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Förord 
 
Under de 10 veckor vi arbetet med denna uppsats har vi fått en djup inblick i det 
balanserade styrkortet och hur det kan tillämpas i en offentlig organisation som Luleå 
kommun och dess socialnämnd. Vi har även fått förståelse för hur olika detta styrsystem 
kan uppfattas beroende på vilken hierarkisk nivå i organisationen man tittar på och i 
vilken betydelse förväntningar kan påverka hur ett resultat upplevs. 
 
Vi vill tacka vår handledare Kent Nilsson för de goda råd och den kritik du har bistått 
med under arbetets gång. Din goda kännedom om Luleå kommun och det balanserade 
styrkortet har varit till stor hjälp för oss i vårt uppsatsskrivande. Vidare vill vi även 
tacka de personer inom socialnämnden och socialförvaltningen som bidragit med sina 
upplevelser av, och förväntningar på det balanserade styrkortet. Det är tack vare Er vi 
kunnat genomföra denna uppsats.  
 
Även övriga personer som bidragit med konstruktiv kritik och värdefulla åsikter 
förtjänar ett stort tack. 
 
Luleå, 26 maj 2006 
 
 
Daniel Rudeklint   Martin Zetterström 
 



  

Sammanfattning 
 
År 2003 frångick socialnämnden och socialförvaltningen i Luleå kommun den 
traditionella styrningen, som baserades på finansiella mål, och började istället tillämpa 
balanserat styrkort, som även innefattar ickefinansiella perspektiv. Förväntningar på 
vilka effekter som skulle uppstå i och med det balanserade styrkortet dokumenterades i 
en studie av Nilsson (2005). Han kom fram till att förväntningarna hos tjänstemän och 
politiker var höga medan de verksamhetsnära aktörerna hade lägre förväntningar. Syftet 
med vår studie var att: kartlägga och jämföra aktörers upplevda och förväntade effekter 
på balanserat styrkort inom en kommunal nämnd/förvaltning. För att besvara syftet så 
valde vi att göra en fallstudie inom Luleå kommuns socialnämnd/förvaltning och vi 
samlade in empiri genom personliga intervjuer med sex stycken aktörer, på politiker-, 
tjänstemanna- och verksamhetsnivå. Vid analysen av informationen utgick vi från de 
förväntningar som Nilsson (2005) har dokumenterat i sin studie och jämförde dessa mot 
aktörernas upplevda och förväntade effekter av det balanserade styrkortet som de 
uttryckte vid intervjutillfällena och som sedan sammanställdes i en tabell. De slutsatser 
vi kunde dra var att politikern och tjänstemännen upplever att en stor del av de 
förväntningar de hade 2004 har införlivats och att de fortfarande har höga förväntningar 
på effekter inom flera av de undersökta områdena. Politikern och tjänstemännen har i 
flera fall fortsatt höga förväntningar på att effekter ska uppstå även där ingen effekt 
upplevts än så länge. Den verksamhetsnära aktören upplever att flera av de 
förväntningar hon tidigare uttryckte har införlivats dock så har kommande 
effektiviseringar lett till att den verksamhetsnära aktörens förväntningar på effekter i 
framtiden inom flera områden har sjunkit. Studien visade att de upplevda effekterna 
skiljer sig åt mellan aktörsgrupperna, särskilt mellan politiker/tjänstemän och de 
verksamhetsnära aktörerna. Detta kan bero på att det finns brister i den interna 
kommunikationen mellan de som styr och de som blir styrda och detta har lett till att 
aktörerna inte upplever det balanserade styrkortet på samma sätt. 



  

Abstract 
 
In the year 2003, the administration of health and social affairs in the local government 
of Luleå, abandoned the traditional way of Management accounting and control, which 
was based on financial aspects, and started to apply the Balanced Scorecard instead, 
which also includes non-financial aspects to the management. Expectations of what 
effects the use of the balanced scorecard would lead to were documented in a study 
made by Nilsson (2005), where politician’s and civil-servants’ expressed high 
expectations of the Balanced Scorecard while operating staff expressed lower 
expectations. Our aim with this study was to: map out and compare actors’ perceived 
and expected effects of the balanced scorecard in the administration of a local 
government. We decided to do a case-study in the local government of Luleå and its 
administration of health and social affairs, and we gathered our information through 
interviews with six actors of the levels politicians, civil-servants and operating staff. 
When we analyzed the gathered information, we started with the expressed expectations 
in Nilsson’s study (2005) and compared them against the perceived effects and future 
expectations and put them together in a table. The conclusions we were able to draw 
were that the politician and the civil-servants feel that a numerous of their expectations 
have been realized and that they still have high expectations of effects in many of the 
examined areas. The politician and the civil-servants have continuously high 
expectations in several areas even where no effects are experienced so far. The 
operating staff perceives that many of her expectations have been realized, but 
upcoming streamlining of routines, have lead to lower the operating staff’s expectations 
about future effects in a numerous of areas. The study shows that the perceived effects 
are different between groups of actors, especially between politicians/civil-servants and 
the operating staff. These gaps might owing to the fact that there is a lack in the 
communication process and this lead to the fact that perception of the Balanced 
Scorecard are inconsistent between groups of actors.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer det valda problemområdet att diskuteras. Först förklaras det 
balanserade styrkortets väg från uppkomsten till användandet inom offentlig sektor. 
Därefter beskrivs tidigare studier om förväntningar på det balanserade styrkortet och 
vad det är som gör det relevant att fortsätta på forska kring detta område. 
Avslutningsvis presenteras syftet med studien samt de forskningsfrågor som utmynnat 
från syftet.  
 

1.1 Det balanserade styrkortets väg till offentliga verksamheter 
 
Ekonomistyrningen har sedan början av 1980-talet befunnit sig i en förändringsfas 
(Olve, Roy och Wetter, 1997, s 17f). Nya förutsättningar på företagsmarknaden i form 
av bland annat snabbt föränderlig teknologi samt kortare produktlivslängder fick företag 
att börja ifrågasätta den traditionella styrningen. Verksamheterna styrdes då på 
finansiella mått vilket endast gav en bild av vad som redan hade hänt i företaget. (ibid) 
Det var mot denna bakgrund som Kaplan och Norton skapade ”The Balanced 
Scorecard”, vilket är en styrmodell som kompletterar de historiskt finansiella styrtalen 
med icke finansiella mål och mått (Kaplan och Norton, 1999, s 17).  
 
Det finns ingen helt accepterad svensk översättning av namnet ”The Balanced 
Scorecard” (Olve et al, 1997, s 21f). Griffiths (2003) menar att namnet på styrmodellen 
ofta byts ut för att passa de perspektiv som verksamheten väljer att använda sig av samt 
det ”språk” som finns inom verksamheten. Men den vanligaste termen som används i 
Sverige tycks vara ”balanserat styrkort” (Olve et al, 1997, s 21f), och därför kommer vi 
i fortsättningen använda oss av denna definition när vi benämner styrmodellen.    
 
Det balanserade styrkortet utvecklades ursprungligen för den privata sektorn, men under 
den senare delen av 90-talet började modellen spridas även inom offentlig sektor 
(Hallberg Kastberg s.7). Anledningen till detta var det nya informationssamhället1 som 
skapats genom ny teknologi och som kom att reformera offentlig sektor. Detta hände 
inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden och har kommit att benämnas 
som ”The New Public Management” (NPM) (Bever, Rhodes & Weller, 2003). Wright 
(refererad i, Bever et al, 2003) menar att det framför allt var den ökade insikten och 
medvetenheten som medborgarna fick tack vara det nya informationssamhället som 
ledde till denna förändring. Detta sammankopplat med en ekonomisk nedgång (för 
Sverige på 90-talet) gjorde att medborgarna började ifrågasätta användandet av 
skattemedlen. NPM syftar därför till en fokusering på styrning, prestationsförbättringar 
och inre effektivitet.(ibid) 
 
Informationssamhället och strävan mot effektivisering genom NPM har gjort att 
kommunal verksamhet i vissa fall konkurrerar med privat sektor, vilket betyder att de 
tjänster som inte kan utföras effektivare inom den offentliga verksamheten läggs ut på 
upphandling för privata verksamheter (Ericsson och Gripne, 2002, s 9). Denna 
konkurrens har då även lett till att det nästan blivit en norm att organisationer inom 
offentlig sektor ska bli mer framgångsrika genom användandet av styrning och 
processer som är framtagna för privat sektor (Ferlie, Hartley och Martin, 2003).  

                                                
1 Med detta menas de nya teknologierna som mobiltelefon och Internet, vilket öppnade nya sätt för 
kommunikation. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Sedan 1996 har Svenska Kommunförbundet medverkat till att utveckla en kommunal 
tillämpning av ett balanserat styrkort (Sveriges kommuner och landsting, 2006). I en 
sammanställning av 190 medverkande kommuner och landsting i Sverige visar det sig 
att 63 kommuner/landsting har infört ett balanserat styrkort helt, delvis, startar upp, eller 
använder en liknande modell (ibid). Luleå kommun är en av de kommuner som har 
infört denna styrmodell. Under 2001 togs det ett beslut av kommunfullmäktige att man 
skulle införa balanserat styrkort inom Luleå kommun med avsikten att tillföra fler 
dimensioner än ekonomi i styrningen. (Nilsson, 2005, s 54) När socialnämnden började 
utforma sitt balanserade styrkort i början av år 2002 hade kommunstyrelsen inget eget 
styrkort utan socialnämnden utgick från visionen när de utformade mål och 
framgångsfaktorer. socialnämnden presenterade sitt första balanserade styrkort i 2003 – 
2005 års verksamhetsplan. (ibid) 
 
Hallin och Kastberg (2002) menar att det är viktigt och angeläget att studera en modell 
som det balanserade styrkortet eftersom de spridit sig snabbt till olika branscher och 
verksamheter. Vår uppsats kommer att vara en uppföljning av Nilssons (2005) studie 
eftersom det i denna studie finns dokumenterade förväntningar på effekter inför 
införandet av det balanserade styrkortet. Detta ger oss möjlighet att jämföra dessa mot 
hur aktörerna upplever effekterna efter två års tillämpning av det balanserade styrkortet. 
Det ger oss även möjlighet att kartlägga nya förväntningar och se om dessa förändrats 
sedan 2004.  
 
Under införandet av det balanserade styrkortet i Luleå kommun 
socialnämnd/förvaltning genomförde Nilsson (2005) en studie med syftet att studera 
förväntningar på ett balanserat styrkort.  I studien kartläggs tre aktörsgruppers 
förväntningar. Där framkommer det att politiker och tjänstemän har höga förväntningar 
på det nya styrsättet medan de verksamhetsnära inte har fullt så höga förväntningar. De 
verksamhetsnära menar att det nya styrsystemet har stora likheter med det arbetssätt 
som redan praktiseras inom förvaltningen, vilket kan vara en anledning till de lägre 
förväntningarna. (ibid) Denna observation har stor likhet med vad som dokumenterats i 
en annan nyligen genomförd studie. Englund (2005, s 261) kom i sin studie fram till att 
medarbetarna i undersökningsgrupperna förhöll sig tveksamma till det balanserade 
styrkortet. Många uttryckte skepsis till införandet av modellen och menade att det inte 
skulle innebära några väsentliga förändringar i den dagliga verksamheten (ibid). 
 
Stone (1995) menar att det finns ett starkt samband mellan förväntningar och resultat. 
Aktörer verkar sträva efter att införliva de förväntningar som finns inom dem (ibid). 
Enligt teorin borde det därför finnas likheter i de förväntningar på det balanserade 
styrkortet som framkom i Nilssons studie (2005) jämfört med hur aktörerna i efterhand 
upplever dessa.  
  
Szajna och Scamells (1993) förklarar att ursprungliga förväntningar som  
aktörer har inför implementeringen av ett nytt system kommer att påverkas av  
den erfarenhet aktörer får efter att de börjat använda systemet. Aktörers  
upplevda effekter och prestationer återkopplas till deras tidigare förväntningar och dessa 
kommer att förändras om det vid jämförelsen finns en differens (ibid). 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Utifrån denna problemansats är vårt syfte att: 
 

Att kartlägga och jämföra aktörers upplevda och förväntade effekter på det 
balanserade styrkortet  inom en kommunal nämnd/förvaltning. 

 
Utifrån syftet ställer vi även två forskningsfrågor. 
 
1. Har de förväntade effekter som aktörerna uttryckte 2004 på det balanserade 
styrkortet  införlivats? 
 
2. Vilka förväntningar har aktörerna i dagsläget på det balanserade styrkortet? 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått till väga i vår studie, vilken ansats 
och övriga metoder vi valt och motiven till  varför vi valt att göra på de sätt vi gjort. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Syftet med undersökningen var utformat för att ta reda på hur aktörer med olika 
befattningar, inom en kommunal nämnd/förvaltning upplevde vilka effekter balanserat 
styrkort har inneburit samt att kartlägga aktörernas förväntningar på det balanserade 
styrkortet i dagsläget. Utifrån detta har vi har valt att angripa problemet ur ett 
aktörsperspektiv vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999, s 44) är väl lämpat för att ta 
reda på hur föreställningar, värderingar och föreställningsramar påverkar beslut och 
agerande. Vi har sedan genom tolkning och analys av empirin bedömt ifall 
förväntningarna införlivats och om förväntningarna på framtida effekter har förändrats 
sedan 2004. Vi har lagt upp arbetet på så sätt att vi börjat med att söka litteratur för att 
studera teori kring vårt ämne och problem. Sedan sammanställde vi en intervjuguide 
utifrån dessa teorier, denna intervjuguide användes senare vid intervjuerna med de olika 
aktörerna vi valt att intervjua. Vi har därmed valt att utgå från en deduktiv 
forskningsansats (Thurén 1991, s 25).  
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ med tanke på att 
det problem vi valde att undersöka är av komplex natur och som forskningsstrategi 
valdes därför fallstudie. Fallstudien gjorde vi inom socialförvaltningen i Luleå kommun. 
Vi motiverade valet att göra en fallstudie med att det ger möjlighet till att undersöka 
problem på djupet och få större förståelse för processer och relationer än vad 
exempelvis en surveyundersökning vanligtvis gör, detta resonemang styrks av 
Denscombe (2000, s 41f).  
 

2.3 Urval 
 
Denna studie är som tidigare nämnt en uppföljning på en tidigare studie av Nilsson 
(2005), därför föll det sig naturligt att vi, i likhet med den tidigare studien gjorde 
undersökningen inom Luleå kommuns socialförvaltning. Eftersom vår uppsats syftar till 
att studera om förväntningarna som uttrycktes i Nilssons studie förändrats, samt att 
dokumentera de upplevda effekterna ansåg vi att det var relevant att intervjua aktörer 
med samma befattning som i Nilssons studie. I den omfattning det var möjligt valde vi 
att intervjua samma aktörer som i Nilssons studie för att underlätta att dra slutsatser om 
framförallt förändringar av förväntningarna. Detta betyder att vi har intervjuat aktörer 
som är politiker, tjänstemän samt verksamhetsnära. Eftersom vi valde samma 
studieobjekt som Nilsson fick vi stor hjälp med ”accessen” då det redan innan vår 
uppsats etablerats kontakter mellan aktörer inom Luleå kommun och Luleå tekniska 
universitet.  
 



