhet hos rektorerna om hur en kommun fungerar och därmed nödvändigheten av 
styrning och ledning. Det som verksamhetschefen tycker är viktigt vid översättningen är att träna 
sig i och förbättra sig på att sätta mål, vilket gäller för alla nivåer, och ”det går annars inte att 
arbeta målinriktat och målstyrt”. 
 
Operativ nivå 

Rektorn menar att målen till största del är en produkt skapad av politiker där de mål som främst 
ska styra rektorerna finns i det statliga uppdraget och övriga mål är tillkomna från kommunen. 
Syftet med de balanserade styrkorten är att skapa gemensamma mål och nå högre måluppfyllelse 
och tycker att balanserade styrkort är ett bra sätt att tydliggöra vad fokus ska ligga på och att 
sätta en riktning. När det gäller nämndens styrkort samstämmer många mål med läroplanens mål. 
Rektorn säger dock att han inte vet om man har tagit in målen från läroplanen i nämndens 
styrkort och vet heller inte; ”hur förtrogna de [ledningen] är med läroplanen” men hon utgår från 
att de följer kommunens vision. Han tror inte att rektorerna behöver ta målen i styrkorten från 
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ledningsnivå för att uppnå rektorernas uppdrag utan det räcker med att utgå från det statliga 
uppdraget och att arbeta själv på operativ nivå med styrkortet som modell. Rektorn menar att de 
redan arbetar med det ledningsnivåns styrkort tar upp och säger följande: ”egentligen blir det 
bara en pappersprodukt”. Arbetet mellan ledningsnivå och operativ nivå kan bli bättre för att 
bättre förstå varandra.  
 
Rektorn tycker också att de har för många mål i och med att de, utöver läroplanen, måste ta 
hänsyn till nämndens mål. Han vill istället fokusera på färre mål och istället för att satsa 
pengarna som finns tillgänglig på så många mål, fokusera och satsa mer på färre mål. Rektorn ser 
möjligheter med styrkorten om man lägger större fokus på att arbeta nedifrån och upp för att se 
vilka förutsättningar som finns på operativ nivå och vad som behövs göras. Han saknar den 
ursprungliga tanken att visionen som styrkorten grundar sig i skulle utgå från samhället där 
skolan är en del. Även om kommunikationen inte har blivit bättre så menar rektorn att 
engagemanget från ledningens sida har ökat. Rektorn menar att alla rektorer försöker så gott de 
kan arbeta med de balanserade styrkorten. Intresset för styrkorten på operativ nivå tror rektorn 
kan vara svalare på grund av okunskap och oförståelse för styrkorten samt att det inte går att se 
intresset hos politikerna genom återkoppling och att de kommer och lyssnar på konferenser. 

4.2.4 Måluppfyllelsen 

Ledningsnivå 

När det gäller måluppfyllelse beskriver ledningsrepresentanten att nästan alla mål uppnåddes 
föregående år vilket han trodde berodde på för lågt ställda ambitioner. Nu har målen satts högre, 
vilket han tror syns i att två mål inte uppnåddes. Målen i de balanserade styrkorten är inte 
kopplade till belöningssystem men är något som bör användas. Målen kan vara för högt ställda 
men det finns också ett resursfördelningsproblem som innebär att en rektor inte alltid har 
resurserna att uppnå ett mål. 
 
Mellannivå 

Mellannivån anser att det finns mål som uppnås, som delvis uppnås samt mål som inte uppnås. 
Måluppfyllelsen tror verksamhetschefen också blir bättre och att processerna på operativ nivå 
hänger ihop med det som har beslutats längre upp i verksamheten. Däremot anser han att de 
pengar som finns tilldelade inte svarar upp mot vad som krävs av rektorerna i målen.  
 
Operativ nivå 

Rektorn säger att de ligger ganska bra till när det gäller måluppfyllelsen för tillfället. Däremot 
sätts i ledningsnivåns styrkort mål som inte är förankrade med de förutsättningar som finns att 
genomföra dem, exempelvis att ekonomin inte räcker till; ”Vi ska klara det [målen] utifrån att 
varje barn får samma peng… man anser att påsen ska vara lika stor [för varje barn]”, vilket 
rektorn menar inte stämmer överens med verkligheten där barn har olika förutsättningar och 
behöver mer eller mindre resurser. 
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4.2.5 Sammanfattning av svaren 

