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SAMMANFATTNING 
 
Traditionella styrmetoder har under en längre tid kritiserats för dess kortsiktighet samtidigt 
som det har blivit allt viktigare att mäta prestationer inom såväl privat som offentlig 
verksamhet. Det balanserade styrkortet är en metod som vuxit fram och som till skillnad 
från den traditionella budgetens kortsiktighet ger en möjlighet till långsiktig planering. 
Styrkortet utvecklades ursprungligen för näringslivet men har även börjat användas inom 
kommunal verksamhet. Att styrkortet har en positiv påverkan på styrningen inom 
kommunal verksamhet råder det dock delade meningar om. Syftet med denna uppsats är 
därför att, ur ett ledningsperspektiv, skapa en bättre förståelse för hur införandet av det 
balanserade styrkortet påverkat styrningen i kommunal verksamhet. Vår uppsats grundar 
sig på en fallstudie inom Luleå kommun, närmare bestämt en kommunal förvaltning, 
tekniska förvaltningen och ett kommunalt bolag, Luleå Lokaltrafik AB. Totalt genomfördes 
fem intervjuer för att undersöka hur styrkortet påverkat respektive styrning. Vår slutsats är 
att styrningen inom både tekniska förvaltningen och Luleå Lokaltrafik AB har förbättrats 
till följd av införandet av det balanserade styrkortet. En ökad tydlighet, enkelhet, 
delaktighet, förståelse och ökad kommunikation ser vi som några av de mest tydliga 
fördelarna . Det viktigaste anser vi ändå är att ledningen visar intresse och engagemang för 
styrkortet och därigenom motiverar sina medarbetare. Vi anser dock att det fortfarande 
finns mycket att jobba med inom både förvaltningen och bolaget. Samtidigt inser vi att de 
fortfarande är i inledningsfasen och att det måste få ta tid eftersom en beteendeförändring 
måste till.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
For a long period of time, traditional methods of control have been criticized as they only 
cover the short term, while performance measuring has become more and more important, 
both in the private as well as in the public sectors. The balanced scorecard is a method that 
has been developed and which gives a possibility for long-term planning unlike the 
traditional budget which is short term. The scorecard was originally developed for use in 
the business world, but it has also been adopted within municipal activities. Opinions differ 
about the positive effect of the scorecard on the control in municipal activity. The purpose 
of this essay is, therefore, to create a better understanding of how the implementation of the 
balanced scorecard has affected the control within municipal activities from a management 
perspective. Our essay is based on a case study within the municipality of Luleå, more 
specifically, one municipal administration, the technical administration and one municipal 
company, Luleå Lokaltrafik AB. A total of five interviews were conducted to examine how 
the scorecard has affected their respective control. Our conclusion is that the control both 
within the technical administration and Luleå Lokaltrafik AB has been improved as a result 
of the implementation of the balanced scorecard. Increased clarit y, simplicity, participation, 
understanding and  increased communication are some of the most obvious benefits. We 
still think that it is most important that the management shows interest in and commitment 
to the scorecard and as a result motivates their co-workers. However, it is obvious that there 
still are a lot of things to be done both within the administration and the company. At the 
same time, we realize that they still are in the early stages of the process and one has to give 
it time as a change in behavior has to take place.      
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1 INLEDNING 
 

etta inledande kapitel innehåller till att börja med en bakgrund som beskiver hur 
effektivitetssträvandet i företag och organisationer har lett fram till att nya 

styrmetoder har utvecklats. Därefter följer en beskrivning av det balanserade styrkortet 
samt hur det kan utformas för ett företag respektive en kommun. Detta problemområde 
mynnar sedan ut i ett syfte, en forskningsfråga samt avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Förändringar i omvärlden i form av ökad internationell konkurrens och snabb teknisk 
utveckling ställer höga krav på företagens ekonomi-  och verksamhetsstyrning då de måste 
utveckla sina styrmetoder i takt med dessa förändringar (Hallgårde & Johansson, 1999, s 8; 
Olve, Roy & Wetter, 1999, s 25). Sanderberg och Sturesson (1996, s 22) definierar styrning 
som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och 
beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Styrningen ska 
därmed påverka beteendet så att de beslut som tas inte blir suboptimala 1 (op cit, s 12). 
Styrning handlar om effektivitet som består i att göra rätt saker och produktivitet som 
innebär att göra saker rätt (Lindvall, 2001, s 47). Det räcker inte att göra rätt saker om det 
görs på fel sätt och inte heller att göra fel saker på rätt sätt (ibid). Budget och kalkylering är 
traditionella styrmetoder som togs fram redan på 1920-talet då företagens verksamheter 
bestod i att producera standardiserade produkter och så gott som ingen hänsyn togs till 
kundernas skiftande behov (Nordstrand & Högsta, 2000, s 13). Organisationer var huvud-
sakligen uppbyggda kring kortsiktiga verksamheter som exempelvis försäljning och 
tillverkning där investeringsbeslut togs centralt i organisationen (Olve et al, 1999, s 20).  
 
Tidigare skyddades serviceorganisationer inom områden som energi, kommunikation och 
sjukvård från konkurrens genom lagstiftning (Kaplan & Norton, 1999, s 13). Med 
informationsteknologins inträde har konkurrensen ökat då industrisamhällets reglerade 
serviceföretag blivit föråldrade och en omfattande avreglering och privatisering har skett 
(ibid). Denna ökade konkurrens ledde på 1980-talet till att nya styrmetoder som till 
exempel Kaizen, ABC (Activity Based Costing) och TQM (Total Quality Management) 
växte fram (Nordstrand & Högsta, 2000, s 13; Olve et al, 1999, s 26). Vissa av de nya 
metoderna fokuserade på själva arbetsprocessen medan andra inriktade sig på traditionell 
ekonomistyrning (Nordstrand & Högsta, 2000, s 13 f).  
 