 

5  

2.4 Litteraturstudier 
 
Vår litteratursökning startade i Luleå tekniska universitets bibliotek där vi använde oss 
av databaserna Lucia, Libris, Emerald Insight och Business Source Elite (Ebsco) för att 
hitta relevant litteratur att bygga vårt teorikapitel på.  I de olika sökmotorerna använde 
vi oss av kombinationer av följande sökord och även dess engelska motsvarigheter: 
Balanserat styrkort, balanserad styrning, flerdimensionell styrning, styrning, kommun, 
offentlig organisation, offentlig sektor, förväntningar, ledarskap, resultat, effekter, 
förväntningsmisslyckande. Genom referenslistor från uppsatser och artiklar fick vi reda 
på ytterligare författare och verk som är relevanta inom vårt problemområde, därför 
gjorde vi även sökningar på dessa personer i ovan nämnda sökmotorer. Vi har även tagit 
del av interna dokument som vi tilldelades under intervjutillfällena samt rapporter, 
styrkort och årsredovisningar som finns tillgängliga på Luleå kommuns hemsida. 
 

2.5 Empirisk insamling 
 
Vi valde att samla in emperi genom personliga intervjuer. Denna insamlingsmetod 
valdes för att vi ansåg att problemet med studien var av naturen att det krävdes 
uttömmande svar. Möjligheten att förklara frågorna, ställa följdfrågor och be aktörerna 
utveckla och förklara sina tankar är större vid personliga intervjuer än exempelvis 
enkätundersökning (Denscombe, 2000, s 161). Intervjuerna genomfördes under fyra 
tillfällen under perioden 27/4 – 17/5 2006. Vi intervjuade totalt sex personer med olika 
befattningar inom socialförvaltningen i Luleå kommun. Varje intervju tog drygt en 
timma att genomföra och vi utgick från den intervjuguide2 vi hade utformat utifrån syfte, 
frågeställning och de förväntningar som framkom i Nilssons studie. Intervjuerna var av 
karaktären semistrukturerade intervjuer. Detta gav oss möjlighet att leda in aktörerna 
mot det område vi önskade undersöka och aktörerna fick möjlighet att själva utveckla 
svaren och sina tankar runt ämnet. För att säkerställa att få med den empiri som 
aktörerna tillhandahöll så använde vi oss av diktafon kompletterat med egna 
anteckningar under intervjuerna. 
 

2.6 Analysmetod 
 
Efter att vi sammanställt den information vi samlade in under intervjuerna så lyfte vi ut 
de tydligaste dragen bland förväntningarna och de upplevda effekterna och 
sammanställde dessa tillsammans med de förväntningar som uttrycktes i Nilssons studie 
(2005) i en tabell3. Tabellen underlättade när vi skulle utläsa likheter, skillnader och 
utmärkande drag mellan förväntningar och upplevda effekter, både över tiden och 
mellan de olika aktörsgrupperna. Vi har sedan jämfört de skillnader och likheter vi 
upptäckte mot den teori vi använt oss av i vår uppsats. 
 

2.7 Metodproblem 
 
Eftersom vi har gjort en fallstudie och att vi använt oss av intervjuer för att samla in 
empirin så är reliabiliteten i stort sett obefintlig. Andra forskare som önskar replikera 

                                                
2 Bilaga 1. 
3 Tabell 1 – Tre aktörsgruppers förväntningar /upplevda effekter på det balanserade styrkortet, kapitel 5.1. 
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studien kommer med största sannolikhet att komma fram till andra resultat. Detta på 
grund av att insamlingen av empiri sker genom dialog och en relation skapas mellan 
intervjuare och den som blir intervjuad. Den verklighet som vi undersökt fanns endast 
vid den tidpunkten och går inte att återskapa vid ett senare tillfälle, inte bara för andra 
forskare utan sannolikt är att även vi skulle få andra svar på våra frågor. Reliabilitet är 
dock inget som eftersträvas vid en fallstudie med intervjuer som insamlingsmetod utan 
det är det specifika i fallet som är intressant. (Denscombe, 2000 s 48f).  
 
Validiteten är ett annat problem som finns oavsett vilken typ av studie eller 
empiriinsamling man valt. Det finns alltid risk att frågorna inte är utformade på lämpligt 
sätt och det kan leda till att den empiri som behövs för att kunna uppfylla syftet med 
studien inte samlas in. För att reducera risken för detta så testade vi vår intervjuguide på 
två personer innan vi genomförde intervjuerna, dessa personer var en enhetschef på 
Luleå tekniska universitet och vår handledare för uppsatsen. Endast mindre justeringar i 
intervjuguiden krävdes innan vi ansåg att den var lämplig. Vid personliga intervjuer 
finns risk att svaren som ges inte är helt tillförlitliga, de kan vara efterkonstruktioner, 
andras reflektioner eller att den som intervjuas svarar så som han/hon förväntas att svara. 
För att minska risken för detta gjorde vi ett val att inte skicka ut intervjuguiden i förväg 
till aktörerna som skulle intervjuas. Vi gjorde bedömningen att de aktörer vi intervjuade 
är insatta i ämnet och att trovärdigheten i svaren skulle bli högre om de svarade spontant 
på frågorna. För att kontrollera att de som intervjuades förstått frågeställningen och att 
vi uppfattat svaren på rätt sätt så gjordes en kort sammanfattning av frågeställning och 
vad respondenten svarade. Under intervjuerna hade vid den så kallade intervjuareffekten 
i åtanke. Intervjuareffekten innebär att den som intervjuar omedvetet och/eller medvetet 
kan påverka den som intervjuas att svara på ett visst sätt (Denscombe, 2000, s 138-140). 
För att reducera denna effekt så höll vi oss relativt passiva under intervjuerna och lät de 
som intervjuades fullfölja sitt resonemang, även om det inte alltid var relevant för vår 
undersökning, för att sedan åter styra in respondenterna i önskvärd riktning. Innan 
intervjuerna inleddes frågade vi om det var okej att vi spelade in intervjun på band för 
att undvika att viktig information gick om intet. Ingen av de intervjuade misstyckte 
dock till att vi spelade in intervjun. 
 
Vid vår första intervju så närvarade tre stycken tjänstemän, dessa var förvaltningschefen, 
ekonomichefen och kvalitetssamordnaren. Detta kan ha påverkat hur de svarade på 
frågorna, även om frågorna inte var av särskilt känslig karaktär. Som exempel kan 
nämnas att ekonomichefen och kvalitetssamordnaren svarade på merparten av frågorna 
medan förvaltningschefen höll sig mer i bakgrunden. Det är möjligt att vi hade fått 
annorlunda svar på hur de upplever det balanserade styrkortet om vi hade genomfört 
intervjuerna enskilt med var och en av tjänstemännen. Vi hade endast planerat att 
intervjua förvaltningschefen men då hon tillträtt sin post relativt nyligt och upplevde att 
hon inte hade all bakgrundsfakta till det balanserade styrkortet, så kände hon att 
ekonomichefen och kvalitetssamordnaren kunde fylla ut de informationsluckor hon 
kunde tänkas ha. 
 
Att de verksamhetsnära i vår studie endast utgörs av en aktör, undersköterskan i 
hemtjänstgruppen, kan ha gjort att resultatet inte är representativt för hela gruppen av 
verksamhetsnära personer. Det hade varit önskvärt att intervjua fler aktörer inom den 
operativa delen av förvaltningen men begränsningen i tid och omfattning gjorde att vi 
inte hade möjlighet till detta.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs det balanserade styrkortet inom privat och offentlig sektor. 
Sedan beskrivs ett antal generella effekter som ofta förväntas vid styrning samt några 
effekter som har visat sig uppstå vid andra studier av det balanserade styrkortet inom 
offentlig sektor. Efter detta presenteras kritik mot det balanserade styrkortet. 
Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av förväntningsteorier och en redogörelse av 
de förväntningar som dokumenterades av Nilsson (2005). 

3.1 Balanserat styrkort 
 
Det balanserade styrkortet har sedan uppkomsten nått ett världsomfattande intresse 
bland ledare inom både privat och offentlig sektor (Quinlivan, 2000). Bakgrunden till 
det balanserade styrkortet finns i en studie som genomfördes 1990 med flera företag 
inblandade, på initiativ av David Norton (Kaplan & Norton, 1999, s 7f). Det fanns då en 
misstanke från Norton om att de befintliga metoderna för resultatmätning hade spelat ut 
sin roll. Vid denna tidpunkt baserades sådan mätning framför allt på redovisningsmått. 
Genom att studera aktuella fallstudier inom området framgick det att de finansiella 
måtten inte var tillräckliga för företagen och att vissa företag börjat använda även icke 
finansiella mätsystem. Kaplan och Norton skapade då det balanserade styrkortet som 
innehåller både finansiella och icke finansiella mål och mått kopplade mot företagets 
strategi. (ibid) 
 

3.1.1 Formuleringsprocess 
 
Finansiella styrtal har länge varit företagens sätt att styra mot lönsamhet, men detta 
räcker inte för vägleda och utvärdera företagets prestationer i en konkurrenskraftig miljö 
(Kaplan & Norton, 1999, s 31). I det balanserade styrkortet handlar 
formuleringsprocesssen om att omvandla verksamhetens vision, affärsidé och strategi 
till mål och mått i fyra olika perspektiv:  
 

• Finansiellt perspektiv (hur organisationen tillgodoser ägarnas behov)  
• Kundperspektiv (hur organisationen tillgodoser sina kunder)  
• Processperspektiv (vilka processer måste fungera bra för att lyckas)  
• Utveckling och lärande (förmågan till förändring och förbättring) 

 
Dessa fyra perspektiv skall enligt författarna ses som en mall och inte som en 
tvångströja, det är branschen och föratagsstrategin som styr vilka perspektiv som kan 
komma att behöva tillföras det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1999, s 31). 
Genom de valda perspektiven hjälper det balanserade styrkortet företaget att koppla den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen mot den långsiktiga visionen och strategin (Olve et 
al, 1997, s 14). Inom varje perspektiv skall det finnas strategiska mål som företaget vill 
uppnå (Kaplan och Norton, 1999, s 36-38). För att mäta att verksamheten jobbar mot 
dessa mål skall det finnas utfallsmått, samt utfallsdrivande mått. Det skall alltså råda ett 
orsak-verkan samband inom perspektiven men även mellan perspektiven, där slutmålet 
på alla samband är det finansiella perspektivet. Denna kausalitet är kärnan i det 
balanserade styrkortet och utan den leder inte styrkortet mot den avsedda effekten. (ibid) 
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3.1.2 Implementeringsprocess 
 
Implementeringen av balanserade styrkort är en process som sker från toppen och neråt 
i organisationen (Kaplan och Norton, 1999, s 187f). För att dra maximal nytta av det 
balanserade styrkortet måste ledningens vision och strategi kommuniceras ut till hela 
verksamheten samt till viktiga intressenter utanför organisationen. Det är viktigt att 
kommunikationen är tydlig så att alla aktörer förstår vad det är verksamheten skall 
uppnå och hur detta skall gå till väga. Företagets enheter skall sedan utifrån de 
strategiska målen som ledningen tagit fram och fört ut, skapa utfallsmått samt 
utfallsdrivande mått, så att målen känns närliggande för enhetens aktörer. (ibid) Styrkan 
med modellen är att den involverar verksamhetens aktörer till dialog och delaktighet, 
genom att de är med och bestämmer hur verksamheten skall arbeta för att nå framgångar 
(Olve et al, 1997, s 49). Engagemang från aktörer är alltså viktigt, men det är av ännu 
större vikt att ledningen står hundra procent bakom arbetet eftersom den tar fram de 
första grunderna för styrkortet. Ledningen måste också vara en garant för att arbetet 
med styrkortet skall ges hög prioritet och att det förankras väl i hela verksamheten. (ibid) 
 

3.2 Balanserat styrkort inom den offentliga sektorn 
 
Det balanserade styrkortet utvecklades ursprungligen för näringslivet som ett långsiktigt 
sätt att förbättra konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamheten (Hallin och 
Kastberg, 2002, s 7). Under den senare delen av 90-talet har modellen börjat spridas 
även inom offentlig sektor i Sverige (ibid). Det mesta av litteraturen kring Balanserat 
Styrkort och andra styrsystem är dock skriven för företag som befinner sig i den privata 
sektorn, där vinsten det genomgripande prestationsmåttet (The Balanced Scorecard 
Institute, 2006). I offentlig sektor och andra icke vinstdrivande organisationer är målet 
däremot inte att göra en vinst. Självklart har sådana organisationer också ett långsiktigt 
intresse i finansiella prestationer eftersom kontinuerliga förluster leder till ohållbar 
ställning, men det handlar mer om att utföra ett uppdrag så tillfredställande och effektivt 
som möjligt (ibid). Därför krävs det vissa förändringar av det balanserade styrkortet när 
det skall tillämpas i offentlig sektor (Kaplan och Norton, 2001b). Eftersom vinst inte är 
det övergripande målet för offentliga organisationer bör det finansiella perspektivet 
bytas ut, så att ett uppdragsperspektiv finns i toppen av det balanserade styrkortet, då 
detta representerar verksamhetens långsiktiga mål. Förutom att det övergripande 
perspektivet byts ut måste det finansiella och kundperspektivet genomgå vissa 
förändringar (se Figur 1): (ibid) 
 
Kostnadsperspektiv. Detta perspektiv syftar på vikten av att skapa så hög inre 
effektivitet 4  som möjligt. Kostnadsmätningar bör innehålla vad det kostar att driva 
verksamheten samt vad det kostar att utföra uppdragen som skattebetalarna står för.  
 
Värdeskapandeperspektiv. Detta perspektiv identifierar de vinster som skapas av 
verksamheten för medborgarna/brukarna och är därför svårast att mäta. Det är 
exempelvis svårt att finansiellt mäta vinsten som uppstår genom att förbättra 
utbildningen i skolan och att minska föroreningar i vatten och mark. Därför kommer 
organisationerna att mäta vad de producerar och inte vad vinsten av produktionen 
skapar. Det är upp till medborgarna att bedöma vinsten av dessa utkomster. 
 

                                                
4 Se tidigare diskussion om effektivitet. 
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Legitimiseringperspektiv- skattebetalarna är en viktig intressent för den offentliga 
organisationen och därför måste verksamheten sträva efter att utföra de mål som 
skattebetalarna önskar få utförda. 
 