För att få en tydligare överblick över vad som beskrivits i empiriavsnittet följer en tabell där 
svaren från intervjuerna sammanfattas (tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanställning av svaren från intervjuerna. 
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5 Analys 
Nedan följer en analys av resultatet. Syftet var att uttyda och förstå hur målen och 
prestationsmåtten i de balanserade styrkorten översätts till operativ nivå i en kommun. 
Forskningsfrågorna besvarades i empirin och syftet anses därmed uppfyllt. I analysavsnittet 
analyseras empirin efter respektive förvaltning som i sin tur delas upp efter forskningsfrågorna. 
De olika nivåernas uppfattningar jämförs och analyseras som en helhet. Rubrikerna 
”översättningen av mål och mått” och ”uppföljningen av mål och mått” syftar gemensamt till att 
analysera empirin kring den första forskningsfrågan som handlar om hur innebörden av mål och 
prestationsmått överförs från en nivå till nästa.  

5.1 Socialförvaltningen 

5.1.1 Översättningen av mål och mått  

Svårigheten som alla nivåer verkar se är översättningen av kommunstyrelsens mål. 
Kommunstyrelsens mål är så pass övergripande för att passa alla verksamheter inom 
socialförvaltningen och det kan då vara svårt att översätta det ner till den egna verksamheten, det 
är svårt att se en koppling till kommunstyrelsens mål på operativ nivå. Svårigheten att förstå 
kommunstyrelsens mål belyser det Boyne (2002) beskriver om svårigheterna med att överföra ett 
fungerande prestationsmätningsverktyg från privat sektor till offentlig verksamhet då många mål 
måste tas hänsyn till och att de är vaga. När det gäller hur översättningen från nivå till nivå går 
till stämmer uppfattningarna på alla nivåer. Ledningen anser att målen översätt på ett bra sätt 
vilket också är uppfattningen på mellannivån som menar att de, i och med delaktighet, enklare 
förstår målen och kan förmedla det till den operativa nivån. Enhetschefens uppfattning var att det 
var av vikt att ledningsnivåns mål finns på operativ nivå och att han i samarbete med 
verksamhetschefen ser till att målen stämmer överens. Det framkommer att det finns ett 
samarbete och kommunikation mellan förvaltningens alla nivåer vilket stämmer överens med det 
Olve (1999) beskriver är viktigt vid implementeringen och i sin tur för förståelsen av mål och 
prestationsmått. Han menar att en väl kommunicerad strategi genom hela organisationen gör den 
förståelig och lättare att uppnå och det går att anta att alla nivåer förstår varandra när det gäller 
mål och prestationsmått. 

5.1.2 Uppföljningen av mål och mått 

Det är inget problem i socialförvaltningen med att förstå varandra när det gäller mål och 
prestationsmått genom organisationen eftersom kommunikationen och samarbetet är bra. 
Däremot är det svårt att formulera tydliga mål som i sin tur gör det svårt att förstå huruvida 
målen är uppnådda eller ej. Det beror på att verksamheten kännetecknas av mjuka värden, såsom 
kund och trygghet, vilket Boyne (2002) tar upp som en svårighet i överföringen av 
prestationsmätningsverktyg till offentlig verksamhet. Ledningen säger först att han tycker att de 
flesta mål är översatta på ett bra sätt, men säger i ett annat sammanhang att de inte alls har 
särskilt många mätbara mål då de inte är tillräckligt bra på att formulera mål. Skillnaden är hårfin 
men det är skillnad på att översätta mål och att formulera mål. Ledningens uppfattning stämmer 
överens med mellannivåns uppfattning om att ingen i socialförvaltningen formulerar mål på ett 
bra sätt så att de går att utvärdera. På mellannivån är uppfattningen att svårigheten ligger i att mål 
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blir svåra att utvärdera när de är baserade på mjuka värden. Det visar sig att mellannivån 
använder olika enkäter i ett försök att utvärdera målen. Går det då att använda ord som trygghet, 
vilket är ett mjukt värde, och säga att man har uppnått trygghet? Hur formulerar man en 
enkätfråga som ger ett korrekt svar då ”trygghet” kan uppfattas på olika sätt? Bolton (2003) 
menar att för en lyckad anpassning av ett prestationsmätningsverktyg till offentlig verksamhet 
krävs balanserade och korrekta mått. Det går således inte att se huruvida måtten är balanserade 
därför att socialförvaltningen inte vet om prestationsmåtten är korrekta och därför finns det en 
möjlighet att de balanserade styrkorten inte helt lyckats anpassas till socialförvaltningen. 
Däremot genomförs en prognos vid halvårsuppföljningen om hur måluppfyllelsen vid årets slut 
ser ut vilket visar på arbetet med att kontrollera hur väl målen är översatta.   