I många organisationer har strävan efter att redovisa bra resultat ofta lett till ett kortsiktigt 
beteende då fokus hamnat på finansiella mått (Ewing & Samuelsson, 1998, s 18). Genom 
att kombinera både finansiella och icke-finansiella mått kan företag få bättre underlag för 
en mer långsiktig strategisk inriktning (Olve et al, 1999, s 26). Simons, Dávila och Kaplan 
(2000, s 203) menar att eftersom immateriella tillgångar har fått allt större betydelse i 
                                                 
1 När exempelvis en avdelning försöker nå bästa möjliga resultat (optimering) för den egna enheten bidrar den 
samtidigt till ett dåligt totalresultat för företaget (Nationalencyklopedin, 2004). 
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många företag, kan inte företagens framgång enbart mätas genom traditionella 
redovisningsmodeller. Därför blir det viktigt att också beakta icke- finansiella mått då just 
dessa kan leda till framtida finansiella framgångar (ibid). Därmed har det blivit allt 
viktigare att satsa på kompetens utveckling inom organisationen samt att odla goda 
kundrelationer (Olve et al, 1999, s 20).  
 
Med bakgrund av detta har nya metoder vuxit fram för styrning, planering, uppföljning och 
kommunikation av resultaten i organisationen (Hallgårde & Johansson, 1999, s 8). En av 
dessa metoder är det balanserade styrkortet som till skillnad från den traditionella 
budgetens kortsiktighet ger en möjlighet till långsiktig planering (Kaplan & Norton, 1999, s 
230). Med det balanserade styrkortet lyckades Kaplan och Norton integrera flera av de 
tidigare använda metoderna (Nordstrand & Högsta, 2000, s 13 f).  Det balanserade 
styrkortet har under det senaste decenniet fått världsomfattande intresse bland ledare i både 
privata och offentliga organisationer (Quinlivan, 2000). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det balanserade styrkortet utvecklades i början av 1990-talet av Robert Kaplan och David 
Norton och var från början ett utvecklat mätsystem för privata företag (Kaplan & Norton, 
1999, s 168; Olve, Petri, Roy & Roy, 2003, s 11). Senare har styrkortet använts till att 
förtydliga och kommunicera strategin men även för att styra strategin (Kaplan & Norton, 
1999, s 8). Det balanserade styrkortet har förmågan att sammankoppla den strategiska 
planeringen2 och den operativa budgeteringen istället för att se dessa som två skilda 
processer vilket är vanligt i många organisationer (op cit, s 230).  
 
En grundtanke med det balanserade styrkortet är att viktiga värden inte alltid fångas bäst i 
finansiella mått utan även i icke- finansiella mått som därmed också behöver beaktas (Olve 
et al, 1999, s 265). Det är också viktigt att de olika måtten inte bara är löst sammansatta 
utan att de tas fram ur en process som styrs av företagets affärsidé, vision och strategi 
(Kaplan & Norton, 1999, s 19). Men det handlar inte bara om att ta fram vision, strategier 
och nyckeltal utan även om att få alla i organisationen att jobba för att komma närmare 
organisationens mål (Olve et al, 1999, s 286).  
 
Olve et al (1999, s 22) delar in organisationens målsättningar och nyckeltal i fyra olika 
perspektiv; det finansiella, kund, process samt förnyelse/utveckling. De olika perspektiven 
ska också ses ur tre tidsdimensioner; igår, idag och i morgon (op cit, s 21). Det visar på att 
en kostnad i dag kanske inte kommer att ge någon vinst i år utan först om något eller några 
år (op cit, s 19). På detta sätt breddas företagets fokus och det blir relevant att kontinuerligt 
följa upp icke-finansiella nyckeltal (op cit, s 21). Dinesh och Palmer (1998) menar vidare 
att målöverensstämmelsen mellan de olika perspektiven i det balanserade styrkortet är ett 
medel för att förbättra prestationerna i organisationen.   
 
Utifrån strategins utformning framställs kritiska framgångsfaktorer för varje perspektiv och 
lämpliga mått för att följa dessa (Samuelsson, 2001, s 46; Simons et al, 2000, s 203). Enligt 
Samuelsson (2001, s 46) kan traditionella mått såsom räntabilitet på totalt kapital vara ett 

                                                 
2 Den process som definierar långsiktiga planer, mål och strategiska initiativ (Kaplan & Norton, 1999, s 229) 
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exempel på vad som mäts i det finansiella perspektivet, medan leveranstid, kvalitet och 
prisnivå är mått som mäts i kundperspektivet. I processperspektivet kan kvalitet, 
produktivitet och kostnader mätas och i utvecklingsperspektivet innovationer och 
utbildningsinsatser (ibid).   
 
Brunsson (1994) menar att ett bra resultat är viktigt för det privata företaget för att få 
fortsatt finansiering medan den kommunala verksamheten som inte har något vinstkrav 
varken vill klara sig med mer eller mindre av de tilldelade medlen. Den kommunala 
organisationens viktigaste intressenter är medborgarna, vilka förser organisationen med 
resurser i form av skatt, medan det privata företagets viktigaste intressenter är de kunder 
som förser företaget med resurser då de köper företagets varor eller tjänster (ibid). På grund 
av dessa skillnader mellan verksamheterna kan det vara lämpligt att anpassa styrkortet när 
det används i kommunal verksamhet (Olve et al, 1999, s 265 ff). Exempelvis kan det bli 
aktuellt med andra benämningar av perspektiven samt att antalet perspektiv och måtten 
inom dessa kan komma att förändras. Det finansiella perspektivet skulle inom kommunal 
verksamhet kunna ersättas av ett perspektiv som benämns god resurshushållning (ibid). Det 
anser även Kaplan och Norton (1999, s 168) bättre skulle spegla de krav som den 
kommunala verksamheten har att hålla utgifterna inom de budgeterade ramarna.   
 