 

 
 
 
Figur 1  Balanserat styrkort inom offentlig sektor (Kaplan och Norton, 2001b) 

 

3.2.1 Externt rapportsystem 
 
Som ovan nämnt är legitimering hos medborgarna viktigt i offentlig sektor eftersom det 
är skattebetalarna som bekostar uppdragen. Modellen kan därför medföra förbättringar 
genom att både tillhandahålla ledningen med information för beslutsfattande men även 
göra information mer tillgänglig för skattebetalare (Griffith, 2003). Det balanserade 
styrkortet kan därför med fördel användas som ett externt rapportsystem och därmed 
öka insynen i bland annat processeffektiviteten och redovisningens trovärdighet (ibid). 
 

3.2.2 Implementeringsproblem i offentlig sektor 
 
Chan (2004) genomförde en surveyundersökning på 451 kommuner för att ta reda på 
olika uppfattningar som fanns hos aktörer i verksamheter som implementerat det 
balanserade styrkortet. I studien beskrivs det att aktörerna uttrycker olika uppfattningar 
om vilka faktorer som lett till misslyckanden i implementeringen av modellen. De 
vanligaste uppfattningarna var att informationssystemen i verksamheterna inte klarade 
av att genomföra implementeringen av det balanserade styrkortet, att ledningen inte 
hade tid att engagera sig i det balanserade styrkortet eftersom de var upptagna med att 
lösa kortsiktiga finansiella problem. Även saknaden av länkning mellan målen i det 
balanserade styrkortet och aktörernas belöningssystem har varit en faktor till att 
implementeringen misslyckats. (ibid) 
 

Uppdragsperspektiv 

Kostnadsperspektiv 
Värdeskapande-

perspektiv 
Legitimiserings- 

perspektiv 

 Processperspektiv 

Utveckling och lärande     
perspektiv 
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3.3 Effekter 
 
Ett vanligt krav som ställs på styrning är att den skall leda till något (Nilsson 2005, s 29).  
Verksamheter kan ha olika mål med sin styrning, men det finns några generella effekter 
som verksamheter ofta strävar mot nämligen motivation, målöverensstämmelse och 
effektivitet (ibid). Utöver dessa redogörs även för effekter som har visat sig uppstå i 
tidigare studier av det balanserade styrkortet inom offentlig sektor. 

3.3.1 Motivation 
 
Robbins (2003, s 155f) definierar motivation som:  
 

”en process som står för en individs intensitet, riktlinje och strävan att 
anstränga sig för att uppnå ett mål 5” 

  
Vidare menar Robbins (2003) att intensitet är hur mycket en aktör anstränger sig och för 
att en aktörs intensitet skall vara nyttig inom en organisation måste den riktas mot rätt 
mål. Även hur länge aktören orkar sträva efter att uppnå målet är av stor betydelse (ibid).    
 
Nilsson (2005, s 29f) skriver att en av de viktigaste uppgifterna med styrning är att få 
aktörerna i organisationen motiverade. Den nuvarande mest accepterade 
motivationsteorin är Vrooms förväntningsteori (Robbins, 2003, s 173). 
Förväntningsteorin argumenterar för att styrkan i en tendens för att agera på ett visst sätt 
beror på hur stark förväntningen är att handlingen kommer leda till ett givet resultat och 
hur attraktivt detta resultat är för aktören (ibid).  
 
Kaplan och Norton (1999, s 206) menar att det finns två olika former av motivation, 
intern- och extern motivation, och att balansen mellan dessa kan vara olika för varje 
aktör. Det balanserade styrkortet kan skapa yttre motiverade aktörer genom att koppla 
belöningssystem till de mål och styrtal som aktören förväntas utföra. Om det vid 
utförandet redan finns ett belöningssystem är det av största vikt att det omvandlas för 
det balanserade styrkortet. Om detta inte görs kommer aktörerna inte vara externt 
motiverade att uppnå målen i det balanserade styrkortet eftersom de belönas för att 
utföra andra saker.  
 
Men det finns även problem med kopplingen av belöningssystem mot mål och styrtal. 
Vid införandet av det balanserade styrkortet i en verksamhet är det inte säkert att de 
första målen och styrtalen som tas fram verkligen leder mot det strategiska målet. 
Många företag ser det första styrkortet som ett utkast som därmed kommer förändras 
genom i takt med erfarenhet. Därför kan det vara så att ledningen inte vill att starkt 
motiverade aktörer ger sitt yttersta mot mål som kanske inte leder mot det strategiska 
mål som är uppsatt av ledningen. Därför väljer vissa verksamheter att inte överföra 
belöningssystemet till det balanserade styrkortet förrän de är säkra på att målen 
verkligen leder mot strategin. (ibid) 
 

3.3.2 Målöverensstämmelse 
 
Ett bra styrsystem influerar beteende på ett målöverensstämmande sätt; det vill säga 
handlingar som utförts av individer för att uppnå personliga mål även hjälper 
                                                
5 Fritt översatt av författaren. 
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verksamheter att uppnå sina mål (Anthony & Govindarjan, 2003, s 93). Anthony och 
Govindarajan (2003) definierar målöverensstämmelse som:  

 
”I en process mot målöverensstämmelse, är handlingarna som aktörer utför för 
att uppnå sitt självintresse även i verksamhetens bästa intresse6”  

 
Det finns både formella och informella faktorer som alla påverkar vilken grad av 
målöverensstämmelse som kan uppnås (Anthony & Govindarjan, 2003, s 94-99). En 
informell faktor som påverkar målöverensstämmelsen är de normer som råder i 
samhället som verksamheten befinner sig. Dessa normer påverkar arbetsmoralen vilket 
bland annat visar sig i aktörers lojalitet, stolthet i att göra ett bra jobb och hur mycket 
energi som läggs ner i arbetet. Sedan finns det även normer som är unika för själva 
organisationen det vill säga organisationskulturen. En annan informell faktor är den 
ledarstil som ledaren praktiserar vilken influerar aktörernas beteende. Det finns även 
formella faktorer som påverkar målöverensstämmelsen. Förutom styrningens 
kontrollsystem finns det regler inom verksamheten som skall kontrollera att aktörerna 
agerar i organisationens bästa intresse. För att reglerna skall efterlevas finns det system 
som skall försvåra överträdelse. (ibid)  
 
Med det balanserade styrkortet kan verksamheten mäta de prestationer som 
affärsenheter och aktörer utför och på så sätt kontrollera att de jobbar mot de mål 
(målen kan även styra mot önskade normer och värderingar) och styrtal som 
kommuniceras ut (Kaplan och Norton, 1999, s 198). För att de enskilda aktörerna skall 
kunna bidra till måluppfyllelsen bör målen och styrtalen som kommuniceras ut 
översättas till konkreta handlingar. Det handlar om att tydliggöra aktörernas del i vägen 
mot uppfyllandet av verksamhetens strategi. (ibid)  
 
Men det finns även en farlighet när det gäller målöverensstämmelse. Om de styrande 
utgår ifrån att det finns en målöverensstämmelse (unirationalitet) inom organisationen 
när det i själva verket råder oenighet (multirationalitet) uppstår en styrningsillusion 
(Dermer och Lucas refererad i Nilsson, 2005, s 101).  Det kan även ske åt motsatt håll 
menar Nilsson (2005, s 101). De styrande utgår då ifrån att det inte finns en 
målöverensstämmelse fast aktörerna i verksamheten i själva verket är eniga med de 
styrande i vilket mål som ska uppnås. Denna omvända form av styrningsillusion kan 
leda till att ett mål överprioriteras vilket kan få konsekvenser som inte är önskade av de 
styrande. Aktörerna i verksamheten kan då komma att nedprioritera exempelvis 
ekonomin eftersom de inte kan uppfylla målet med de resurser som för tillfället är 
tillgängliga.  
 

3.3.3 Effektivitet 
 
Enligt Anthony & Govindarjan (2002, s 150) betyder effektivitet att en verksamhet 
möter målen på ett optimalt sätt. Effektiviteten kan därför sägas ange hur bra eller dåligt 
ett företag bedriver sin verksamhet (Ax och Kullvén, 2005, s 17). Anthony & 
Govindarjan (2002, s 150) diskuterar inre effektivitet (att göra saker rätt) och yttre 
effektivitet (att göra rätt saker) som medel för att uppnå optimalitet. Inre effektivitet 
mäts genom hur mycket input det krävs för att utföra en output. Yttre effektivitet 
handlar om att den output som produceras skall möta det behov som verksamheten 
riktar sig mot, så bra som möjligt.(ibid) Det betyder att nivån på målet som skall uppnås 

                                                
6 definitionen är fritt översatt av författaren. 
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också spelar in i hur effektivt verksamheten bedrivs (Ax och Kullvén, 2005, s 19). 
Genom en sänkning av målnivån ökar därmed effektiviteten. Flera mål och stävanden 
kan påverka effektiviteten eftersom dessa kan vara direkt motstridiga. Exempelvis kan 
lönsamhet gå i strid med god arbetsmiljö och höga löner. Effektiviteten säger alltså en 
del om verksamheten men långt ifrån allt. (ibid)  
 
Verksamheter har ofta finansiella mål och därför mäts även effektivitet ofta i sådana 
termer (Ax och Kullvén, 2005, s 17). Men finansiella uttryck för effektivitet passar inte 
alla företag, i alla fall inte enbart finansiella. Offentliga verksamheter drivs inte på vinst, 
vilket kräver att effektiviteten mäts i andra termer också7. (ibid)  
 

3.3.4 Effekter i tidigare studier 
 
Förutom de generella effekter som presenterats ovan finns det effekter som visat sig 
uppstå genom användandet av det balanserade styrkortet inom offentlig sektor. I 
Nilssons (2005) studie framkom det av alla aktörer att en förväntad effekt av det 
balanserade styrkortet var att delaktigheten skulle öka. Delaktigheten är en effekt som 
Svenska kommunförbundet (2001) fokuserar på i sin syn på det balanserade styrkortet. 
Luleå kommun har i stor utsträckning utformat deras styrkort utifrån den modell som 
Svenska kommunförbundet (1998) tagit fram, så denna gemensamma förväntning från 
aktörerna kommer utan förvåning. (ibid) 
 
En effekt som har visat sig uppstå genom införandet av det balanserade styrkortet inom 
offentlig sektor är att helhetssynen i verksamheten ökar (Hallin och Kastberg 2002, s 
110 och Malmi, 2001). Det betyder att det inte bara är ekonomin som är i fokus längre, 
utan även andra perspektiv lyfts fram, vilket stämmer bra överens med styrkortets syfte 
(Kaplan & Norton, 1999, s 31). Hallin och Kastberg (2002, s 99f) upptäckte även i deras 
studie att det balanserade styrkortet ibland används som ett informationssystem där 
information samlas in systematiskt och struktureras på ett sådant sätt att det ger 
indikationer på vilka beslut och åtgärder som behöver genomföras. 
 

3.4 Kritik mot det balanserade styrkortet 
 
Nørreklit (2000) kritiserar i sin artikel boken ”The Balanced Scorecard” som Kaplan 
och Norton publicerade 1996. Den största kritiken faller på det orsak-verkan samband 
som Kaplan och Norton bygger det balanserade styrkortet på eftersom det är detta som 
skiljer modellen från andra. Enligt Nørreklit (2000) håller inte Kaplan och Norton isär 
orsak-verkan samband och logiska samband. Detta betyder att det balanserade styrkortet 
gör oriktiga antaganden om orsak-verkan samband vilket kan leda till felaktiga 
förväntningar på prestationer och i slutändan skapar ofunktionella verksamheter (ibid). 
Empiriska studier visar att denna problematik har lett till att många verksamheter inte 
alls för något resonemang kring orsak-verkan när måtten utformas (Malmi, 2001).  
 
Voelpel, Leibold, Eckhoff och Davenport (2006) har ett antal punkter där de kritiserar 
det balanserade styrkortet. Den första nackdelen är de fyra huvudperspektiven som 
Kaplan och Norton framför som nyckeln till framgång. Även om Kaplan och Norton 
skriver att dessa perspektiv inte skall ses som en tvångströja, hanterar de dessa 
perspektiv som allomfattande för möjliga mätningar. (ibid) Nørreklit är kritisk till att 

                                                
7 Se Kapitel 3.5 Balanserat styrkort inom offentlig sektor, värdeskapandeperspektivet 
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Kaplan och Norton möjliggör att perspektiven byts ut eller utökas eftersom de inte för 
något resonemang kring hur detta påverkar orsak-verkan sambandet. Vidare menar 
(Voelpel et al, 2006) att de fyra perspektiven leder bort uppmärksamhet från andra 
möjliga kategorier som kanske skulle vara bättre för vissa verksamheter. Kaplan och 
Norton talar inte heller om någon förändring av valda perspektiv i takt med att 
konkurrenssituationen förändras (ibid).  
 
En annan nackdel är att fokuseringen på de fyra perspektiven och utfallsmålen inom 
dessa leder till en begränsning att uppnå sådant som befinner sig utanför dessa 
mätpunkter (Voelpel et al, 2006). Målen som sätts upp leder alltså till att aktörerna i 
företaget vet vad de ska prestera för att uppnå målen men de kanske inte lägger ner 
någon energi för att överträffa dem, vilket gör att aktörernas kapacitet kanske inte 
utnyttjas till max. (Falk och Kosfeld, refererad i Voelpel et al, 2006). 
 
Voelpel et al (2006) tar också upp att det balanserade styrkortet är grundat efter ett 
mekaniskt tänkande. Verksamheter med en byråkratisk och hierarkisk struktur, där 
ansvar är klart definierat och där avvikelser från standarden och rutinprocesser är 
behandlade som temporära problem som skall återgå normen, kan mycket väl vinna på 
ett det balanserade styrkortet som tillhandahåller ett rationellt, systematiskt 
tillvägagångssätt för mätning. Men organisationer med en mer komplex företagssturktur 
som drivs genom utveckling är orsak-verkan samband inte längre tillräckliga för att 
förstå komplexa samband som det balanserade styrkortet försöker bryta ner till linjära 
envägssamband. (ibid) 
 
Ett annat problem är att modellen framställs som ”perfekt”. Det vill säga en stor del av 
litteraturen framhäver en bild av det balanserade styrkortet som är okritisk genom att 
selektivt beskriva exempel på framgångsrika införanden i verksamheter (Southern, 
2002). Nørreklit (2003) menar att det sätt att skriva som Kaplan och Norton använder 
sig av i sina texter varken är hållbara eller objektiva argument och därför inte heller 
akademisk text. Dessutom använder Kaplan och Norton aktuella och upphöjande ord 
när de beskriver det balanserade styrkortet medan de använder ord som tolkas som 
gammalmodiga och nedvärderande vid beskrivning av andra styrmodellermodeller, 
därför liknar vissa delar även propaganda. Personer som är okritiska kan därför lätt 
övertygas om att det balanserade styrkortet är det bästa och ända alternativet för deras 
verksamhet. (ibid)  
 

3.5 Förväntningsteorier 
 
Enligt Gäre (2003, s 9) definieras förväntning som: en föreställning, beräkning eller 
förmodan om en kommande förändring och vilken effekt denna förändring kommer att 
få. Förväntningar kan grunda sig i objektiva mätningar och observationer men i grunden 
är förväntningar subjektiva bedömningar och varierar därmed mellan personer (Sunder, 
2002). Förväntningar kan delas in i tre olika typer; ”kan vara”, ”bör vara” och ”ska 
vara” (Spreng och Dixon, 1992). Dessa förväntningar kan sedan delas in i tre olika 
nivåer; orealistiskt låga, realistiska och orealistiskt höga (Szajna och Scamell, 1993). 
Nivån på förväntningar är som ovan nämnt subjektiva och påverkas av en mängd 
faktorer men några av de viktigaste kan vara förkunskap, erfarenhet, och yttre påverkan 
(Hubbert, 1995).  
 