5.1.3 Uppfattningar om styrningen och intentionerna med styrningen 

Alla nivåer uppfattar att man får en tydligare målstyrning i ett bredare perspektiv än enbart det 
ekonomiska. I teorin framkom det att det inte bara räcker med att kommunicera principerna och 
meningen med styrkorten för att översätta mål och prestationsmått utan att det också krävs en 
hängiven och informerad personal (Umashev & Willett, 2007) Det syns i ledningsnivåns 
uppfattning då han menar att det är viktigt att styrkorten ska engagera personalen längst ut. 
Engagemanget går också att se exempelvis på operativ nivå där enhetschefen hade förstått 
meningen med styrkorten och visste vad det handlade om. Samtidigt pekar mellannivån och den 
operativa nivån på att det inte är alla i organisationen som förstår syftet med styrkorten och att 
styrkorten lätt blir en ”pappersprodukt”. Detta kan tolkas som att att översättningen av mål och 
prestationsmått till operativ nivå fungerar bra eftersom personalen blivit informerade om målen i 
styrkorten. Det finns dock indikationer på att det inte fungerar bra överallt eftersom alla inte har 
förstått syftet med styrkorten. Det visar sig även att ledningsnivån i ett skede efter 
implementeringen fortsätter arbetet med uppföljning av hur väl målen uppfylls, vilket är viktigt 
för att rätta till eventuella felstyrningar (Olve, 1999). Ledningsnivån är medveten om att de 
behöver bli bättre på att formulera mål och utvärdera vilket mellannivån tror leder till att den 
operativa nivån inte blir engagerade och inte förstår varför de ska följa styrkorten, 

5.1.4 Måluppfyllelsen 

Måluppfyllelsen uppfattas olika på ledningsnivå och operativ nivå. Enligt ledningsnivån varierar 
måluppfyllelsen medan den operativa nivån ser stor måluppfyllelse på sin nivå, vilket stödjer det 
resonemang som fördes ovan om att översättningen av mål och prestationsmått fungerar bra men 
att det inte fungerar bra överallt då inte alla har förstått syftet med styrkorten. Det leder, när 
resultaten summeras upp till ledningsnivå, till att resultatet där varierar. Samtidigt menar 
ledningsnivån att syftet med balanserade styrkort inte är måluppfyllelse utan en tydligare 
målstyrning. Den inställningen kan innebära att fokus har lagts på att man genom organisationen 
ska förstå varandra vad gäller mål och prestationsmått och inte fokuserat lika tydligt på att se till 
att målen uppfylls. Betydelsen av inställning från ledningsnivå kan med andra ord vara en 
delförklaring till antagandena ovan. 
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5.2 Barn- och utbildningsförvaltningen 

5.2.1 Översättningen av mål och mått  

Ledningsnivån och mellannivån samarbetar i samtal med politiken för att bryta ned 
kommunstyrelsens styrkort som blir till ledningsnivåns och mellannivåns gemensamma styrkort. 
Både ledningsnivån och mellannivån ser positivt på samarbetet bland annat eftersom politikerna i 
nämnden får sina mål med i styrkortet och för att diskussionerna klargör vilka konsekvenser 
målen i styrkorten får. Den operativa nivån är inte med i framtagandet av ledningsnivåns och 
mellannivåns gemensamma styrkort och det finns inte heller något större samarbete med övre 
nivåer. Det bör leda till att översättningen av mål och prestationsmått inte fungerar 
tillfredställande eftersom Olve (1999) menar att kommunikation och samarbete mellan nivåer är 
viktiga för en lyckad implementering och därmed en lyckad översättning av mål och 
prestationsmått.  Det visar sig också i  det arbetssätt som den operativa nivån använder sig av på 
grund av sättet kommunikationen sker på. Den operativa nivån visar sig arbeta delvis separerad 
från den övriga organisationen när det gäller styrkorten. Rektorn beskriver hur han försöker tolka 
ledningsnivåns styrkort tillsammans med sin personal och att känslan är att den operativa nivån 
blir tilldelade ett uppdrag ovanifrån. Det visar sig också att målen i rektorns styrkort inte bara tas 
från ledningsnivåns styrkort utan även från det statliga uppdraget och även egna mål som anses 
viktiga i verksamheten tas med. 
 