Oavsett om det balanserade styrkortet används ino m privat eller kommunal verksamhet är 
innebörden i styrkortet att flera olika balanser ska uppnås: balansen mellan kort och lång 
sikt, balansen mellan olika delar av styrkortet, balansen mellan hur andra ser oss och hur vi 
själva vill se oss och balansen mellan att mäta tillstånd och förändring (Olve et al, 1999, s 
281).  
 
Modeller som ursprungligen är framtagna för näringslivet har anammats i den svenska 
offentliga förvaltningen för att effektivisera verksamheten (Offentlig styrning, 2002). Att 
den offentliga förvaltningen lånar modeller från näringslivet är ett omdebatterat ämne, en 
av kritikerna är Olov Olsson (refererad i Offentlig styrning, 2002), professor vid 
Handelshögskolan i Göteborg. Han menar att den offentliga förvaltningen i ett försök att 
effektivisera verksamheten har lämnat detaljstyrningen bakom sig för att istället syssla med 
mål- och resultatstyrning (ibid). Det har dock enligt hans mening inte lyckats då resultatet 
istället har blivit det omvända, att mer resurser krävs för samma service som tidigare (ibid).  
  
Även det balanserade styrkortet utvecklades för näringslivet men Hallgårde och Johannsson 
(1999, s 12) anser att det passar lika bra eller till och med bättre att använda inom den 
offentliga sektorn. Detta på grund av att de flesta organisationer inom den offentliga 
sektorn är mer beroende av att mäta och följa upp icke- finansiella mått då de inte är 
vinstdrivande (ibid). Denna uppfattning delar även Olve et al (1999, s 265) som anser att 
det balanserade styrkortet passar speciellt bra i verksamheter som inte har vinst som 
huvudsyfte. Det gäller särskilt i statlig och kommunal verksamhet även om styrkortets 
utformning kan behöva anpassas något (ibid).  
 
Inom offentlig verksamhet har det enligt Carmona och Grönlund (2003), blivit allt viktigare 
att öka produktiviteten och effektiviteten och därför har strävan att mäta prestationer ökat i 
dessa organisationer. Även Kaplan och Norton (1999, s 29) menar att  det är viktigt att mäta 
eftersom ”det man inte kan mäta kan man inte styra”. Styrningen med balanserat styrkort 
ska enligt Olve et al (1999, s 21) få företag att framgångsrikt styra och följa upp den 
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dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Att kommunal och statlig 
verksamhet börjat använda sig av balanserade styrkort är känt men någon omfattande 
undersökning om dess framgång är inte gjord (op cit, s 266). Utifrån detta uppstår frågan 
om det balanserade styrkortet kan leda till någon förbättrad styrning inom kommunal 
verksamhet.   
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en bättre förståelse för hur införandet av det 
balanserade styrkortet påverkar styrningen i kommunal verksamhet. 
                                                         
Ovanstående syfte har lett fram till följande forskningsfråga: 

• Hur anser ledningen att införandet av det balanserade styrkortet har påverkat 
styrningen inom kommunen? 

 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt begränsa vår undersökning till att omfatta ett kommunalt bolag och en 
kommunal förvaltning. Vi har också valt att begränsa oss till ledningens uppfattningar med 
vilka vi avser förvaltningschef och ekonomichef i  den kommunala förvaltningen medan 
ledningen i det kommunala bolaget utgörs av VD och ekonomichef. Vi valde att titta på den 
verkställande ledningens uppfattningar och uteslöt den politiska ledningen.  
 

1.5 Definitioner  
 
Vi använder styrning, ekonomistyrning och verksamhetsstyrning som synonymer och då 
avses Sanderberg och Sturessons definition ”en målmedveten styrningsprocess som syftar 
till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, 
effektivitet och ekonomisk ställning” (1996, s 22). 
 
Produktivitet handlar om den inre effektiviteten, att göra saker rätt, det som görs måste 
utföras på bästa möjliga sätt (Lindvall, 2001, s 47).  
 
Effektivitet handlar om den yttre effektiviteten, att göra rätt saker, sådant som kunderna 
uppskattar och uppfattar (Lindvall, 2001, s 47).   
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2 METOD 
 

etta kapitel beskriver vårat tillvägagångssätt vid undersökningen. Inledningsvis 
beskrivs vår forskningsansats samt val av forskningsstrategi och undersökningsenhet. 

Därefter redogör vi för hur vår litteratursökning och övrig datainsamling genomfördes. 
Kapitlet avslutas med att undersökningens analysmetod och metodproblem diskuteras. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i vårt arbete utgått från de teorier som behandlar hur det balanserade styrkortet 
används vid styrning av organisationer. Utifrån den insamlade teorin formulerade vi vår 
forskningsfråga. Vi valde att använda oss av aktörssynsättet eftersom de empiriska fakta vi 
samlat in i vår undersökning bygger på personliga uppfattningar och tolkningar om hur 
organisationen arbetar och tänker. Enligt aktörssynsättet förklaras verkligheten som om den 
består av flera verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp av aktörer 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 88). Den kunskap som utvecklas blir individuell eftersom olika 
aktörer, tolkar eller handlar i den verklighet de själva är med och skapar (ibid). Vi försökte 
skaffa oss en förståelse och en helhetssyn av denna verklighet. Detta ställde vi sedan mot 
vår referensram för att kunna visa på eventuella skillnader mellan teori och verklighet. 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 220) kan slutsatser dras genom deduktion 
eller induktion. Deduktion innebär att hypoteser utformas utifrån befintlig teori som sedan 
testas i verkligheten och utifrån detta dras logiska slutsatser (ibid). Induktion handlar 
istället om att genom generella utsagor utifrån empirin och observationer av verkligheten 
utveckla teorier och modeller (ibid). Vårt arbete är av en mer deduktiv karaktär då vi avser 
att dra logiska slutsatser istället för att utveckla ny teori.   
 