Szajna och Scamell (1993, s.494) förklarar att erfarenhet av upplevt resultat och 
prestation kan förändra aktörers förväntningar. Framförallt aktörer med orealistiska 
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förväntningar på ett system innan implementering, kommer efter en tids användning att 
ha förändrat sina förväntningar. Detta sker eftersom upplevt resultat och egen prestation 
kanske inte stämmer överens med de förväntningar de hade på systemet. Denna 
återkoppling gör att förväntningarna blir antingen högre eller lägre beroende av nivån på 
de ursprungliga förväntningarna (se Figur 2). (ibid)    
 

  
Figur 2 Bearbetning av förväntningar (Szajna och Scamell, 1993).   
 
 
Szajna och Scamell (1993) visar på att det upplevda resultatet av en förändring varierar 
mellan personer med olika nivåer av förväntningar. Personer som förväntar sig ett 
resultat som är sämre än det faktiska resultatet kommer att uppleva resultatet som bättre 
än vad de väntade sig, men sämre än det faktiska resultatet. Personer med höga 
förväntningar kommer att uppleva resultatet som bättre än vad det faktiskt är men det 
upplevs som sämre än vad de förväntade sig. De med orealistiskt låga förväntningar 
kommer att uppleva resultatet som sämre än de med orealistiskt höga förväntningar, 
detta trots att deras upplevda resultat ökat jämfört med det förväntade (se Figur 3) (ibid).  
 

Förväntat res ultat

Upplevt res ultat

Faktiskt resultat

Orealistiskt

låga

Realistiska Orealistiskt

höga

Förväntningar

Nivå av resultat

 
Figur 3 Förväntningars påverkan av upplevt resultat (Szajna och Scamell, 1993). 
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Stone (1995) menar att det finns ett starkt samband mellan förväntningar och resultat. 
Aktörer som förväntar sig att uppgiften kommer att bli lätt att klara av kommer att 
uppvisa ett bättre resultat än de som väntar sig att uppgiften kommer att bli svår. Vid 
införande av ett styrsystem kommer användare med positiv tilltro att använda systemet 
effektivare och i större utsträckning än användare med negativ inställning till systemet. 
Aktörer tenderar till att förverkliga sina förväntningar. (ibid)  
 
Lyytinen (1988) skriver i sin artikel att det ofta inträffar så kallade 
förväntingsmisslyckanden i samband med implementering av exempelvis ett nytt 
informationssystem (IS). Förväntningsmisslyckanden uppstår när ett system inte lever 
upp till förväntningarna hos användarna. Det glapp som uppstår mellan användarnas 
förväntningar och systemets prestationsförmåga beror ofta på tidigare erfarenheter eller 
brist på kunskap om systemet vilket leder till orealistiska förväntningar, (se figur 3) 
(ibid). Vidare beskriver Lyytinen (1998) olika typer av misslyckanden. 
Utvecklingsmisslyckanden kan bero på felaktig information om mål, ekonomi, 
organisationsstruktur.  Användningsmisslyckanden däremot kan orsakas av data problem, 
systemets komplexitet, tekniska lösningar eller inställning hos användare.   
 

3.5.1 Uttryckta förväntningar på effekter 2004 
 
Nedan följer en sammanställning av de förväntade effekter som aktörerna uttryckte i 
Nilssons studie (2005). 
 
Delaktighet 
Politikerna och tjänstemännen förväntade sig att delaktigheten skulle öka i och med det 
balanserade styrkortet. Förvaltningschefen väntade sig att aktörer i den operationella 
verksamheten skulle få större möjligheter att påverka verksamheten genom att få bättre 
gehör för de för- och nackdelar som de anser finns i förvaltningen. En följdeffekt av den 
ökade delaktigheten väntades vara ett synligare, tryggare och tydligare ledarskap. Även 
de verksamhetsnära uttryckte förväntningar om ökad delaktighet men det fanns även 
farhågor om att de verksamhetsnäras åsikter i slutänden inte skulle tas till vara. 
 
Ansvarsfördelning 
Bland politikerna fanns det förväntningar om att ansvarsfördelningen skulle komma att 
förändras, större ansvar förväntades kunna läggas ut på förvaltningens operativa delar. I 
och med att aktörerna förväntas bli mer delaktiga i utformningen av styrningen så 
förväntades även att ansvarskänslan skulle komma att öka. Även tjänstemännen 
förväntade sig att ansvaret skulle tryckas längre ned i organisationen. Bland 
tjänstemännen fanns förväntningar att större ansvarstagande bland aktörerna inom den 
operationella delen av verksamheten skulle uppkomma genom att de känner sig mer 
delaktiga. De verksamhetsnära förväntade sig ett ökat ansvar och en jämnare 
ansvarsfördelning. 
 
Motivation 
Den balanserade styrkortet förväntades av politikerna leda till att motivationen bland 
nämndens politiker skulle öka och att detta i sin tur skulle leda till bättre diskussioner 
inom förvaltningen, vilket skulle underlätta att nå enighet vid stora och svåra beslut. 
Genom ökad delaktighet förväntades även motivationen hos aktörer i den operativa 
verksamheten öka. Tjänstemännen förväntade sig att motivationen skulle öka som en 
följd av att delaktigheten ökar samt att mätningar och utvärderingar återkopplas till 
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målen. De verksamhetsnära väntade sig en ökad motivation som en följd av den ökade 
delaktigheten, men det fanns även farhågor om det motsatta ifall det skulle visa sig att 
arbetsbelastningen skulle öka och att de verksamhetsnäras synpunkter inte skulle tas på 
allvar. Arbetsledarnas agerande väntades vara det avgörande för hur motivationen skulle 
komma att påverkas. 
 
Yrkets attraktivitet i den operativa verksamheten 
Politikerna uttryckte inga förväntningar om att yrkets attraktivitet skulle öka. De 
verksamhetsnära och tjänstemännen förväntade sig att den ökade delaktigheten på sikt 
skulle leda till ökad status inom yrket i de operationella delarna av verksamheten.  
 
Målöverensstämmelse 
Politikerna förväntade sig att det balanserade styrkortet skulle leda till ökad 
målöverensstämmelse inom förvaltningen. Det förväntades tydliggöras för aktörer inom 
förvaltningen vad som ska uppnås. Nämndsordföranden uttryckte att ”det kommer bli 
viktigare att känna till sin verksamhet och veta vad man finns till för”. En förändring av 
värderingar hos aktörer i verksamheten förväntades bidra till ökad 
målöverensstämmelse. Nämndsordföranden hoppades att styrningen skulle leda till att 
kundernas betydelse skulle bli den viktigaste värderingen inom förvaltningen, det 
förväntades dock ta lång tid innan denna förändring skulle märkas. Även tjänstemännen 
förväntade sig att styrningen skulle leda till att aktörer inom den operativa delen inom 
förvaltningen skulle få tydligare klart för sig vad som ska uppnås. Tjänstemännen 
förväntade sig att den ökade tydligheten skulle uppstå genom klara styrsignaler i flera 
dimensioner i styrkortet. Detta väntades leda till ökad målöverensstämmelse genom att 
glappet mellan nämndens förväntningar på arbetet och vad de verksamhetsnära anser 
viktigt minskar eftersom nämndens styrkort skulle stå som grund vid utformningen av 
verksamheternas styrkort.  Detta i sin tur väntades leda till minskad stress hos aktörer 
inom de operativa delarna och ökat förtroende eftersom ”spelreglerna” blir tydligare. 
Tjänstemännen förväntade sig att aktörerna i den operativa delen av verksamheten 
skulle få ökad förståelse för politikernas och tjänstemännens uppdrag vilket väntades 
leda till att värderingarna skulle komma att förändras mot bättre bemötande av kunderna. 
De verksamhetsnära förväntade sig att bättre information skulle leda till att tydliggöra 
vad som väntas av de i den operativa verksamheten. De verksamhetsnära förväntade sig 
inte några förändringar i prioriteringar och värderingar. De menade att de alltid arbetat 
med kunderna i fokus och att bemötandet alltid varit bra. 
 
Helhetssyn 
Politikerna hade förväntningar om att helhetssynen inom förvaltningen skulle förbättras 
genom att fokusera på fler perspektiv än ekonomin. Genom ökad helhetssyn hoppades 
nämndsordföranden att man inte enbart skulle arbeta för att den egna enheten skulle 
lyckas, utan att det skulle leda till ett agerande och tänkande som skulle gynna hela 
förvaltningen, kommunen och i slutänden även den enskilde medborgaren. Ekonomin 
förväntades dock vara en stor del även i det balanserade styrkortet. ”Ja man kan ju 
aldrig  göra av med mer pengar än vad  man har”. Ekonomichefen förväntade sig en 
bättre helhetssyn och överblick inom förvaltningen genom att man inte bara fokuserar 
på ekonomin utan även att de övriga perspektiven i styrkortet utvärderas och mäts. Hos 
de verksamhetsnära uttrycktes inga förväntningar om förändrad helhetssyn. 
 
 
 
 
 



 

17  

Information 
Politikerna förväntade sig mer och bättre information om verksamhetens utveckling, 
denna effekt väntades uppstå som en följd av att fler perspektiv än ekonomiperspektivet 
skulle mätas och utvärderas och att därmed dokumentationen skulle förbättras. det 
balanserade styrkortet förväntades även förbättra informationen ut till medborgarna och 
kunderna, detta skulle enligt politikerna leda till ökad förståelse och acceptans för de 
politiska beslut som tas genom att informationen förväntades komplettera bilden av hur 
det ser ut inom förvaltningen och varför de agerar som de gör. En annan förväntning 
som uttrycktes var att den förbättrade informationen skulle göra det svårare för politiker 
och tjänstemän att undanhålla och dölja fakta. Tjänstemännen förväntade sig att 
styrningen skulle innebära att politikerna skulle få mer att säga till om samt att de 
kommer att få tillgång till mer information i och med det balanserade styrkortet. De 
verksamhetsnäras förväntningar om information var att den väntades bli bättre och att 
deras synpunkter på positivt och negativt skulle tas tillvara bättre och leda till bättre 
dialog mellan ledning och verksamhetsnära. 
 
Effektivisering 
Politikerna gav inte uttryck för några förväntningar om effektivisering av verksamheten, 
enligt politikerna finns det små möjligheter att påverka resursutnyttjandet eftersom det 
är en personalkrävande verksamhet. Förvaltningschefen och verksamhetschefen 
förväntade sig att resurser skulle användas effektivare som en följd av det balanserade 
styrkortet. Detta genom att aktörer i den operativa delen av verksamheten förväntades 
känna högre arbetstillfredsställelse vilket i sin tur skulle leda till positivare och 
framförallt friskare personal vilket ger lägre sjukfrånvaro och lägre kostnader. De 
verksamhetsnära uttryckte inga större förhoppningar om effektivare utnyttjande av 
resurser. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel börjar med en kort presentation av Luleå kommun 
socialnämnd/förvaltnings balanserade styrkort. Efter detta redogör fyra tjänstemän 
förvaltningens utformnings och implementeringsprocess av modellen. Sedan 
presenteras de förväntningar som de intervjuade aktörerna har på det balanserade 
styrkortet 2006.  

4.1 Luleå kommun och det balanserade styrkortet 
Under 2001 togs det ett beslut av kommunfullmäktige att man skulle införa balanserat 
styrkort inom Luleå kommun med avsikten att tillföra fler dimensioner än ekonomi i 
styrningen (Nilsson, 2005, s 54).  När socialnämnden började utforma sitt balanserade 
styrkort i början av år 2002 hade kommunstyrelsen inget eget styrkort utan 
socialnämnden utgick från kommunens övergripande vision när de utformade mål och 
framgångsfaktorer. Socialnämnden presenterade sitt första balanserade styrkort i 2003 – 
2005 års verksamhetsplan och budget och styrkortet innehöll då fem perspektiv vilka 
var: Kund/Brukare/Medborgare, Processer, Medarbetare, Ekonomi samt Utveckling. 
(ibid)     
 
I det styrkort som socialnämnden i dagsläget arbetar utifrån är perspektiven fyra till 
antalet och har följande rubriker: Kund/Medborgare, Medarbetare, Tillväxt & 
Utveckling samt Ekonomi och det finns 17 mål som förvaltningen ska uppfylla. 
(Socialnämnden Luleå, årsredovisning 2005)  
 

4.1.1 Presentation av aktörer 
 
Vår empiriinsamlig har skett genom att vi intervjuat sex aktörer inom 
socialförvaltningen i Luleå kommun. De aktörer som deltog i studien var en politiker, 
fyra tjänstemän, och en verksamhetsnära. Politikern är ordförande i socialnämnden och 
benämns i texten som nämndsordföranden, på tjänstemannanivå så intervjuade vi 
förvaltningschefen, ekonomichefen, verksamhetschefen för ordinärt boende och 
kvalitetssamordnaren. Den verksamhetsnära arbetar som undersköterska inom 
hemtjänsten. 
 