 
I Umashev och Willetts (2008) studie såg man en problematik med att man bortser från 
ledningens mål till fördel för de egna målen som tros vara korrekta och det kan liknas vid 
problemet i barn- och utbildningsförvaltningen. Den operativa nivån beskrev att de ansåg att det 
blev för många mål om de även skulle ta hänsyn till de kommunalt uppsatta målen. På grund av 
kommunikationsproblemen känner den operativa nivån inte till ledningens arbete med att 
integrera det statliga uppdraget och det kommunala. Rektorn är istället av uppfattningen att 
ledningens balanserades styrkort och målen i det statliga uppdraget liknar varandra vilket också 
gör att rektorn väljer att hellre fokusera på det statliga uppdraget. I barn- och 
utbildningsförvaltningen har ledningsnivån emellertid arbetat med att bättre formulera mål för 
lägre nivåer om än det är osagt om hur väl de lyckas.   
 
 
Ledningsnivån tror att översättningen till operativ nivå inte fungerar på grund av 
kommunikationsproblem som i sin tur beror på den initiala motviljan till att införa styrkorten 
samt att rektorerna fokuserar mer på det statliga uppdraget. Men rektorns uppfattningar tyder på 
att det på operativ nivå finns en vilja att arbeta med styrkort som modell. Det ser därför ut som 
att det snarare är kommunikationsproblemen som leder till rektorernas fokus på det statliga 
uppdraget eftersom de inte känner till att ledningen arbetar med att integrera det statliga och 
kommunala uppdraget. Kommunikationsproblemen leder till att den operativa nivån inte förstår 
intentionerna i ledningsnivåns styrkort och därmed hellre vänder sig till det statliga uppdraget 
direkt. Missuppfattningarna nivåerna emellan visar återigen på kommunikationsproblemen och 
det troliga i att det leder till en ej tillfredställande översättning av mål och prestationsmått (Olve, 
1999).  
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Kommunikationsproblemen mellan mellannivån och den operativa nivån tycks bero på tidsbrist 
på mellannivån. Tidsbristen kan i sin tur bero på att mellannivån arbetar mycket mer mot 
ledningen och inte ges tid att arbeta mot den operativa nivån. Det är också mer tidskrävande att 
besöka rektorerna än att träffa ledningen eftersom mellannivån är mindre till antal och befinner 
sig i samma byggnad. Uppfattningen om att kommunikationen är det största problemet verkar 
delas på alla nivåer. Det går dock inte att säga varför inte kommunikationsproblemet har löst sig. 
Det går emellertid att se att försök till förbättring görs genom exempelvis att rektorerna har blivit 
mer delaktiga i framtagandet av ledningsnivåns styrkort. Det går att anta att 
kommunikationsproblemet leder till att översättningen av mål och prestationsmått till operativ 
nivå inte fungerar tillfredsställande vilket stämmer överrens med att kommunikation och 
samarbete mellan nivåer är viktiga för en lyckad implementering och därmed en lyckad 
översättning av mål och prestationsmått (Olve, 1999).  
 
Det tycks, vilket också har visats ovan, vara kommunikationsproblemet som är det stora 
problemet i barn- och utbildningsförvaltningen. Umashev och Willett (2008) pekar på att det 
bland annat var brister i ledarskap, träning, feedback, delaktighet hos personal och 
belöningssystem som var orsaker till att kommunikationen inte fungerade. Som empirin visade 
finns dessa brister också i barn- och utbildningsförvaltningen. Många av dessa stämmer också 
överens med Chan och Hos (2002) faktorer för en lyckad implementering och därmed 
översättning av mål och prestationsmått. Återigen beror många av dessa brister på tidsbrist. 
Nilsson (2011) beskrev den operativa nivåns uppfattade effekter av de balanserade styrkorten 
som visade att barn- och utbildningsförvaltningen inte såg särskilt många effekter. Att de inte såg 
effekter kan förklaras av att kommunikationsproblemet leder till att nivåerna inte förstår varandra 
och att mål och prestationsmått inte översätts bra till operativ nivå. 
 