2.2 Val av forskningsstrategi 
 
Vi har valt att som forskningsstrategi använda oss av fallstudie för att på djupet kunna 
undersöka hur det balanserade styrkortet påverkat styrningen i verkligheten. Att använda 
fallstudie som forskningsstrategi möjliggör enligt Denscombe (2000, s 42) att inte bara se 
till resultatet utan även titta på de relationer och processer som leder fram till resultatet. 
Fallstudie föll sig som ett naturligt val då en djupare insikt i ämnet och en koppling mellan 
teori och verklighet var vårt mål. Valet av fallstudie innebar att vår undersökning 
påverkades av vilka aktörer som deltog i studien. Det anser Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2001, s 104) är naturligt eftersom aktörsrollen är framträdande i fallstudier. 
 

2.3 Val av undersökningsenhet 
 
I kursen ekonomistyrning höll Lars Åhl och Thomas Parvin från Luleå kommun en 
föreläsning som behandlade balanserade styrkort. Föreläsningen gjorde att vi fick ett ökat 
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intresse för hur det balanserade styrkortet kan användas för att styra och leda en kommunal 
verksamhet. Vid val av undersökningsenhet föll vårt val på Luleå kommun då vi redan hade 
fått lite bakgrundsinformation via gästföreläsningen och därmed visste att de hade infört 
balanserade styrkort i kommunen. Då kommunen är en stor organisation valde vi att 
begränsa oss till att bara undersöka en förvaltning och ett bolag.  
 
Vid val av fallstudie som forskningsstrategi är det naturligt att endast välja ut ett fåtal fall 
och att studera dessa ur flera perspektiv och utgångspunkter (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001, s 102). Vid val av kommunal förvaltning och kommunalt bolag var en 
förutsättning att de skulle ha kommit en bit på väg i arbetet med det balanserade styrkortet 
eftersom vi ville undersöka de upplevda effekterna. Därför kontaktade vi till att börja med 
Lars Åhl för att ta reda på hur långt olika kommunala förvaltningar och bolag hade kommit 
i sitt arbete. De kommunala bolag som kommit längst är Lulebo AB och Luleå Lokaltrafik 
AB (LLT) där Lulebo har ett mer långsiktigt perspektiv eftersom styrkortet är kopplat till 
deras affärsplan som revideras vart tredje år. LLT jobbar med en mer kontinuerlig 
uppföljning av styrkortet vilket var positivt för vår undersökning och därför föll valet på 
LLT. När det gällde val av förvaltning hade tekniska förvaltningen och socialförvaltningen 
kommit längst i sitt arbete med styrkortet. Där föll vårt val på tekniska förvaltningen 
eftersom socialförvaltningen redan är belastad med många examensarbeten för tillfället.  
 

2.4 Litteratursökning 
 
Eftersom vi i tidigare kurser läst om balanserade styrkort utgick vi från artiklar och böcker 
som vi använde oss av då. För att få ytterligare material till vår uppsats fortsatte vi vår 
artikel- och litteratursökning på Luleå universitetsbibliotek där vi sökte efter relevanta 
vetenskapliga artiklar, böcker, tidskrifter och rapporter i bibliotekets databaser. De 
databaser vi sökte i var Emerald, Ebsco Host, Affärsdata samt Lucia och Libris. De sökord 
som användes var för sig och i kombination med varandra var balanced, scorecard, 
management control, public, public sector, local government, community, strategy, 
balanserat styrkort, styrning,  verksamhetsstyrning, offentlig förvaltning och kommunal 
verksamhet. Genom att studera böcker, artiklar, rapporter samt referenslistor i dessa, fick vi 
ytterligare uppslag till relevant litteratur. Vi har också besökt Luleå kommuns hemsida för 
att ta del av delårsrapporter, organisationsscheman och andra dokument. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Eftersom syftet med vår uppsats var att beskriva och undersöka mjuka data såsom åsikter 
och uppfattningar hos aktörerna valde vi att använda oss av personliga intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Enligt Repstad (1999, s 10) passar denna typ av kvalitativ metod bra 
om avsikten är att få en djupare förståelse för det som studeras. Denna metod passar även 
bra om syftet med undersökningen är att gå in på djupet inom ett begränsat område istället 
för att välja att undersöka ett större område mer ytligt (Denscombe, 2000, s 132). Den 
kvalitativa metoden har förmågan att betrakta saker i deras sammanhang, hur de hänger 
ihop och är beroende av varandra (Denscombe, 2000, s 206). Vi använde oss av den typ av 
intervjuer som Denscombe (2000, s 135) kallar semistrukturerade. Vid intervjuerna hade vi 
en lista med frågor som vi ville få besvarade, men vi var flexibla med ordningsföljden och 
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frågeformuleringen. Aktörerna  fick prata fritt och utveckla sina svar samtidigt som vi fick 
möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga våra frågeställningar. Semistrukturerade 
intervjuer möjliggör att svar kan fås på komplexa frågor, i synnerhet sådana frågor som rör 
personliga erfarenheter och uppfattningar (op cit, s 136).   
 
Vår första kontakt togs via telefon med Lars Åhl, ekonomichef i Luleå kommun och väl 
insatt i arbetet med det balanserade styrkortet, för att boka in en tid för intervju. Denna  
intervju sågs mest som ett informationstillfälle för att få en övergripande bild över hur 
organisationen ser ut, varför kommunen infört balanserat styrkort samt för att klargöra 
vilken nivå inom en förvaltning och ett bolag som kunde vara lämpliga för oss att 
undersöka. Efter denna intervju kunde vi gå vidare och välja ut ytterligare personer att 
intervjua. Då vi ville få reda på ledningens uppfattning angående styrkortets påverkan på 
styrningen ansåg vi det mest lämpligt att i tekniska förvaltningen intervjua förvaltnings-
chefen Roland Eriksson och ekonomichefen Susanne Wiik och i det kommunala bolaget 
intervjua VD Agne Björk och ekonomichefen Ulf Öhrling. Eftersom Susanne Wiik inte 
hade jobbat inom förvaltningen innan införandet av det balanserade styrkortet och därmed 
inte hade någon erfarenhet av den tidigare verksamheten valde vi att istället intervjua  
Marianne Palovaara som i sin roll som utvecklingsansvarig inom tekniska förvaltningen är 
väl insatt i arbetet med det balanserade styrkortet. Anledningen till att vi valde att intervjua 
just dessa personer var att vi bedömde att de hade en sådan position att de besatt den största 
kunskapen inom förvaltningen och bolaget för att svara på våra frågor. Genom att intervjua 
flera personer fick vi en mer nyanserad bild av uppfattningarna inom förvaltningen och 
bolaget. 
 