 

4.1.2 Utformning och implementering av det balanserade styrkortet beskriven 
av fyra tjänstemän i förvaltningen 
 
De fyra tjänstemännen beskrev att det balanserade styrkortet inte finns på alla nivåer 
inom socialnämnden/förvaltningen. Det finns ett politiskt styrkort i socialnämnden och 
sedan utformar alla verksamheter i socialförvaltningen var sitt styrkort. Arbetsställena 
har inga egna styrkort de utformar istället aktivitetslistor. En gång per år samlar 
verksamhetscheferna sina enhetchefer för arbetsställena till en planeringsdag. Där 
diskuteras det balanserade styrkortet och vad som är viktigt att förändra i arbetsställena. 
Utifrån de mål och framgångsfaktorer som återfinns i verksamhetens styrkort 
formuleras ett utkast på en aktivitetslista för arbetsställena. Efter detta sker en liknande 
process under en planeringsdag i de olika arbetsställena. Enhetscheferna diskuterar 
förslag och fastställer aktivitetslistan tilsammans med sina anställda. Det är viktigt att 
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det framgår hur verksamheterna skall jobba för att uppnå målen och vilka aktiviteter 
som skall utföras. Tanken är att de verksamhetsnära ska kunna påverka processen mer i 
framtiden. Det är tänkt att det balanserade styrkortet skall vara en process där år 1 i 
styrkortet skall knytas samman med påföljande år genom att de verksamhetsnära 
rapporterar in de saker de tycker är viktiga att förändra på i styrkortet. Delaktigheten är 
en viktig faktor att jobba med i framtiden, medarbetare får ett ökat ansvar att faktiskt 
utföra arbetet som man varit med och utformat. Det finns en person som jobbar med att 
få personalen att vara uppmärksamma och rapportera så att ledningen kan följa upp vad 
som var mindre bra under år 1. De förväntar  sig att processen kommer bli mer levande 
genom att de viktiga delarna i styrningen som de verksamhetsnära återrapporterar blir 
prövad uppåt så att det inte bara är delegering neråt (de kallar detta för en 
itterrativprocess). I nuläget fungerar detta inte till hundra procent men de jobbar med att 
få in i rutinerna.  
 
Mätningar i de olika perspektiven sker olika, vissa saker som exempelvis budget följs 
uppvarje månad. Medarbetarenkäten görs vartannat år, detta eftersom vi måste hinna 
jobba med att förbättra det som behövs. Mellan mätningarna kan det även komma att 
ske djupintervjuer eller stickprov, vilken är en mindre enkät (mindre urval, enklare 
utformning). Kundundersökningar sker de närmaste tre åren en gång per år, men tanken 
är att de ska trappas upp och göras mer omfattande, detta ska göras vartannat år i 
framtiden. Nyckeltal följs upp varje kvartal. Sjuktal och övertid är också sådant som det 
görs uppföljning på. 
 
Tjänstemännen menar att det viktiga med alla sorters styrning är att det skall vara 
tydligt och enkelt att förstå för alla i verksamheten, inte minst för de verksamhetsnära. 
Införandet av det balanserade styrkortet i har gått lite i otakt mellan 
socialnämnd/förvaltning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Eftersom 
förvaltningen var först att införa styrkortet fick detta konsekvenser då de ovanställda 
(kommunstyrelse och kommunfullmäktige) fortfarande styrde på det tidigare sättet. Det 
fick tydligheten att minska inom socialnämnden/förvaltningen och det kan ha skapat en 
viss ”förvirring” bland de verksamhetsnära. ”Men nu har alla infört det balanserade 
styrkortet och vi tror att de verksamhetsnära börjar känna att modellen är användbar”, 
säger tjänstemännen. 
 
 

4.2 Aktörernas upplevda effekter av det balanserade styrkortet 
 
Nedan presenteras och sammanställs aktörernas upplevda effekter av det balanserade 
styrkortet som uttrycktes vid intervjutillfällena. 
 
Delaktighet 
Vid intervjun med nämndsordföranden framkom att han inte hade någon uppfattning 
ifall delaktigheten bland aktörer i förvaltningen har ökat genom det balanserade 
styrkortet, han menar att det är tjänstemännen i förvaltningen som får ta del av den 
informationen. Alla fyra tjänstemän upplever däremot att styrkortet lett till att 
delaktigheten har ökat och att det i sin tur leder till flera andra effekter. Tjänstemännen 
förklarar att de verksamhetsnära delaktighet till stor del består av att de är med och 
utformar de aktivitetslistor som skall hjälpa verksamheten att nå de uppsatta målen. 
Tjänstemännen säger vidare att deras upplevelse om ökad delaktighet stärks genom att 
det i medarbetarenkäterna framkommit att de verksamhetsnära upplever ökat inflytande 
i verksamhetens aktiviteter. Undersköterskan uttryckte vid intervjutillfället att hon 
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upplevde en viss delaktighet vid utformandet av förra styrkortet 2004, men ordet 
aktivitetslistor känner hon inte till. Vidare talar undersköterskan mycket om 
planeringssystemet ”time-care”, som infördes i samband med det balanserade styrkortet, 
för att effektivisera planeringen och frigöra tid. Hon upplever att detta gjort att 
delaktigheten i planeringen har ökat eftersom de själva utför denna via datorn. Vilka 
resurser den enskilde kunden är berättigad till bestäms dock på högre nivå, så där menar 
undersköterskan att de har små möjligheter att påverka. 
 
Ansvarsfördelning 
Nämndsordföranden säger i intervjun att han upplever att ansvarsfördelningen har 
förändrats i och med det balanserade styrkortet. Ansvaret har decentraliserats och de 
verksamhetsnära har fått mer ansvar genom att vara delaktiga i processen vid mål- och 
aktivitetsformulering. Nämndsordföranden menar att: ”Genom att vara med och 
bestämma tar individen större ansvar”. Även tjänstemännen upplever att 
ansvarsfördelningen förändrats. Verksamhetschefen uttrycker att det finns tankar ifall 
alltför stort ansvar lagts ut på första linjens chefer, att decentraliseringen lett till att det 
administrativa arbetet påverkar deras möjlighet att leda. Undersköterskan upplever även 
hon att ansvaret har ökat genom delaktigheten i framtagandet av styrkort. 
Undersköterskan upplever att ansvaret i det dagliga arbetet framförallt har ökat genom 
det nya planeringssystemet Time-care men även att  de i dagsläget har möjlighet att 
avgöra ifall vikarier behöver kallas in för att klara arbetsbördan vid sjukdom bland 
medarbetarna och så vidare.  
 
Motivation 
Nämndsordföranden säger i intervjun att han inte har någon uppfattning om 
motivationen bland aktörer i förvaltningen har ökat genom det balanserade styrkortet. 
De fyra tjänstemännen däremot upplever att det skett en ökning av motivationen hos de 
verksamhetsnära i förvaltningen. Anledningen till denna ökning upplever de har 
uppstått genom de verksamhetsnäras ökade delaktighet vid framtagandet av 
aktivitetslistor, samt större tydlighet i vad som skall utföras. Tjänstemännen säger att 
den senaste medarbetarenkäten visade på att motivationen bland de verksamhetsnära har 
ökat, vilket ytterligare stärker tjänstemännens uppfattning. Undersköterskan upplever att 
det framförallt är det ökade ansvaret i planeringen som fått motivationen att öka men 
även den ökade delaktigheten vid utformandet av styrkortet och dess aktivitetslistor har 
bidragit.  
 
Yrkets attraktivitet i den operativa verksamheten 
Nämndsordföranden upplever att yrkets status har ökat genom att det i dagsläget ställs 
högre krav på de verksamhetsnäras utbildning och kunskapsnivå, ”tidigare kunde man 
komma direkt från gatan och börja jobba inom äldreomsorgen”. Tjänstemännen 
upplever inte någon förändring av statusen än så länge, de menar att det inte har hunnit 
gå nog lång tid för det ännu. Inte heller undersköterskan upplever någon förändring av 
statusen på yrket genom det balanserade styrkortet.  
 
Målöverensstämmelse 
Enligt nämndsordföranden är normer och värderingar djupt rotade i förvaltningen och 
det tar därför lång tid att förändra dessa. Han upplever inte att det balanserade styrkortet 
har lett till någon förändring ännu, men han berättar att man inom förvaltningen ständigt 
jobbar med att få ut de värderingar som verksamheten strävar mot genom styrningen. 
Kvalitetssamordnaren menar att den norm/värdering man jobbat mest med att förändra 
är att lyfta fram kundperspektivet. Ett led i denna förändring har varit att vårdtagaren 
numer benämns som kund i styrkortet och inte längre som brukare. 
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Kvalitetssamordnaren menar att brukare är ett ord som har en negativ klang vilket 
skapar en negativ värderingsgrund. Vidare menar kvalitetssamordnaren att begreppet 
kund passar bättre eftersom kunderna skall vara med att bestämma och påverka 
uppdraget, inte bara ”bruka” förvaltningens resurser. Ingen av tjänstemännen upplever 
dock att normerna/värderingarna hunnit förändrats ännu. Undersköterskan är av den 
uppfattningen att styrkortet inte har inneburit någon förändring av hennes värderingar 
utan att hon alltid har jobbat med kunderna i fokus och hon fortsätter med det.  
 
En annan faktor som påverkar målöverensstämmelsen i förvaltningen är tydligheten i 
vad som skall uppnås. Nämndsordföranden upplever att tydligheten har ökat genom det 
balanserade styrkortet. Tidigare var det upp emot 70 mål som fanns sammanställda i en 
pärm och detta gav en svår överskådlighet för alla inom förvaltningen. Genom 
styrkortets mål finns idag tydligare riktlinjer för vad som skall uppnås inom 
förvaltningen. Samtliga tjänstemän upplever att tydligheten har ökat genom det 
balanserade styrkortet, förutom att antalet mål har minskat menar de att delaktigheten i 
framtagandet av mål och aktivitetslistor lett till ökad tydlighet genom hela förvaltningen. 
Tjänstemännen lyfter även fram att det också finns en verksamhetshandbok på 
kommunens intranät, där alla anställda har möjlighet att gå in och läsa om det 
balanserade styrkortet och de mål och aktivitetslistor som de ska jobba mot/med. 
Verksamhetschefen tillägger att hon upplever att de verksamhetsnära har insett att det 
arbete de utför bidrar till en helhet inom förvaltningen, hon säger att: ”det finns i 
dagsläget en röd tråd genom hela förvaltningen”. Undersköterskan upplever ingen ökad 
tydlighet i vad som ska uppnås, ”vi fortfarande jobbar på samma sätt som tidigare”, är 
hennes uppfattning. 
 
Helhetssyn 
Det balanserade styrkortet har enligt nämndsordföranden lett till att helhetssynen inom 
förvaltningen har förbättrats vilket innebär att ekonomin har fått en mer tillbakadragen 
position. Hans syn på verksamheten är numer att det finns ett uppdrag som skall utföras 
åt kunden/medborgaren, för att klara detta krävs verktyg i form av kompetenta 
medarbetare och en väl fungerande verksamhet. Sist kommer ekonomin som ett medel 
för att kunna genomföra de aktiviteter som krävs för att klara uppdraget. Även 
tjänstemännen har uppfattningen att helhetssynen ökat inom förvaltningen och 
kvalitetssamordnaren tillägger att: ”det handlar om att levandegöra vart pengarna i 
verksamheten hamnar”. Undersköterskan upplever att ekonomin inte längre är det enda 
som det tas hänsyn till utan att medarbetarnas och kundernas välbefinnande och behov 
prioriteras. ”Tidigare hade man blåslampan efter sig”, hon säger att tidigare skulle 
arbetet klaras av utan vikarier även om någon medarbetare var sjuk, nu kan de själva 
bedöma om vikarier ska tas in. Hon upplever att detta lett till mindre stress hos 
medarbetarna och att kunderna får den vård de behöver. Men det har även bidragit till 
att budgeten har överskridits. Undersköterskan säger att: ”Ekonomin är fortfarande en 
viktig del, budgeten måste fortfarande hållas och om den inte gör det måste vi försöka 
strama åt”. 
 
Information 
Nämndsordföranden upplever att det balanserade styrkortet har lett till att mer och 
bredare information kommer honom till känna. Informationen samlas in genom 
mätningar av de olika perspektiven framförallt genom enkäter och vid de 
verksamhetsnäras planeringsdagar. Nämndsordföranden säger att: ”Bättre och mer 
information gör besluten mer transparenta, det blir tydligare vilket beslut som bör tas”. 
Detta ger en trygghet genom att det finns en tydligare dokumenterad grund som beslut 
fattas på. Tjänstemännen är av samma uppfattning som nämndsordförande ifråga om 
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information, även de upplever att de får mer information underifrån och att det innebär 
att beslut blir bättre underbyggda. Undersköterskan upplever att rapportering av 
information uppåt i organisationen har ökat i och med att ny teknik har införts, det 
arbete de utför hos kunderna registreras på ett kort och rapporteras sedan in elektroniskt. 
Hon upplever att detta system lett till att kontrollen av vad de gör har ökat, ”Storebror 
ser oss”. Undersköterskan upplever dock inte att information uppifrån har ökat och inte 
heller att det tydliggjorts vad som ska uppnås. ”Det fungerar på samma sätt nu som det 
alltid gjort”. Nämndsordföranden berättar att man även försöker nå ut med information 
till medborgarna för att skapa större förståelse för hur verksamheten arbetar och få 
större acceptans för de beslut som tas. Detta har förvaltningen enligt nämndsordförande 
inte lyckats tillräckligt bra med, ”Men detta är något som vi jobbar på fortsätter han”. 
Tjänstemännen menar att de inte är insatta i om informationen nått ut till medborgarna 
och skapad större acceptans för verksamheten än tidigare.   
 
Effektivisering 
Nämndsordföranden upplever att styrningen har lett till en viss effektivisering av 
förvaltningens resurser. Planeringen i de operativa delarna av verksamheten har, enligt 
nämndsordföranden effektiviserats, bland annat genom att tekniska hjälpmedel har 
införts. Ett exempel han nämner är planeringssystemet Time-care, vars syfte är att 
underlätta planeringen av de dagliga aktiviteterna, detta har frigjort tid för andra 
aktiviteter. Nämndsordföranden säger att det finns en strävan om effektivisering i 
kommunen som helhet och det är detta som ligger till grund för att denna effektivisering 
genomförts. Ett annat led i att effektivisera förvaltningen är att det har införts så kallad 
vårdtyngdsmätning vilket innebär att det görs en bedömning av kundens behov och 
detta avgör vilka resurser som ska tilldelas. Tidigare tilldelades resurserna baserat på 
antalet kunder och eftersom behoven ser olika ut för olika kunder så var det systemet 
inte effektivt. Tjänstemännen har ingen uppfattning om det balanserade styrkortet har 
påverkat den inre effektiviteten. Enligt undersköterskan har ingen effektivisering av 
planeringen skett ännu eftersom planeringen befinner sig i en övergångsfas där 
planeringen sker både manuellt och elektroniskt i Time-care systemet.  
 

4.3 Aktörernas förväntningar på effekter av det balanserade styrkortet 
 
Nedan presenteras och sammanställs aktörernas framtida förväntningar på det 
balanserade styrkortet som uttrycktes vid intervjutillfällena. 
 