Ovan beskrevs också den operativa nivåns självständiga arbete med styrkorten som inte har stor 
koppling till ledningsnivåns styrkort men att rektorn ändå var positivt inställd till att arbeta med 
styrkort på sin egen nivå. Den operativa nivåns självständiga arbete med styrkorten kan förklara 
den upplevda effekten av ökad delaktighet som framkom fanns i barn- och 
utbildningsförvaltningen i Nilssons (2011) studie. Nilsson hade svårt att förklara varför man 
ansåg sig se ökad delaktighet eftersom ledningsnivåns styrkort sattes utan rektorernas 
delaktighet. Det framkom av rektorns uppfattningar att han arbetar tillsammans med sin personal 
men även med andra rektorer i arbetet med styrkorten. Det går att anta att upplevda effekter av 
delaktighet från de balanserade styrkorten i barn- och utbildningsförvaltningen beror på det 
horisontella samarbetet snarare än det vertikala. 

5.2.2 Uppföljningen av mål och mått 

När det gäller uppföljningen finns samma problematik med kommunikationssvårigheter mellan 
nivåerna som vid översättningen. Exempelvis går det att jämföra ledningsnivåns och operativa 
nivåns uppfattningar om den nya halvårsuppföljningen. Ledningen menade att rektorerna såg 
halvårsuppföljningen som merarbete och rektorn menade att de fick ont om tid på sig att 
genomföra uppföljningen. Däremot såg rektorn positivt på att göra den eftersom han efterfrågat 
att uppföljning ska göras och därefter få återkoppling. Återkoppling och feedback är i sin tur 
viktigt för översättningen av mål och prestationsmått (Greatbanks & Tapp, 2007). Det går att 
anta att översättningen av mål och prestationsmått till operativ nivå är bristfällig eftersom lite 
återkoppling genomförs. 
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I barn- och utbildningsförvaltningen finns en problematik kring att formulera mål som är 
mätbara eftersom målen grundar sig i många mjuka värden som är svåra att konkretisera. Boyne 
(2002) menar att överföringen av prestationsmätningsverktyg till offentlig verksamhet är svårt 
eftersom att det finns många mål som ofta är vaga, exempelvis i definitionen av ”kund” som 
också är en viktig del i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Ledningsnivån menar att 
de kontrollerar att målen är bra formulerade genom att hela tiden arbeta med omformuleringar. 
Samtidigt menar han också att ett förbättringsområde är att kontrollera måluppfyllelsen. 
Mellannivån menar att uppföljningen blir svår eftersom det är svårt att skriva mål som är 
mätbara. Ledningsnivån har svårt att kontrollera att den operativa nivån mäter rätt saker och i sin 
tur om ledningsnivåns mål uppfylls. Bolton (2003) menar att för att lyckas med 
implementeringen av balanserade styrkort bör balanserade och korrekta prestationsmått 
användas. Det går att anta att det inte går att se huruvida måtten är balanserade därför att barn- 
och utbildningsförvaltningen inte vet om måtten är korrekta och därför finns det en möjlighet att 
de balanserade styrkorten inte helt lyckats anpassas till barn- och utbildningsförvaltningen. Det 
går också att anta att kommunikationsproblematiken som finns i barn- och 
utbildningsförvaltningen förstärker svårigheten att formulera mätbara mål vilket leder till att det 
inte går att se huruvida måtten är balanserade eller korrekta. 

5.2.3 Uppfattningar om styrningen och intentionerna med styrningen 

Uppfattningarna på ledningsnivå och operativ nivå skiljer sig åt och kan förklaras av 
kommunikationsproblemet som beskrivits ovan. Ledningsnivån tycker att det inte bara är det 
statliga uppdraget som ska styra skolan utan även kommunen, eftersom den står för medlen, samt 
att skolan är en stor del av kommunens verksamhet och bör därför ha något att säga till om. En 
problematik som ledningsnivån ser är att nivåerna ser olika på vad som är ett problem. 
Ledningsrepresentanten tycker att inställningen på operativ nivå, att de till största del ska styras 
av det statliga uppdraget, är ett problem. Han menar att rektorerna i sin tur ser de balanserade 
styrkorten som ett problem. Det går att utläsa av rektorns uppfattning att ledningsnivåns 
uppfattning stämmer men rektorn tror att rektorernas låga intresse för de balanserade styrkorten 
beror på okunskap, oförståelse och avsaknad av återkoppling. Ovanstående resonemang visar 
tydligt på kommunikationsproblemet eftersom de olika nivåerna inte är medvetna om varandras 
uppfattningar.  