Totalt genomfördes fem intervjuer för att samla in material till den empiriska 
undersökningen. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare och kompletterades med 
stödanteckningar. Den intervjuguide vi använde oss av vid vår intervju med Lars Åhl 
användes mer som en checklista för att se till att vi fick svar på det vi ville. Till de övriga 
intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (Bilaga A) som granskades av vår handledare 
innan intervjuerna genomfördes. Innan intervjuerna avslutades försäkrade vi oss om att vi 
skulle kunna ställa kompletterande frågor via telefon eller e-mail. Utöver dessa intervjuer 
har även Luleå kommuns delårsrapport, organisationsscheman och övriga dokument 
studerats. 
 

2.6 Analysmetod 
 
Det insamlade empiriska materialet har vi fått utifrån de intervjuer vi genomfört med 
ekonomichefen på Luleå kommun samt aktörerna inom den kommunala förvaltningen och 
det kommunala bolaget men även från skriftliga dokument som vi fått ta del av. Efter att vi 
genomfört intervjuerna med aktörerna sammanställde vi svaren i empirikapitlet. Detta har 
vi sedan ställt mot den teori som behandlas i teorikapitlet för att se hur det empiriska 
materialet står sig i förhållande till vår forskningsfråga och teorin. Detta har vi 
sammanfattat i analyskapitlet, där vi fokuserar på de likheter och de skillnader som finns 
mellan empirin och den teori vi tagit del av. I vårt avslutande kapitel har vi dragit slutsatser 
för att kunna besvara vår forskningsfråga. Vi har så långt det varit möjligt använt oss av 
samma rubriker i teori-, empiri- och analyskapitel för att få en struktur som är lätt att följa 
genom hela arbetet. 
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2.7 Metodproblem 
 
Undersökningens giltighet eller validitet handlar ur ett kvalitativt perspektiv om i vilken 
utsträckning resultatet från undersökningen överensstämmer med verkligheten. Därför var 
det viktigt att vi tog kontakt med personer som var väl insatta i ämnet, vi kontaktade Lars 
Åhl då han vid gästföreläsningen visade ett brinnande intresse för styrkortet. Vi valde 
därefter att intervjua två ledningspersoner inom både förvaltningen och bolaget som vi 
bedömde hade god kännedom om det balanserade styrkortet i respektive enhet. Dessa borde 
rimligtvis ha utgjort en representativ del av ledningen. Underlaget har därmed vinklats ur 
ledningens perspektiv men det var också avsikten med vår undersökning. Undersökningens 
validitet borde ha stärkts av att aktörerna visade intresserade för vår undersökning bland 
annat genom att de i förväg plockat fram material som de trodde att vi skulle ha nytta av.  
En faktor som kan ha påverkat undersökningens validitet negativt var om aktörerna 
uppfattade frågorna som de var avsedda. För att undvika missförstånd ställde vi följdfrågor 
för att vara säkra på att vi fick svar på det vi hade för avsikt att få reda på.  
 
Reliabilitet handlar om ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag 
(Denscombe, 2000, s 282). När det gäller kvalitativa undersökningar ses reliabiliteten som 
ett mått på att aktörernas svar är tillförlitliga. Med det menas att det är uppriktighet och 
ärlighet hos aktörerna som efterfrågas. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 40) anser 
att en god reliabilitet innebär att en annan undersökare skulle komma fram till samma 
resultat om de använder samma angreppssätt. Då vi använde oss av aktörssynsättet var det 
inte vårt mål att någon annan skulle kunna komma fram till samma resultat, eftersom 
insamlade data är unika och beroende av de inblandade individerna. Undersökningens 
reliabilitet påverkas av forskarens tolkning och av aktörernas oc h forskarnas påverkan på 
varandra (Denscombe, 2000, s 162). Reliabiliteten stärktes genom att vi använde 
bandspelare vid intervjuerna vilket minskade risken för feltolkningar.  
 
En nackdel med denna metod var att den inte gav så stora möjligheter till generalisering 
men det var inte heller vår avsikt då vi istället ville få en djupare förståelse för våra 
undersökningsenheter. Eftersom vi valde att studera en kommunal förvaltning och ett 
kommunalt bolag istället för att bara studera en av enheterna  innebar det dock att mindre tid 
kunde ägnas åt respektive fall.  
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3 TEORI 
 

etta kapitel inleds med ett avsnitt som behandlar hur styrning mellan kommunal och 
privat verksamhet skiljer sig åt. Därefter följer ett avsnitt om styrning med balanserat 

styrkort. Kapitlet avslutas med en presentation av det balanserade styrkortet och dess 
innehåll samt den referensram vi utgått ifrån.  
 

3.1 Styrning i kommunal och privat verksamhet  
 
Sanderberg och Sturesson (1996, s 29) och Boyne (2002) menar att kommunala  och privata 
organisationer i grund och botten är olika, ägandet skiljer sig åt genom att privata företag 
ägs av entreprenörer eller aktieägare medan kommunal verksamhet ägs kollektivt av 
medborgarna. Företaget har möjlighet att endast betjäna vissa utvalda segment till motsats 
från den kommunala organisationen som måste klara av att tillgodose samtliga 
medborgares behov (ibid). Nedanstående figur beskriver de skillnader i mål och medel som 
förekommer i kommunal och privat verksamhet 
 

 
 
Figur 1. Mål och medel (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 29). 
 