Delaktighet 
Nämndsordföranden förväntar sig att delaktigheten för de verksamhetsnära kommer att 
öka ytterligare i framtiden genom styrningens strävan efter kvalificerade medarbetare. 
Genom högre utbildning kan decentraliseringen öka. Tjänstemännen uttrycker däremot 
ingen förväntan om ökad delaktighet. Undersköterskan förväntar sig en viss minskning 
av delaktigheten eftersom planeringssystemet skall effektiviseras och planeringen 
kommer att ske ovanifrån. Undersköterskan säger att: ”De samlar in information genom 
våra elektroniska aktivitetskort, de mäter vad vi gör hos alla kunder, på så vis kan även 
planeringen skötas ovanifrån”. 
 
Ansvarsfördelning  
Nämndsordföranden förväntar sig att ansvar och befogenheter kommer att fortsätta 
decentraliseras genom bättre kvalificerade medarbetare, medarbetarna förväntas kunna 
ta på sig mer ansvar då kompetensen ökar. Tjänstemännen utrycker inga andra 
förväntningar om ansvarsfördelningen än att det kommer vara fortsatt decentraliserad. 
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Undersköterskan förväntar sig att ansvaret för de verksamhetsnära kommer minska i 
och med den minskade delaktigheten då planeringen kommer att ske ovanifrån. 
 
 
Motivation 
Nämndsordföranden uttrycker inga nya förväntningar om hur motivationen hos aktörer 
inom förvaltningen kommer att utvecklas i framtiden utan han har fortfarande 
uppfattningen att motivationen ökar om medarbetarna känner sig delaktiga. Även 
tjänstemännen håller fast vid de förväntningar om ökad motivation genom ökad 
delaktighet och ökad ansträngning som uttrycktes 2004. Undersköterskan uttrycker 
missnöje över att i framtiden tas ifrån ansvar vid planeringen och hon förväntar sig 
därför att motivationen kommer att sjunka. 
 
Yrkets attraktivitet i den operativa verksamheten 
Nämndsordföranden förväntar sig att statusen för de i den operationella delen av 
verksamheten kommer öka som en följd av att delaktighet och ansvar i arbetet ökar. 
Detta förväntas ske som en följd av att personal med högre utbildning eftersöks. 
Tjänstemännen förväntar sig att attraktiviteten på sikt kan komma att öka i och med 
ökad delaktighet. Verksamhetschefen är inte fullt lika positiv som övriga tjänstemän 
men säger att: ”det kommer i alla fall inte att bli mindre attraktivt”. Undersköterskan 
ger inte uttryck för någon förväntning om statusen på yrket kommer att öka eller minska. 
 
Målöverensstämmelse 
Nämndsordföranden förväntar sig att målöverensstämmelsen kommer att öka genom att 
kompetensen hos medarbetarna ökar i framtiden. Han förväntar sig att de normer och 
värderingar som förvaltningen för ut genom styrningen kommer att tas upp bättre av de 
verksamhetsnära då kompetensen och motivationen ökar. Tjänstemännen förväntar sig 
att det med tiden skall bli lättare att formulera tydliga och uppnåeliga mål. 
Verksamhetschefen menar att det är det första målet som är svårast att sätta, sedan ger 
verksamheten indikationer på vilka mål som inte var helt bra och som måste förändras 
eller bytas ut; ”träning ger färdighet”. Tjänstemännen förväntar sig att normerna 
kommer att förändras genom att fortsätta plantera ett visst tänkande genom det 
balanserade styrkortets mål och formuleringar. Kvalitetssamordnaren säger att: ”genom 
kundenkäterna kommer vi få svar på om normerna/värderingarna har förändrats eller 
om vi måste jobba ytterligare med detta”. Undersköterskan har förväntningar om att 
målöverensstämmelsen kan komma att minska i och med att planeringen kommer att 
ske på högre nivå, hon tror att det kan minska tydligheten i vad verksamheten ska uppnå. 
 
Information 
Nämndsordföranden förväntar sig att informationen skall nå ut bättre till medborgarna i 
framtiden, det pågår bland annat ett projekt där de utbildar medlemmar i 
pensionärsföreningar i frågor rörande äldreomsorg. Dessa personer ska 
bli ”ambassadörer” och ska kunna svara på frågor och funderingar som kan finnas 
rörande äldreomsorgen. Nämndsordföranden och tjänstemännen förväntar sig att den 
information som samlas in och utvärderas genom styrningen kommer att användas till 
att skapa olika nyckeltal som ska användas för att bedöma hur förvaltningen ligger till 
jämfört med tidigare år och andra kommuner. Tjänstemännen förväntar sig också att 
informationen kommer underlätta vid utformandet av nya mål och aktiviteter för att nå 
dessa mål. Undersköterskan förväntar sig framförallt att informationen uppåt kommer 
att öka eftersom det pratas om att införa telefoner som visar vart de befinner sig under 
dagen. 
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Effektivisering 
Nämndsordföranden förväntar sig att ytterligare tekniska hjälpmedel kommer att införas 
i framtiden vilket ska förbättra effektiviteten inom förvaltningen. Ingen av 
tjänstemännen uttrycker någon förväntning om att det balanserade styrkortet skall leda 
till någon effektivisering av resursutnyttjande i framtiden. Undersköterskan uttrycker 
förväntningar på att effektiviteten kommer att öka, dagens manuella planering kommer 
att tas bort och planering kommer istället att utföras ovanifrån genom den insamlade 
datan från Time-care. ”Det kommer bara att vara att trycka på en knapp så har vi 
planeringen färdig i Time-care”.  
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5 Analys, tolkning och jämförelser 
 
I detta kapitel presenteras tidigare förväntningar på effekter av det balanserade 
styrkortet (som uttrycktes i Nilsson (2005) studie), upplevda effekter samt förväntningar 
på framtida effekter av det balanserade styrkortet, sammanställt i en analystabell. 
Sedan tolkas och jämförs de upplevda och förväntade effekterna av det balanserade 
styrkortet.  
   

5.1 Tolkningar och jämförelser av aktörernas upplevda effekter  
 
Ett vanligt krav som ställs på styrning är att den skall leda till något (Nilsson 2005, s 29).  
Verksamheter kan ha olika mål med sin styrning, men det finns några generella effekter 
som verksamheter ofta strävar mot nämligen motivation, målöverensstämmelse och 
effektivitet (ibid). Utöver dessa effekter analyseras även sådana som har visat sig uppstå 
i de tidigare studier som diskuteras i detta arbete. 
Motivation 
Nilsson (2005, s 29f) skriver att en av de viktigaste uppgifterna med styrning är att få 
aktörerna i organisationen motiverade. Tjänstemännen upplever att styrningen har lett 
till högre motivation i den operativa delen. De menar att anledningen till detta är en 
ökad delaktighet vid utformningen av aktivitetslistor vilket även förbättrat tydligheten i 
vad som skall uppnås. De faktorer som tjänstemännen upplever har lett till en ökad 
motivation för de verksamhetsnära kallar Kaplan och Norton (1999, s 206f) inre 
motivation. Denna form av motivation uppstår när aktörernas individuella mål och 
handlingar stämmer överens med verksamhetens strategi för hur mål och mått skall 
uppnås. För att detta skall kunna uppstå krävs en tydlig kommunikation, aktörerna 
måste se en röd tråd mellan deras eget arbete och det strategiska målen. När detta sker 
skapas innovativa aktörer som kan lösa problem och identifiera framgångsfaktorer. (ibid) 
Undersköterskan upplever att motivationen ökat delvis genom delaktigheten och 
ansvaret vid framtagandet av styrkortet 2004, men framförallt genom det ökade ansvar 
hon fått i det nya planeringssystemet. Däremot upplever hon ingen ökad tydlighet i vad 
det är som skall uppnås. Anledningen till att hon inte upplever någon ökad tydlighet kan 
bero på att hon menar att de fortfarande jobbar på samma sätt som tidigare, det vill säga 
att det de styrande kommunicerar ut inte är något nytt. Men samtidigt känner hon heller 
inte till de aktivitetslistor som politiker och tjänstemän pratar om. Det verkar som att det 
finns någon form av bristfällighet i kommunikationen. Chan (2004) menar att ett av de 
vanligaste implementeringsmisslyckandena vid införandet av ett balanserat styrkort 
inom offentlig sektor är att informationssystemet inte klarar av att utföra sitt syfte. 
 
Målöverensstämmelse 
Denna uppdagade kommunikationsbrist har även påverkat målöverensstämmelsen. Ett 
bra styrsystem influerar beteende på ett målöverensstämmande sätt. Det vill säga att  
handlingar som utförts av individer för att uppnå personliga mål även hjälper 
verksamheten att uppnå sina mål (Anthony & Govindarjan, 2003, s 93). Enligt Kaplan 
och Norton (1999, s 198) skall målöverensstämmelsen öka genom att aktörernas del i 
vägen mot verksamhetens strategiuppfyllelse tydliggörs. Nämndsordföranden och 
tjänstemännen upplever alla att målöverensstämmelsen, från den operativa delen upp till 
nämnden, har ökat genom det balanserade styrkortet. Ökad tydlighet genom hela 
verksamheten i att kunden skall prioriteras är det som lett till ökad 
målöverensstämmelse, däremot menar de att själva normen/värderingen om att 
prioritera kunder inte hunnit sätta sig i verksamheten ännu.  Undersköterskan upplever 
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som sagt var inte att tydligheten i vad som skall uppnås har ökat, att de jobbar utifrån 
aktivietetslistor har hon inte hört talas före vi nämnde det under intervjun. För 
undersköterskan har brukaren alltid varit i fokus och hon gör allt de kan och får göra. 
Men att möta kundernas samtliga behov finns det inte resurser till, menar 
undersköterskan.  
 
Att de styrande utgår ifrån att det inte finns någon målöverensstämmelse när det i själva 
verket faktiskt gör det skapar ett problem. Nilsson (2005, s 101) varnade i sin tidigare 
studie för att en omvändstyrningsillusion8 skulle kunna komma att inträffa utifrån de 
förväntningar som framkom hos aktörerna. Undersköterskan beskriver också att 
budgeten har överstigits genom att de verksamhetsnära själva fogar över inbokningar av 
vikarier för att möta behovet av kunderna när de är sjuk, vilket inte var möjligt innan 
denna styrning, då fick de klara sig på lite folk. Ekonomin har alltså kommit att 
nedprioriteras av de verksamhetsnära för att kunna uppfylla målet om nöjda kunder. 
 
Delaktigheten 
Delaktigheten är en effekt som Svenska kommunförbundet (2001) fokuserar på i sin syn 
på det balanserade styrkortet. Luleå kommuns balanserade styrkort bygger till stor del 
på det styrkort som Svenska kommunförbundet (1998) tagit fram. Tjänstemännen 
upplever att delaktigheten har ökat genom att de verksamhetsnära får vara med och 
utforma de aktivitetslistor som ska ligga till grund för det verksamhetsnära arbetet. 
Undersköterskan upplever en viss delaktighet när styrkortet utformades 2004 men några 
aktivitetslistor har hon inte hört talas om. Hon menar att delaktigheten i planeringen är 
det som ökat mest.  
 
Helhetssyn  
En effekt som har visat sig uppstå genom införandet av det balanserade styrkortet inom 
offentlig sektor är att helhetssynen i verksamheten ökar (Hallin och Kastberg 2002, s 
110 och Malmi, 2001). I det balanserade styrkortet för offentlig sektor är syftet att lyfta 
helhetssynen (The Balanced Scorecard Institute, 2006) . Detta eftersom målet för sådana 
verksamheter inte är att göra någon vinst på långsikt utan istället fokusera på att utföra 
ett uppdrag så tillfredställande och effektivt som möjligt för dess intressenter. Att 
helhetsynen förbättrats är en upplevelse som återfinns hos samtliga aktörsgrupper. 
Nämndsordföranden och tjänstemännen upplever att det finns ett uppdrag som skall 
utföras åt kund/medborgare, för detta krävs det kompetenta medarbetare och en väl 
fungerande verksamhet. Sist kommer ekonomin som ett medel för att kunna genomföra 
detta. Undersköterskan upplever att medarbetarnas och kundernas behov prioriteras 
framför ekonomin även om denna fortfarande är viktig.  
 
Information 
Hallin och Kastberg (2002, s 99f) upptäckte i deras studie att det balanserade styrkortet 
ibland används som ett informationssystem, där information samlas in systematiskt och 
struktureras på ett sådant sätt att det ger indikationer på vilka beslut och åtgärder som 
behöver genomföras. Nämndsordföranden och tjänstemännen upplever att styrningen 
lett till ett ökat informationsunderlag som underlättar och klargör beslutstagande. De 
menar också att det ger en trygghet vid beslutstagandet jämfört med hur det var med 
besluten i tidigare styrsätt. Det har skapat tydlighet i varför beslut tas, så även om det 
blir fel i slutändan så har beslutstagaren bakgrundsfakta om varför detta beslut togs. 
Undersköterskan upplever att kontrollen har ökat vilket är en konsekvens av ökat 
informationsinsamlande.  

                                                
8 Se kapitel 3.3.2 om målöverensstämmelse 
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En annan viktig faktor för offentliga verksamheter är att sträva efter att utföra de mål 
som skattebetalarna önskar få utförda, eftersom skattebetalarna är en viktig intressent 
(Kaplan och Norton, 2001b). Därför kan den ökade mängd information som samlats in 
genom det balanserade styrkortet även användas till att utåt skapa en acceptans för 
verksamhetens uppdrag (Griffith, 2003). Det balanserade styrkortet kan därför med 
fördel användas som ett externt rapportsystem och därmed öka insynen i bland annat 
processeffektiviteten och redovisningens trovärdighet (ibid). Enligt aktörerna är det 
politikerna som har detta som mål i sina styrkort. Nämndsordföranden menar att de inte 
har lyckats uppnå detta mål ännu men att de jobbar med detta. Bland annat skall det 
införas pensionärs ambassadörer som skall kunna svara på frågor om hur det ordinära 
boendets uppdrag utförs och varför. 
 