5.2.4 Måluppfyllelsen 

Måluppfyllelsen varierar från nivå till nivå men det framkommer att det finns en samstämmighet 
angående att ekonomi kan vara ett problem för att uppnå målen och ledningsnivån ser det som ett 
resursfördelningsproblem. Det finns heller inga kopplingar mellan måluppfyllelse och 
belöningssystem vilket framkom var viktigt för en lyckad översättning av mål och 
prestationsmått (Chan & Ho, 2002; Greatbanks & Tapp, 2007; Umashev & Willett, 2008). 

5.3 Skillnader och likheter mellan förvaltningarna 
En skillnad mellan förvaltningarna är delaktigheten i diskussionerna kring de balanserade 
styrkorten vilket påverkar översättningen till nivåerna olika. Socialförvaltningen kännetecknas av 
delaktighet både horisontellt och vertikalt vilket också gör att mål och prestationsmått översätts 
bra genom hela förvaltningen. Med vertikalt menas mellan nivåer och med horisontellt menas 
inom nivåerna mellan kollegor. När det gäller barn- och utbildningsförvaltningen finns ett 
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samarbete mellan ledningsnivån och mellannivån vilket gör att översättningen av mål och 
prestationsmått fungerar bra däremellan. Översättningen stannar dock på mellannivå och rektorer 
är i stort inte delaktiga i diskussionerna kring styrkorten på övre nivåer. Däremot finns viljan att 
arbeta med balanserade styrkort som modell på operativ nivå och egna styrkort grundade i det 
statliga uppdraget, ledningens styrkort och i egna mål utarbetas. På operativ nivå återfinns 
delaktighet rektorerna emellan. En orsak till skillnaden mellan förvaltningarna i diskussionerna 
kring balanserade styrkort på olika nivåer beror på hur tid fördelas. I socialförvaltningen finns 
uppenbarligen tid till diskussioner mellan samtliga nivåer. I barn- och utbildningsförvaltningen 
används tid till diskussioner mellan ledningsnivå och mellannivå. Däremot läggs lite tid på 
diskussioner mellan mellannivå och operativ nivå. Det är också skillnad i uppföljning mellan 
förvaltningarna. Den fungerar inte optimalt när det gäller styrkorten i barn- och 
utbildningsförvaltningen samtidigt som uppföljningen fungerar bättre i socialförvaltningen. Det 
gör att målen i socialförvaltningen kan revideras och översättningen i sin tur förbättras vilket blir 
mer problematiskt att göra i barn- och utbildningsförvaltningen. Något ytterligare som skiljer 
förvaltningarna åt är det dubbla uppdraget som barn- och utbildningsförvaltningen har som 
försvårar översättningen till operativ nivå. 
 
Likheten är problematiken kring att formulera mätbara mål då målen i båda förvaltningarna 
grundar sig i mjuka värden såsom kundens trygghet, delaktighet och så vidare. När det gäller 
utbildning har den inte varit optimal i någon förvaltning vilket gör att man inte förstår syftet med 
de balanserade styrkorten. Socialförvaltningen har emellertid löst svårigheter med att förstå 
styrkorten genom att byta ut styrkort på operativ nivå mot aktivitetsplaner men har inte helt 
lyckats vidga förståelsen i organisationen. Det går att anta att socialförvaltningen har lyckats 
bättre med att översätta mål och prestationsmått till operativ nivå än barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det går att se att socialförvaltningen uppfyller flera av Chan och Hos 
(2002) faktorer för en lyckad implementering och därmed en lyckad översättning av mål och 
prestationsmått. Det stämmer också överens med de förhållandena som fanns i Greatbanks och 
Tapps (2007) studie. För barn- och utbildningsförvaltningen är läget det omvända och 
ovanstående faktorer och förhållanden var inte uppnådda till samma grad som 
socialförvaltningen och därmed är också översättningen till operativ nivå sämre. Dessutom 
tillkommer de likheter med förhållandena som fanns i Umashev och Willetts (2008) studie som 
barn- och utbildningsförvaltningen har, det vill säga en komplex organisation med dubbla 
uppdrag som försvårar översättningen till operativ nivå. Det handlar inte om att någon 
förvaltning är bättre än den andra på att formulera mål. Skillnaden är hantering av innebörden i 
målen som bottnar i hur väl man kommunicerar mellan nivåerna. 
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6 Avslutande diskussion 
Under följande rubriker diskuteras vad som har framkommit i studien, vilket teoretiskt och 
praktiskt bidrag den aktuella studien har gett samt förslag till fortsatt forskning ges. 