Målet med den kommunala verksamheten är att utifrån kommunallagen tillhandahålla 
effektiv service till kommuninvånarna (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 29). För 
kommunal verksamhet är medlet för att nå uppsatta verksamhetsmål pengar som oftast 
finansieras via skatter, medan målet för privat verksamhet enligt aktiebolagslagen är att ge 
ägaren maximal ekonomisk vinst och medlet är verksamheten (ibid). I privat verksamhet 
blir det därmed viktigt att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt genom att minska 
kostnaderna och öka intäkterna medan det inom kommunal förvaltning handlar om att så 
effektivt som möjligt utnyttja de tilldelade resurserna (Verksamheten i fokus, 2002). För en 
kommun är den fina nsiella framgången en indikator på att se hur väl den når sina mål att 
serva samhället (Quinlivan, 2000). En styrning som leder till sund finansiell ekonomi 
försäkrar att det finns resurser tillgängliga som är nödvändiga för att skapa ett säkert och 
välplanerat samhälle, rekreationsmöjligheter, välskötta vägar och många andra viktiga mål 
(ibid). Den finansiella framgången är alltså inte ett mål i sig (ibid).    
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Under en längre tid har olika former av prestationsmått och verksamhetsbeskrivningar med 
hjälp av nyckeltal använts i kommuner (Olve, Roy & Wetter, 1999, s 266). Kommuner 
använde sig tidigare av nollbasbudgetering3 där chefer och politiker skulle besluta hur 
resurstilldelningen till olika verksamheter skulle göras, något som visade sig vara svårt att 
enas om (ibid). Dessutom har kommunala inrättningar i allt större omfattning fått stå till 
svars inför skattebetalare och uppdragsgivare vilket har inneburit att många kommunala  
funktioner har lagts ut på privata företag (Kaplan & Norton, 1999, s 168). Detta har lett till 
att olika former av beställar- eller utförarmodeller numera används, där respektive 
förvaltning får ansvaret att för skattemedel upphandla de tjänster som invånarna behöver 
(Olve et al, 1999, 266). Beställarens strävan är att få så god service som möjligt för 
skattepengarna och därför är det viktigt med tydliga avtal och mätningar av de utförda 
tjänsterna (ibid). Både beställare och utförare mäter resultat i pengar, men i vissa 
kommuner kombineras resultatmålen med att kvalitén på tjänsterna till kommunens 
invånare mäts (ibid). Om inte servicen motsvarar vad som utlovats ses inte ett positivt 
resultat som en framgång (ibid).  
  
Enligt Brunsson (1994) har det inte bara blivit vanligt att statliga funktioner läggs ut på 
privata företag utan även att privat och kommunal verksamhet lånar egenskaper från 
varandra. Inom kommunal verksamhet skiftar ledningen allt mer från administrativ ledning 
till styrning (Van Gramberg & Teicher, 2000). Det innebär att kommunala  tjänstemän får 
sina roller omvandlade till mer företagslika ledare som jobbar för ökad effektivitet och 
kvalitet inom den kommunala verksamheten (ibid). Även om ledare inom kommunal 
verksamhet ska agera som företagsledare så begränsas effektiviteten då ledarna först och 
främst måste tillmötesgå medborgarnas krav (Faucett & Kleiner, 1994; Van Gramberg & 
Teicher, 2000). Enligt Faucett och Kleiner (1994) anser många medborgare att den privata 
sektorn på ett mer effektivt sätt och med bättre kvalitet skulle kunna utföra den verksamhet 
som den kommunala sektorn i dag utför. Detta i samband med minskade resurser i form av 
minskat skatteunderlag och/eller krav på fler kommunala tjänster visar på behovet av 
prestationsmätning även i kommunal sektor (ibid). Prestationsmätningen måste enligt 
Faucett och Kleiner (1994) integreras med budgeten och följas upp av ledningen. Detta 
resonemang delas av Sanderberg och Sturesson (1996, s 12) som menar att för att uppnå 
största möjliga nytta för kommunmedborgarna, det vill säga effektiv styrning, krävs det 
förutom budget även uppföljningsrutiner och samordning av resurser. För att 
organisationen ska bli framgångsrik behövs en modell för att planera, balansera och följa 
upp verksamheten (Hallgårde & Johansson, 1999, s 15). En modell som kan användas för 
detta är det balanserade styrkortet som har fått allt större genomslag i både privata och 
offentliga organisationer (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003, s 11 ff). De vanligaste 
anledningarna till att organisationer börjar använda sig av balanserat styrkort är att 
situationen för verksamheten har förändrats, en ny VD har tillsatts eller att tillämpningen av 
nuvarande styrmetoder upplevs som bristfälliga (op cit, s 142).  
 
 
 

                                                 
3 ”budgetmetod som innebär att varje utgiftspost prövas systematiskt. Den traditionella utgångspunkten vid 
budgetering är förra årets budget, och uppmärksamheten inriktas på att motivera de förändringar som föreslås 
för budgetåret. Vid nollbasbudgetering är utgångspunkten (basen) "noll" och alla poster granskas på nytt” 
(Nationalencyklopedin, 2004). 
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3.2 Styrning med balanserat styrkort 
 
Det balanserade styrkortet som 1992 lanserades i Harvard Business Reviews av Robert S. 
Kaplan och David P. Norton (Olve et al, 1999, s 21) har sin grund i förändringar som skett i 
det amerikanska näringslivet (Nordstrand & Högsta, 2000, s 12). Från början sågs det 
balanserade styrkortet som ett operativt mätsystem men har senare utvecklats till ett 
långsiktigt strategiskt managementsystem (Kaplan & Norton, 1999, s 19). Kaplan och 
Norton insåg att det inte enbart gick att mäta ett företags ställning i pengar utan att även 
medarbetarna, efterfrågan hos kunderna och utve cklingsmöjligheterna på marknaden var 
betydelsefulla faktorer (ibid).  
 