5.2 Tolkningar och jämförelser mellan tidigare förväntningar, 
upplevda effekter och framtida förväntningar  
 
Politiker och tjänstemän 
Inom de flesta områden är nämndsordförandens och tjänstemännens förväntningar 
fortsatt höga. När det gäller förväntningar och upplevda effekter på 
målöverensstämmelse, helhetssyn och ansvarsfördelning så verkar det stämma överens 
med Szajna och Scamells (1993) teorier om att höga förväntningar leder till att resultatet 
upplevs som positivt och att de positiva upplevelserna sedan återkopplas och leder till 
att förväntningarna på framtiden fortsätter att vara höga. Det finns områden där 
nämndsordföranden eller tjänstemännen inte upplever att någon effekt uppstått men de 
har ändå har höga förväntningar på framtiden. Under intervjuerna framkom olika 
anledningar till detta resonemang. Tjänstemännen uttryckte förväntningar 2004 om att 
yrkets status, i den operativa delen av verksamheten, skulle komma att öka genom att 
delaktigheten förväntades öka. En sådan förändring kräver, enligt tjänstemännen, lång 
tid innan någon effekt syns och därför kan de inte säga om yrkets status har förändrats. 
Tjänstemännen är dock fortfarande positiva och tror att de förändringar som genomförts, 
i framtiden kommer leda till ökad status. Nämndsordföranden hade 2004 inga 
förväntningar om att ökad status för de som arbetar i den operativa delen av 
verksamheten, men han upplever ändå att det skett en viss ökning och att en fortsatt 
ökning är att vänta. Enligt nämndsordföranden beror den ökade statusen, som han 
upplever, på att kraven på utbildning för de verksamhetsnära har skärpts. 
Nämndsordföranden uppger även en annan orsak än det korta tidsperspektivet till att 
han inte upplevt effekter inom bland annat ökad delaktighet och ökad motivation och 
det är att personalfrågor inte tillhör hans arbetsuppgifter. Att vissa områden inte tillhör 
nämndsordförandens arbetsuppgifter förhindrar dock inte att han ändå har förväntningar 
på vilka effekter som kan komma att uppstå.  
 
Verksamhetsnära aktörer 
Om man tittar på de verksamhetsnära aktörernas förväntningar på effekter av den 
balanserade styrningen som uttrycktes i Nilssons studie (2005) så är de överlag höga 
och de förväntade sig att se effekter på i stort sett alla områden. Vid vår intervju med 
undersköterskan framkom det att hon upplever effekter inom flera områden och att 
flertalet av förväntningarna därmed har införlivats. Detta stämmer väl överens med 
Szajna och Scamells (1993) teori om att förväntningarna påverkar hur man upplever 
resultatet, höga förväntningar tenderar att leda till positiva upplevelser. Det som är 
intressant är att de förväntningar som undersköterskan uttrycker inför framtiden inte 
följer samma positiva mönster. När det gäller delaktighet, ansvarsfördelning, motivation 
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och målöverensstämmelse uttrycker undersköterskan förväntningar om att det kommer 
att bli sämre i framtiden. Eftersom det upplevda resultatet är i linje med de 
förväntningar som fanns 2004 så rör det sig enligt Lyytinen (1988) inte om ett 
förväntningsmisslyckande där resultat och förväntningar skiljer sig åt utan det är 
förmodligen andra faktorer som påverkat. Vid intervjun framkom det att medarbetare 
inom hemtjänsten har fått information om att det planeringssystem som de använder 
kommer att förändras. Planeringssystemet ska effektiviseras så att den information som 
samlas in genom undersköterskornas aktivitetskort kommer att ligga till grund för 
planeringen av den dagliga verksamheten. Detta kommer innebära att de 
verksamhetsnära laddar ned en färdig planering för de dagliga aktiviteterna. Denna 
planering kommer enligt undersköterskan att utformas på högre nivå och innehålla 
information om vilka kundbesök som ska utföras av vem samt hur lång tid det finns 
avsatt för varje besök. Undersköterskan upplever att detta kommer att minska den frihet 
som finns i dagsläget och som medför att personalen exempelvis kan byta arbetspass 
och kundbesök sinsemellan beroende på personkemi och önskemål om arbetstid. 
Undersköterskan förväntar sig att det nya planeringssystemet kommer att innebära att 
ansvaret blir mer centraliserat och det är detta som i sin tur leder till att hennes 
förväntningar på delaktighet, motivation och målöverensstämmelse sjunker. 
 

5.3 Analystabell 
 
I tabellen nedan (se Tabell 1) finns de förväntningar som aktörerna utryckte i Nilssons 
(2005) studie sammanfattade under kolumnen förväntade effekter 2004. Vidare finns 
den empiri vi beskrev i kapitel 4 sammanfattade under upplevda effekter 2006 och 
förväntningar på effekter i framtiden. Tabellen skall tydliggöra och ge en bild på 
aktörernas förväntningar och upplevelse av det balanserade styrkortet över tiden.  I 
tabell benämns politiker med (P), tjänstemännen benämns med (T) och verksamhetsnära 
benämns med (V).   
 
 
TABELL 1  Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade styrkortet. 
 

Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade 
styrkortets effekter 

Förväntar sig att delaktigheten 
kommer att minska genom 
effektivisering i 
planeringssystemet.  
Datainsamling som görs nu 
kommer leda till central 
planering. 

Upplever en viss ökning i 
delaktigheten vid 
utformandet av styrkortet. 
Upplever ökad delaktighet 
genom 
tidplaneringssystemet.

Ökad delaktighet vilket 
väntades leda till andra 
positiva effekter.

V

Utrycker inte någon förväntning.Upplever att delaktigheten 
har ökat.  Numera är de 
verksamhetsnära med och 
bestämmer vilka aktiviteter 
som skall utföras i deras 
avdelningar.

Ökad delaktighet vilket 
väntades leda till flera 
följdeffekter. 

T

Förväntar sig att delaktigheten 
skall öka genom att mer 
kvalificerade medarbetare kan 
ges mer utrymme vid 
utformningen.

Nämndsordföranden har 
ingen upplevelse av 
delaktigheten.

Ökad delaktighet vilket 
väntades leda till några 
följdeffekter.

P

Delaktighet

Förväntningar på effekter i 
framtiden

Upplevda effekter    
2006

Förväntade effekter
2004

AktörsgruppEffekter som 
undersökts
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TABELL 1 Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade styrkortet. 
 

Förväntar sig ökad 
decentralisering. Genom att 
anställa högre utbildad 
personal förväntas mer ansvar 
kunna föras ut.  

Upplever att ansvaret har 
decentraliserats. 
De verksamhetsnära får ta 
ett större ansvar genom 
delaktigheten i utformningen 
av aktivitetslistor.

Mer ansvar skulle fördelas till 
den operativa verksamheten 
genom ökad ansvarskänsla, 
som en följd av ökad 
delaktighet, samt genom att 
aktörer tvingas ta större 
ansvar. 

P

Ansvars-
fördelning

Uttrycker inga nya 
förväntningar på 
ansvarsfördelningen.

Upplever att ansvaret har 
decentraliserats. (4 aktörer)
Verksamhetschefen upplever 
utöver detta att det formella 
ansvaret blivit så högt för 
enhetscheferna att det 
påverkar deras möjlighet att 
leda.

Mer ansvar till den operativa 
verksamheten på grund av 
ökad tydlighet om vad som 
ska uppnås. Tydligare var i 
organisationen ansvaret finns. 

T

Förväntar sig att det formella 
ansvaret kommer att minska då 
planeringen kommer skötas 
centralt i framtiden.

Upplever att ansvaret ökat  
delvis genom delaktigheten.
Upplever att ansvaret har 
ökat framförallt genom 
planeringssystemet. 

Mer ansvar till den operativa 
verksamheten genom att 
aktörer tvingas ta större 
ansvar i och med ökad 
delaktighet.  

V

Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade 
styrkortets effekter 

Uttrycker ingen förväntning.Upplever ingen förändring på 
yrkets status.

Ökad status för aktörer inom 
den operativa delen av 
verksamheten i och med ökad 
delaktighet.

V

Förväntar sig att statusen i 
yrket kan komma att öka i 
framtiden genom den ökade 
delaktigheten. (3aktörer)

Det kommer i alla fall inte bli 
sämre (1 aktör)

Upplever inte att statusen 
inom yrket har ökat ännu.

Ökad status för aktörer inom 
den operativa delen av 
verksamheten i och med ökad 
delaktighet.

T

Förväntar sig att yrkets 
attraktivitet skall öka genom att 
högre utbildad personal 
eftersöks.

Upplever att statusen inom 
yrket har ökat genom att det 
ställs större krav på 
utbildning.

Inga uttryckta förväntningar.P

Yrkets 
attraktivitet-

operativa 
verksamheten

Menar att motivationen kan 
komma att minska då 
planeringen skall skötas ovan 
ifrån.  Men detta är svårt att 
säga något om menar hon.

Upplever att motivationen 
har ökat i och med en viss 
ökning i delaktigheten, 
framförallt genom det ökade 
ansvaret vid 
planeringssystemet.

Ökad motivation genom ökat 
deltagande.

V

Har inga förväntningar.Upplever att motivationen 
har ökat genom ökad 
delaktighet, samt ökad 
tydlighet i vad som skall 
uppnås.

Ökad motivation genom ökad 
delaktighet vid utformning och 
styrning samt genom att 
målstyrningen förväntades 
leda till större ansträngningar.

T

Inga nya förväntningar jämfört 
med 2004.

Nämndsordföranden har 
ingen upplevelse av 
motivationen

Ökad motivation genom ökad 
delaktighet vid utveckling av 
utformning och styrning.

P

Motivation

Förväntningar på effekter i 
framtiden

Upplevda effekter    
2006

Förväntade effekter
2004TID

Effekter som 
undersökts
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TABELL 1 Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade styrkortet. 
 

Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade 
styrkortets effekter 

Förväntar sig ingen förändring 
på helhetssynen.

Upplever en ökad 
helhetssyn. Mer fokusering 
på kunder och medarbetare. 

Inga förväntningar uttrycktes.V

Förväntar sig ingen förändring 
på helhetssynen.

Upplever att helhetssynen 
har ökat. Ekonomin har fått 
en mer tillbakadragen 
position, istället är uppdraget 
viktigast.

Större helhetssyn genom att 
fokusera på fler aspekter än 
verksamhetens ekonomi.

T

Förväntar sig ingen förändring 
på helhetssynen.

Upplever att helhetssynen 
har ökat. Ekonomin har fått 
en mer tillbakadragen 
position, istället är uppdraget 
viktigast.

Större helhetssyn genom att 
fokusera på fler aspekter än 
verksamhetens ekonomi. 
Minskad suboptimering.

P

Helhetssyn

Förväntar sig att tydligheten 
kan komma att bli sämre när 
planeringen sker ovanifrån. 

Upplever att de jobbar på 
som de alltid har gjort, med 
kunden i centrum. Har inte 
märkt någon ökad tydlighet 
heller.

Inga förväntningar på 
omprioriteringar. 
Nämndens mål stämmer 
överens med aktörernas 
nuvarande värderingar.

V

Målöverensstämmelsen 
kommer att öka i framtiden 
genom ökad tydlighet och att 
normer/värderingar med tiden 
kommer att förändras i 
verksamheten. 

Upplever att 
målöverensstämmelsen ökat 
genom att tydligheten i vad 
som skall uppnås ökat.
Men normer/värderingar tar 
lång tid att förändra så de 
upplever att detta inte lett till 
ökad målöverensstämmelse.

Tydligare vad förvaltningen 
ska uppnå genom att 
nämndens mål används i 
styrkort inom förvaltningen. 
Målet är att brukare skall 
prioriteras bättre. 

T

Förväntar sig att 
målöverensstämmelsen skall 
öka i verksamheten när de 
normer/värderingar som 
verksamheten strävar mot 
förändras i framtiden. 
Förväntar sig att högre utbildad 
personal i den operativa delen 
kommer att skynda på denna 
process.

Upplever att 
målöverensstämmelsen ökat 
genom att tydligheten i vad 
som skall uppnås ökat.
Men normer/värderingar tar 
lång tid att förändra så han 
upplever att detta inte lett till 
ökad målöverensstämmelse.

Tydligare vad förvaltningen 
ska uppnå genom att 
nämndens mål styr 
värderingar och 
förhållningssätt.

Målet är att brukare skall 
prioriteras bättre. 

P

Målöverens-
stämmelse

-Yttre
effektivitet

Förväntningar på effekter i 
framtiden

Upplevda effekter    
2006

Förväntade effekter
2004TID

Effekter som 
undersökts
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TABELL 1 Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade styrkortet. 
 

Tre aktörsgruppers förväntningar/upplevda effekter på det balanserade 
styrkortets effekter 

Förväntar sig att 
effektiviteten skall öka vid 
planeringen då den börjar 
skötas ovanifrån.

Upplever att planeringen tar 
längre tid eftersom de 
sköter den både via det nya 
planeringssystemet samt 
även manuellt med 
arbetsledaren
(minskad effektivitet).

Finns inga tidigare
förväntningar

V

Inga förväntningar.Ingen upplevelse.Finns inga tidigare
förväntningar

T

Förväntar sig att ytterligare 
tekniska hjälpmedel i 
framtiden skall öka den inre 
effektiviteten. 

Upplever att tekniska 
hjälpmedel har frigjort tid i 
planeringen, vilket har lett 
till att andra aktiviteter 
kunnat prioriteras.

Finns inga tidigare 
förväntningar

P

Effektivare 
processer-
inre effektivitet

Förväntar sig att kontrollen 
kommer att öka (information 
uppåt). 

Upplever att informationen 
uppåt har ökat. Större 
kontroll av vad som utförs 
och när det utförs.
Ingen ökning av 
informationen neråt.

Inga förväntningar 
uttrycktes.

V

Förväntar sig att nyckeltal 
kommer att skapas för att 
kunna jämföras mellan år 
och kommuner. 
Informationen kommer 
också att underlätta vid 
skapandet av nya mål och 
aktiviteter.

Upplever att det kommer 
mer och bredare 
information underifrån. 
Detta har ökat beslutens 
transparens. Tydliggör vilket 
beslut som bör tas. Vilket 
även skapar en trygghet i 
besluten.

Mer och bättre information.
Förväntades leda till:
-Bättre överblick av 
verksamheten.
- Politikernas ställning stärks 
gentemot tjänstemännen.

T

Förväntar sig nå ut bättre till 
medborgarna i framtiden. 
Förväntar sig att nyckeltal 
kommer att skapas för att 
kunna jämföras mellan år 
och kommuner.

Upplever att det kommer 
mer och bredare
information underifrån. 
Detta har ökat beslutens 
transparens. Tydliggör vilket 
beslut som bör tas, vilket 
även skapar en trygghet i 
besluten.
Upplever inte att mer 
information nått ut till 
medborgarna.

Mer och bättre information.
Förväntades leda till:
-Bättre överblick av 
verksamheten.
- Lära nya politiker 
verksamheten.
- Ökad förståelse och 
acceptans för politiska 
beslut.
- Politikernas ställning stärks 
gentemot tjänstemännen.

P

Information 

Förväntningar på effekter i 
framtiden

Upplevda effekter    
2006

Förväntade effekter
2004TID

Effekter som 
undersökts
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6 Slutsatser, studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit utifrån det syfte och de 
forskningsfrågor som ställts i början av studien. Vidare presenteras det som studien 
bidragit och vilka förslag vi har på fortsatt forskning. Avslutningsvis beskriver vi de 
implikationer vi anser att studien har. 
 