6.1 Resultatdiskussion 
I problemdiskussionen antogs att styrningen i barn och utbildningsförvaltningen var toppstyrd 
och styrningen i socialförvaltningen kännetecknades av delaktighet. Bilden som har givits i 
empiri och analys stämmer överens med det påståendet. Barn- och utbildningsförvaltningen är 
enligt uppfattningar på operativ nivå toppstyrd, men inte av kommunen utan till största del av det 
statliga uppdraget. Uppfattningar på ledningsnivå menar emellertid att många av de mål som 
satts upp på ledningsnivå uppfylls. Från det faktum att styrningen såg annorlunda ut i de två 
förvaltningarna uppkom frågan om hur man förstår mål och prestationsmått i förvaltningarna. 
Det visade sig att det fanns en skillnad i förståelse av mål och prestationsmått som berodde på 
hur målen översattes. I empirin och i analysen gavs en bild av hur utformningen av styrningen 
ser ut idag och vilka styrkor och svagheter som finns i respektive förvaltning när det gäller 
balanserade styrkort. Vidare gick det att koppla översättningen av mål och prestationsmått till 
Nilssons (2011) upplevda effekter av styrkorten. 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Umashev och Willett (2008) efterfrågade mer forskning kring balanserade styrkort på operativ 
nivå i offentlig verksamhet. Det teoretiska bidraget i den aktuella studien är en närmare 
beskrivning av hur balanserade styrkort fungerar på operativ nivå i offentlig verksamhet i form 
av sex personers uppfattningar om översättningen av mål och prestationsmått. Även en förståelse 
för hur översättning går till har givits. Vidare efterfrågar Umashev och Willett (2008) mer 
forskning kring organisationer där målen skiljer sig åt mellan ledningsnivå och operativ nivå. En 
större förståelse för problematiken kring dubbla uppdrag har framkommit av resultatet och 
analysen och stöder Umashev och Willett (2008) i att översättningsproblemet och 
kommunikationsproblemet bör finnas i andra liknande offentliga verksamheter. Den aktuella 
studien tydliggör också problematiken kring mål som grundar sig i mjuka värden i offentlig 
verksamhet och att svårigheten ligger i att formulera mätbara mål så att de kan mätas korrekt. 

6.3 Praktiskt bidrag 
Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade visar på att det finns många fördelar med 
balanserade styrkort i offentlig verksamhet eftersom man fokuserar på fler perspektiv än enbart 
det finansiella, precis som Olve (1999) menar att man ska. Problemen var, som nämndes tidigare 
av Bolton (2003), för att få fungerande balanserade styrkort i offentlig verksamhet, att måtten 
måste vara korrekta och balanserade. Det visade sig att det fanns en svårighet i det i offentlig 
verksamhet som beror på att kunden ofta står i fokus och det innebär att mjuka värden blir 
viktiga. Det visade sig att mjuka värden gör det svårt att formulera mål som går att mäta. Det 
innebär i sin tur att mjuka värden är en stor problematik kring att översätta mål och 
prestationsmått till operativ nivå. Specifikt ligger problematiken i att det är svårt att mäta 
exempelvis trygghet eftersom olika människor, som ska bedöma eller bedömas, har olika 
uppfattningar om vad trygghet är. Det är därför av stor vikt att ledningen kontinuerligt arbetar 
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med att omformulera mål så att de blir mätbara. Det är också av stor vikt för ledningen att göra 
en noggrann uppföljning från operativ nivå för att se att man verkligen mäter exempelvis 
trygghet korrekt.  
 