Arbetet med styrkortet måste börja i ledningsgruppen som sedan ska sprida sin vision, 
affärs idé och strategi till hela organisationen (Kaplan & Norton, 1999, s 187). Genom 
hårdare konkurrens har de strategiska, övergripande målen blivit allt viktigare för 
organisationer, problemet är dock att endast ett litet antal av medarbetarna känner till dessa 
övergripande mål (Nordstrand & Högsta, 2000, s 13). Kaplan och Norton (1999, s 187) 
menar att genom att kommunicera strategin och koppla strategin till personliga mål skapas 
engagemang bland samtliga medarbetare, vilket är viktigt för att alla ska arbeta mot samma 
mål. Med det balanserade styrkortet får medarbetarna även en ökad förståelse för helheten 
då styrkortet formulerar och synliggör organisationens vision, affärsidé och strategi genom 
målsättningar och styrtal (Kaplan & Norton, 1999, s 19; Nordstrand & Högsta, 2000, s 12). 
Det är viktigt för organisationen att personalen förstår vilka finansiella effekter deras beslut 
och handlingar får, styrtalen tydliggör vilka faktorer som påverkar resultatet idag och i 
framtiden (Kaplan & Norton, 1999, s 32). Genom att formulera de resultat som eftersträvas 
i organisationen vill ledningen att medarbetarnas energi och kompetenser fokuseras mot 
organisationens långsiktiga målsättningar (ibid). Många organisationer har övergått från 
centraliserat till decentraliserat resultatansvar vilket gör att avdelningarna blir mer delaktiga 
och får ta ett större ansvar (Olve et al, 1999, s 19).  
 
Styrkortsmodellen tillämpades från början i vinstdrivande företag, men enligt Kaplan och 
Norton (1999, s 168) kan styrkortet ge ännu bättre resultat om det används i kommunal 
verksamhet. Det beror på att styrkortet leder till ett mer målinriktat arbete och större 
ansvarstagande inom just kommuner vilka tidigare utvärderats endast utifrån sin förmåga 
att hålla sig till budgeten (op cit, s 173). Inom vinstdrivande organisationer används 
styrkortet för att tydliggöra sambandet mellan den löpande verksamheten och de långsiktiga 
vinsterna (Olve at al, 2003, s 43). Något sådant långsiktigt och enkelt mål finns sällan i 
icke-vinstdrivande organisationer varför syftet med styrkortet istället blir att få i gång 
diskussioner om avvägning mellan olika intressen (ibid). Även Olve et al (1999, s 265) 
menar att styrkortet kan passa särskilt bra att använda i kommuner men att styrkortet kan 
behöva anpassas eftersom kommuner inte har vinst som huvudsyfte.  
 
Det balanserade styrkortet ger organisationen möjlighet att integrera den strategiska 
planeringen med den årliga budgetprocessen (Kaplan & Norton, 1999, s 23 f). När 
organisationen sätter upp tre- till femåriga strategiska mål är det viktigt att de även anger 
delmål för vart och ett av styrtalen under det kommande räkenskapsåret (ibid). Genom 
denna process kan organisationen sätta siffror på de långsiktiga resultatmål den vill uppnå 
samt ta reda på vilka mekanismer och resurser som krävs för att nå de önskade resultaten 
(ibid). De kortsiktiga delmål som organisationen upprättar för de finansiella och icke-
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finansiella styrtalen kan användas för att mäta de ekonomiska resultaten i månads- och 
kvartalsanalyser (ibid). Men viktigare än så; organisationen kan få svar på  om målen som 
satts upp för kunderna, de interna processerna samt innovationsförmågan för medarbetarna, 
systemen och rutinerna nås (ibid). Det väsentliga är att ledarna fokuserar på framtiden 
istället för det förgångna och inte enbart diskuterar hur resultaten har uppnåtts utan 
framförallt om prognoserna fortfarande är rimliga (ibid). Även Sanderberg och Sturesson 
(1996, s 14) förklarar att det är viktigt för en lyckad styrning att organisationen vet var den 
har varit, var den är och var den är på väg.   
   
Ofta införs kontrollsystem för att chefer och medarbetare ska agera i enlighet med 
företagsledningens strategiska plan (Kaplan & Norton, 1999, s 24). Detta sätt att förankra 
och förmedla en vision och strategi kallas för "single-loop learning" och innebär att 
medarbetarna ska sträva mot långsiktiga strategiska mål (ibid). Medarbetarna har ett givet 
mål men ifrågasätter varken målet eller metoderna även om avvikelser sker (op cit, s 25 f). 
Istället betraktas avvikelserna som fel som måste korrigeras men det ses inte som en 
anledning till att förändra strategin, även om förutsättningarna för strategin kan ha 
förändrats (ibid). Givetvis behöver cheferna få feedback om deras beslutade strategi 
genomförs enligt planen (single-loop-processen), men det är ännu viktigare att de får 
feedback om den beslutade strategin fortfarande kan ses som livskraftig och framgångsrik 
(ibid). Denna typ av "double- loop learning" uppstår när cheferna ifrågasätter både 
antaganden och om den rådande teorin håller (ibid). På detta sätt är det balanserade 
styrkortet en systematisk och ständigt pågående process som hjälper till att hämta feedback 
för att öka kunskapen om och förbättra strategin (Kaplan & Norton, 1999, s 27). 
 
Enligt Kaplan och Norton (1999, s 19) använder sig många organisationer av resultat-
mätningssystem som kombinerar finansiella och icke-finansiella mått men måtten används 
endast för feedback och styrning på kort sikt. Ledningen begränsar användandet av de icke-
finansiella måtten enbart för att förbättra kundkontakterna och de finansiella måtten ses 
som om de skulle ge en fullständig bild av medarbetarnas insatser (ibid). Även om det finns 
organisationer som utvecklar strategier för sina kundrelationer, kärnkompetenser och 
färdigheter så mäter de resultaten endast med finansiella styrtal (Kaplan & Norton, 1999, s 
29). Problemet att endast fokusera på dessa mått är att de endast visar hur framgångsrikt 
företaget har varit, inte hur väl de har lyckats öka eller behålla kapaciteten för framtida 
framgång (Kaplan & Norton, 1996). 
 