6.1 Upplevda och förväntade effekter av ett balanserat styrkort 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga och jämföra aktörers upplevda och förväntade 
effekter på det balanserade styrkortet inom en kommunal nämnd/förvaltning. Utifrån 
syftet formulerades även två forskningsfrågor: 
 
Forskningsfråga 1: Har de förväntade effekter som aktörerna uttryckte 2004 på det 

balanserade styrkortet  införlivats? 
 
Forskningsfråga 1: Vilka förväntningar har aktörerna i dagsläget på det balanserade 

styrkortet? 
 
De aktörer vi intervjuat i vår studie upplever att en stor del av de förväntningar som 
aktörerna uttryckte 2004 införlivats. Inom områdena delaktighet, ansvarsfördelning, 
motivation och målöverensstämmelse upplever både den verksamhetsnära och 
tjänstemännen att styrningen har lett till det som de förväntade sig. Inom övriga 
områden är det mer spritt mellan aktörsgrupperna hur resultatet upplevs. Politikern och 
tjänstemännens förväntningar på framtiden är fortfarande höga och skiljer sig i de flesta 
fall inte mycket från de förväntningar som uttrycktes 2004. Genom en jämförelse i 
kapitel 5 mellan aktörernas upplevda effekter och den teori som presenteras i kapitel 3, 
samt en jämförelse av aktörernas utryckta förväntningar och upplevda effekter kan 
syftet anses vara uppfyllt. 
 
En slutsats vi kunnat dra är att vissa positiva förväntningar kvarstår hos politiker och 
tjänstemän fastän att de inte upplever något resultat två år efter att förväntningen 
uttrycktes. En anledning till detta verkar vara att det finns ett ospecificerat 
tidsperspektiv inbäddat i förväntningen.  
 
Undersköterskan förväntar sig en försämring i ansvarsfördelningen, motivationen, 
delaktigheten och målöverensstämmelsen. Alla dessa delar förväntas försämras genom 
att planeringssystemet skall effektiviseras och utföras ovanifrån.  
 
Utifrån de aktörer vi intervjuat kan vi dra en viktig slutsats att den interna 
kommunikationen inte är helt tillfredställande mellan de styrande och de styrda. Det 
verkar som att det saknas en tydlig dialog. De tidigare förväntningarna 2004 och de 
upplevda effekterna 2006 stämmer överens i många fall, men inte alltid av den 
anledningen som de styrande upplever att det är.  Kommunikationen är en central del i 
det balanserade styrkortet och när tydlighet i vad som skall uppnås inte infinner hos alla 
aktörer i verksamheten kan en del av effekten komma att utebli eller så kan det uppstå 
en oönskad/oväntad effekt. Även kommunikationen utåt sett är bristfällig. I Nilssons 
(2005) studie fanns det en förväntan om att mer och bättre information skulle samlas in 
genom det balanserade styrkortet. Detta skulle leda till ökad acceptans hos medborgarna 
för hur verksamheten bedrivs. Men nämndsordföranden upplever att detta inte har skett 
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ännu, vilket tyder på att det balanserade styrkortet än så länge inte lyckats som ett 
externt rapport system.  
 
 

6.2 Studiens bidrag och implikationer 
 
Denna studie kan vara till praktisk nytta för Luleå kommuns socialnämnd/förvaltning. 
Det är tydligt att det finns olikheter i hur aktörerna upplever effekterna av det 
balanserade styrkortet och vad de förväntar sig av det. De kan lyfta fram de effekter som 
den verksamhetsnära aktören upplevde negativt och se om de är något som de i 
framtiden kan förbättra. Detta resultat kan även vara av nytta för andra verksamheter 
som är på väg att införa eller redan har infört modellen. 
 
Vi anser att studien även har bidragit med att tillföra vetenskaplig nytta. Den har ökat 
förståelsen för hur effekterna av balanserat styrkort kan uppfattas av olika aktörer 
beroende på vilken nivå i hierarkin de befinner sig. Vidare kan den analysmodell vi har 
skapat och presenterat i kapitel 5, bli användbar vid liknande studier på detta område. 
Den kan då med fördel användas som en påbyggnadsmodell för att tydliggöra hur 
förändringen över tiden ser ut.  
 
En observation som vi anser vara av stor vikt är att kommunikationen mellan tjänstemän 
(de som förankrar målen i verksamheten) och de verksamhetsnära (de som arbetar mot 
uppfyllelse av målen) är bristfällig. Detta är förmodligen anledningen till att 
undersköterskan upplever den kommande förändringen av planeringssystemet så pass 
negativt som hon gör. En orsak kan vara att hon helt enkelt missuppfattat ledningens 
syfte med det nya planeringssystemet och/eller hur det kommer att tillämpas och vilka 
effekter det kommer att få. Om det är så att undersköterskans missnöje beror på en 
missuppfattning så har det brustit i kommunikationen mellan politiker/tjänstemän och 
de verksamhetsnära och man har därmed misslyckats med den implementeringsprocess 
som enligt Kaplan och Norton (1999, s 187f) är kritisk för det balanserade styrkortet. 
Även det faktum att de verksamhetsnära arbetade utifrån ett inaktuellt styrkort som var 
utformat 2004 samt att hon inte kände till att styrkorten på arbetsenhetsnivå bytts ut mot 
de aktivitetslistor som tjänstemännen och nämndsordföranden talar om, tyder på att det 
finns brister i kommunikationen inom förvaltningen. 
 
En annan möjlig orsak till att de verksamhetnäras förväntningar har sjunkit kan vara att 
förvaltningens ambition att effektivisera verksamheten har fått för stort utrymme och att 
det nya systemet kommer att motverka vissa av målen med den balanserade styrningen, 
exempelvis ökad delaktighet samt decentraliserat ansvar. Oavsett vad som ligger till 
grund för undersköterskans besvikelse så har styrmodellen inte tillämpats på ett 
tillfredsställande sätt. De farhågor, om att delaktigheten kanske inte skulle få någon 
verkan, som uttrycktes i Nilssons studie (2005) var inte helt grundlösa. 
 
Studien vi presenterar kan också ses som ett bidrag till att sprida och ge en ökad 
kunskap kring det balanserade styrkortet inom offentligt sektor.  
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6.3 Förslag på fortsatt forskning  
 
Denna uppsats har uppdagat och möjliggjort för vidare forskning på ett par områden. 
Det första och mest uppenbara är att göra en ny studie på aktörers upplevda effekter och 
förväntade effekter av det balanserade styrkortet inom socialnämnden/förvaltningen om 
ytterligare två år.  
 
Ett annat förslag är att studera och undersöka socialnämnden/förvaltningens 
kommunikationssystem. Detta eftersom den verksamhetsnära aktören i denna studie 
upplever att det balanserade styrkortet inte lett till en ökad tydlighet i vad som skall 
uppnås, medan de styrande upplever att de har nått ut med målen. Kommunikationen är 
en central del i det balanserade styrkortet och när tydlighet i vad som skall uppnås inte 
infinner hos alla aktörer i verksamheten kan en del av effekten komma att utebli. Chan 
(2004) menar att ett av de vanligaste implementeringsmisslyckandena vid införandet av 
ett balanserat styrkort är att informationssystemet inte är tillräckligt effektivt. Det är 
därför relevant att undersöka varför dessa meningsskiljaktigheter har uppstått och hur 
det skall kunna överbryggas.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Namn: 
 
Arbetar som: 
 
 
 
Tillämpning 
 

• Hur har styrningen förändrats genom användandet av det balanserade styrkortet? 
(mer formell styrning, dokumentation? Mer informell styrning, normer 
värderingar?) 
(regelstyrning eller målstyrning?) 

  
• Hur sker framtagandet av målen (styrmedlen) i det balanserade styrkortet? 

(Vad bygger målen på, vision, strategi, politik) 
(Delaktighet) 
(Hur stor del av enheternas mål i styrkortet är redan fastställda ovan ifrån) 
(Vilka kunder/intressenter riktar sig målen i styrkorten mot) 

 
• Hur sker implementeringen av målen (styrmedlen) och det målen (styrmedlen) 

bygger på? 
(Hur kommuniceras målen, ”strategin/politiken” ut i organisationen?) 
(Vem har ansvaret för detta?) 

 
• Vad baseras planeringen av verksamheten på? 

(Påverkar målen framtagna för det balanserade styrkortet planeringen?) 
 

• Hur sker utvärdering/mätning/kontrollering av det balanserade styrkortet? 
(Hur ofta sker mätningen/utvärdering/kontrollering?) 
(Hur går mätningen/utvärdering/kontrollering tillväga?) 
(Olika ofta för olika mål?) 
 

• Vad baseras beslutsfattandet i förvaltningen på? 
(på information från utvärdering och mätning?) 
(Är det någon skillnad jämfört med tidigare styrning i rapportering och 
beslutsunderlag) 

 
• Har du något du vill tillägga när det gäller användandet av det balanserade 

styrkortet? 
 
 

 



 

  

Tillämpning Förväntningar 
 

• Hur förväntar du dig att användandet kommer att påverkas av det balanserade 
styrkortet i fortsättningen? 
(mer formell styrning, dokumentation? Mer informell styrning, normer 
värderingar?) 
(regelstyrning eller målstyrning?) 

  
• Hur förväntar du dig att framtagandet av målen (styrmedlen) i det balanserade 

styrkortet kommer gå till i fortsättningen? 
(Vad bygger målen på, vision, strategi, politik) 
(Delaktighet) 
(Hur stor del av enheternas mål i styrkortet är redan fastställda ovan ifrån) 
(Vilka kunder/intressenter riktar sig målen i styrkorten mot) 

 
• Hur förväntar du dig att implementeringen av målen (styrmedlen) och det målen 

(styrmedlen) bygger på, kommer gå till i fortsättningen? 
(Hur kommuniceras målen, ”strategin/politiken” ut i organisationen?) 
(Vem har ansvaret för detta?) 

 
• Vad förväntar du dig att planeringen av verksamheten kommer baseras på i 

fortsättningen? 
(Kommer målen framtagna för det balanserade styrkortet påverka planeringen?) 

 
• Hur ofta förväntar du dig att utvärdering/mätning/kontrollering av det 

balanserade styrkortet kommer ske i fortsättningen? 
(Hur ofta sker mätningen/utvärdering/kontrollering?) 
(Hur går mätningen/utvärdering/kontrollering tillväga?) 
(Olika ofta för olika mål?) 
 

• Vad förväntar du dig att beslutsfattandet i förvaltningen kommer att baseras på i 
fortsättningen? 
(på information från utvärdering och mätning?) 
(Är det någon skillnad jämfört med tidigare styrning i rapportering och 
beslutsunderlag) 

 
Har du något du vill tillägga när det gäller användandet av det balanserade styrkortet? 
 
 
Effekter 
 

• Upplever du att det balanserade styrkortet har lett till några positiva effekter än 
så länge?  

o Varför är detta positiva effekter hur har de uppstått? (genom användning 
(utfallseffekter) eller genom utforming och implementering 
(processeffekter) av det balanserade styrkortet?) 

 
o Förväntar du dig att styrningen kommer leda till några positiva 

förändringar i fortsättningen?Framtiden? 
o Varför är detta positiva förändringar?  

 



 

  

• Upplever du att det balanserade styrkortet har lett till några negativa effekter än 
så länge?  

o Varför är detta negativa effekter hur har de uppstått? (genom användning 
(utfallseffekter) eller genom utforming och implementering 
(processeffekter) av det balanserade styrkortet?) 

 
o Vilka negativa effekter förväntar du dig kommer att uppstå i framtiden?  
o Varför är detta negativa effekter? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet lett till ökad delaktighet i din 

avdelning jämfört med tidigare styrning?  
o Har delaktigheten lett till någonting?  
o Hur förväntar du dig att delaktigheten skall se ut i fortsättningen? 
o Varför förväntar du dig det? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet lett till att ansvarsfördelningen i 

förvaltningen har förändrats?  
o Varför har ansvarsfördelningen förändrats? 
o Hur förväntar du dig att ansvarsfördelningen kommer att se ut i 

fortsättningen? 
o Varför förväntar du dig det? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet lett till att motivationen har påverkats?  

o Vad i styrningen är det som har påverkat motivationen?  
o Hur förväntar du dig att motivationen kommer att vara i framtiden?  
o Varför förväntar du dig det? 

 
• Tror du det balanserade styrkortet förändrat yrkets attraktivitet? 

o Vad i styrningen är det som har påverkat attraktiviteten?   
o Hur förväntar du dig att attraktiviteten kommer att se ut i framtiden?  
o Varför förväntar du dig det? 
 

• Upplever du att det balanserade styrkortet påverkat de normer/värderingar som 
finns inom verksamheten?  

o Vad har dessa nya normer/värderingar i så fall lett till? 
o Vilka normer/värderingar förväntar du dig kommer finnas i 

fortsättningen? 
o Varför förväntar du dig det? 
 
 
 
 

• Vilka upplever du är de viktiga intressenterna/kunderna (stat, skattebetalare, 
brukare) i verksamheten? 

o Är det någon intressent som prioriteras mer än andra i så fall? 
o Har detta skett på bekostnad av andra intressenter/kunder? 
o Vilka intressenter förväntar du dig att verksamheten kommer att rikta sig 

mot i fortsättningen? 
o Varför förväntar du dig det? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet tydliggjort vad som ska uppnås? 

o Inom förvaltningen som helhet och inom avdelningarna? 



 

  

o På vilket sätt har förståelsen för vad som ska uppnås ökat? 
o Vilka förväntningar har du om styrningens påverkan av tydliggörandet i 

framtiden? 
o Vad beror detta på? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet lett till bättre utnyttjande av resurser? 

o Förväntar du dig att den kommer att göra det i fortsättningen? 
o Varför förväntar du dig det? 

 
• Upplever du att det balanserade styrkortet lett till att andra perspektiv än 

ekonomi sätts i fokus? 
o Vad har detta inneburit för verksamheten? 
o Förväntar du dig att andra perspektiv kommer vara viktiga i 

fortsätningen? 
o Varför det? 

 
• Upplever du att tillämpningen av det balanserade styrkortet lett till bättre 

information än tidigare? 
o På vilket sätt? 
o Hur mäts intressenternas/kundernas nöjdhet?  
o Har intressenternas/kundernas behov kunnat mätas på ett bättre sätt? 
o Hur används denna nya, bättre informationen? 
o Har det balanserade styrkortet lett till tydligare 

beslutsuderlag/beslutsredovsining? 
o Förväntar du dig att styrningen kommer att leda till bättre information i 

fortsättningen? 
o Varför det? 

 
• Har informationen nått ut till medborgarna? 

o Hur har det nått ut till merborgarna? 
o Har det skapats större acceptans för politiska beslut hos medborgarna? 
o Förväntar du dig att informationen i kommer att vara tillgänglig för 

medborarna i fortsättningen? 
o Varför det? 

 
 

• Har du något som du vill tillägga när det gäller effekter? 
 
 