Ett annat problem specifikt för barn- och utbildningsförvaltningen är kommunikationsproblemet 
som beror på att tid inte ges till diskussioner mellan mellannivån och den operativa nivån som 
syns i de skilda uppfattningarna på ledningsnivå och operativ nivå. Samtidigt finns en önskan 
bland mellannivån och den operativa nivån efter mer dialog. Rektorn beskriver sin saknad av den 
ursprungliga tanken med balanserade styrkort att arbetet skulle ta sin grund i samhället. Rektorn 
befinner sig nära samhället. Problemet ligger troligen inte helt i att rektorerna har en kultur av att 
arbeta självständigt utan inblandning och att översättningen av mål och prestationsmått därför 
inte fungerar. Det är delaktigheten och dialogen som saknas men det går att se att intresset för 
delaktighet och dialog också finns på operativ nivå. Dessa svårigheter kan emellertid lösas och 
nyckeln ligger på mellannivån. Ledningsnivåns styrkort är av allmän karaktär och kan vara svår 
att förstå och bryta ned, speciellt utan samtal kring dem. Därför bör styrkort även införas på 
mellannivån genom diskussioner mellan ledningsnivå och mellannivå. Det tydliggör syftet i 
ledningens mål. Genom att bestämma aktiviteter som mellannivån ska genomföra tydliggörs 
också vilket ansvar mellannivån har men det är då av vikt att mellannivån ges möjligheter att 
också kunna utföra aktiviteterna. Dessutom bör mellannivåns prestationer mätas för att 
kontrollera måluppfyllelse och för att kunna ge feedback. Det viktigaste av allt blir i sin tur att ge 
mellannivån möjlighet att föra diskussioner kring sina styrkort med den operativa nivån. 
Diskussionerna leder till att rektorerna indirekt förstår innebörden i ledningsnivåns styrkort 
samtidigt som rektorerna kan förmedla sina tankar om vad som är av vikt i verksamheten och på 
så sätt även för kommunen, så som det var tänkt från början. Tankarna och diskussionerna från 
rektorerna ger en förståelse för deras verksamhet hos ledningsnivå eftersom mellannivån också 
diskuterar med ledningsnivån. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Den aktuella studien studerar uppfattningar på olika nivåer i en vertikal linje i offentlig 
verksamhet när det gäller översättning av mål och prestationsmått. Det finns möjligheter att 
utöka forskningen genom att studera horisontellt på en nivå för att få en djupare förståelse för 
vilka uppfattningar som finns och varför när det gäller översättningen av mål och 
prestationsmått. Det går också att utöka den vertikala linjen med kommunstyrelse, nämnd samt 
medarbetare, såsom lärare, på operativ nivå. Nilsson (2011) studerade bland annat 
implementeringen över tid. Det skulle vara intressant att göra en fortsättning och över tid studera 
hur arbetet med uppföljning av mål och prestationsmått fungerar. Fortsättningsvis finns också 
möjligheter att fortsätta forskningen utifrån resultaten från den aktuella studien när det gäller 
uppföljning. Det visade sig att en svårighet i offentlig verksamhet är att mäta mjuka värden 
såsom trygghet. Ett intressant syfte i en studie kan vara att studera metoderna som används i 
offentlig verksamhet för att mäta mål som grundar sig i mjuka värden. Det kan vara av intresse 
inte bara för offentlig verksamhet utan även i privat sektor. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv. Vad är din befattning, vilka är dina främsta 

arbetsuppgifter och hur länge har du jobbat på din nuvarande befattning? 

2. Vad är din roll i framtagandet när det gäller balanserade styrkort? (2) 

3. Vad anser du att BSC syftar till? (2) 

4. Vilka mål och mått har ni i ert styrkort? (1, 2, 3) 

5. Anser du att alla målen i BSC uppnås? Ge gärna exempel på vilka som uppnås och om 

det finns några som inte uppnås. Varför tror du att det är så (3) 

6. Hur kontrolleras det (i fråga 5 beskrivna)? (3) 

7. Vad är effekterna av BSC (Vilka positiva/negativa följder har BSC)? (2) 

8. Stämmer det överens med din uppfattning om syftet med BSC? (2) 

9. Vilka delar i BSC tycker du är viktigast? 

10. Hur bryts mål och mått ner från er nivå till nästa? (1) 

11. Hur bryts mål och mått ner till operativ nivå? (1) 

12. Vad tycker du är viktigt vid nedbrytningen av mål och mått till lägre nivåer? 

13. Vad är din uppfattning kring huruvida de viktiga punkterna finns med vid nedbrytningen? 

14. Hur kontrolleras att rätt mål och mått används? 

15. Hur säkerställer ni att mål och mått bryts ned så att de verkligen är tydliga och förståeliga 

för nedre nivåer? 

16. Kan du berätta hur det går till i arbetet (idag) med det balanserade styrkortet? 

17. Vad är din uppfattning om det balanserade styrkortet? (2) 

18. Vad anser du fungerar bra och vad bör förbättras? (2) 

19. Hur arbetar ni för att styra med hjälp av BSC? Kan du ge exempel (1) 