3.2.1 Övergripande styrkortsmodell 
 
Grunden i det balanserade styrkortet ligger i organisationens övergripande vision som ska 
vägleda, styra och utmana en hel organisation mot ett framtida önskvärt läge (Olve et al, 
1999, 53). Enligt Ericsson och Gripne (2002, s 26) kan visio ner, affärsidéer och mål skapa 
en hög grad av delaktighet och engagemang i organisationen om de är förankrade och väl 
kända. Nedanstående figur visar hur ett balanserat styrkort kan se ut. 
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Figur  2. Övergripande styrkortsmodell (Olve et al, 1999, s 54). Egna exempel på strategiska mål, 

framgångsfaktorer, nyckelt al och handlingsplan. 
 
Kaplan och Nortons styrkortsmodell innehåller fyra perspektiv som kopplar den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen, affärsidén och strategin (Olve et al, 
1999, s 21). Med det menas att det bakom de fyra perspektiven ligger en uttalad vision och 
strategi (op cit, s 30). Styrkortets roll är att lyfta fram det som för tillfället är viktigast inom 
respektive perspektiv, vilket kan beskrivas som ett kretslopp (ibid). Olve et al (1999, s 30) 
menar att det sedan ska formuleras mål, mått samt konkreta målsättningar och 
handlingsplaner för varje perspektiv. De strategiska målen är delmål som tas fram för att 
vägleda organisationen mot den övergripande visionen (op cit, s 55). Visionen måste göras 
tydlig och kommuniceras via mål och belöningar för att se om visionen behöver omprövas, 
vilket innebär att styrkortet i alla nivåer är kommunikations medlet (ibid). 
Framgångsfaktorerna ringar in de värden som organisationen ska försöka erbjuda de 
utvalda kundsegmenten (Kaplan & Norton, 1999, s 68). Enligt Hallgårde och Johansson 
(1999, s 33) är en framgångsfaktor något som är avgörande för om företaget ska lyckas.  
 

3.2.2 Styrkortets perspektiv 
 
Organisationens målsättningar och styrtal fördelas över fyra olika perspektiv; det 
finansiella, kund, process samt förnyelse- och utveckling (Olve et al, 1999, s 22). Samma 
perspektiv använder även Kaplan och Norton (1999, s 32) men de kallar förnyelse- och 
utvecklingsperspektivet för lärandeperspektiv. Det är dock upp till varje organisation om de 
vill ha fler än fyra perspektiv (op cit, 40). Även Hallgårde och Johansson (1999, s 35) 
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menar att antalet perspektiv kan variera och att det viktiga är att de är relevanta för 
organisationen i fråga. Många organisationer har valt att använda sig av fem perspektiv 
genom att dela upp perspektivet förnyelse- och utveckling i ett medarbetarperspektiv och 
ett utvecklingsperspektiv (ibid). Nedanstående figur illustrerar hur teorins ursprungliga fyra 
perspektiv  hänger samman. 
 

 
 

Figur 3. Styrkortets perspektiv (Olve et al, 2003, s 14; Olve et al, 1999, s 22). 
 
Syftet med styrkortets fyra perspektiv är att kommunicera vad som är strategiskt viktigt i 
organisationen genom att mäta och sätta upp mål för respektive perspektiv (Quinlivan, 
2000). Det finansiella perspektivet symboliserar historiska fakta baserat på företagets 
lönsamhet (Nordstrand & Högsta, 2000, s 15). Kundperspektivet beskriver dagsläget med 
kunderna i centrum,  vilken inställning de har till företaget och hur företaget ska kunna 
tillfredsställa deras behov och önskemål (ibid). Även processperspektivet beskriver nutid 
och innebär att man lyfter fram det interna arbetet, till exempel rutiner och processer (ibid). 
Förnyelse- och utvecklingsperspektivet handlar om framtiden; hur företaget ska förnyas och 
utvecklas för att kunna fortsätta existera på marknaden (ibid). De olika perspektiven visar 
på de olika tidsdimensionerna igår, idag och imorgon (Olve, 1999, s 21). 
 
Finansiella perspektivet 
Inom det finansiella perspektivet tas nyckeltal som mäter exempelvis lönsamhet fram och 
utifrån dessa tal kan slutsatser dras om organisationens strategi och implementeringen av 
denna har haft en positiv påverkan på organisationens vinst eller ej (Kaplan & Norton, 
1999, s 33). Det finansiella perspektivet visar de finansiella följderna av de handlingar och 
åtgärder som vidtagits (ibid). Därmed visas också vad de övriga perspektivens strategiska 
val har gett för resultat (Olve et al, 1999, s 72). Det är i detta perspektiv som de långsiktiga 
målen fastställs som i sin tur speglar de förutsättningar som de övriga perspektiven måste 
rätta sig efter (ibid). Enligt Kaplan och Norton (1999, s 64) måste alla mål och nyckeltal i 
de övriga perspektiven kunna kopplas till ett eller flera mått i det finansiella perspektivet. 
Även om det finansiella perspektivet bara är ett av fyra perspektiv så innebär det inte att 
finansiella resultat är mindre viktiga än tidigare (Creelman, 1998, s 5). Inom det finansiella 
perspektivet tas inte bara mått fram som används vid utvärdering av organisationens  
långsiktiga  framgång utan även så kallade variabler som är avgörande för att 
organisationens långsiktiga mål ska uppnås (Kaplan & Norton, 1999, s 63 f).  
 
I en kommunal verksamhet som inte har vinst som huvudsyfte kan det finansiella 
perspektivet ersättas av god resurshushållning (Olve et al, 1999, s 268 f). Anledningen till 
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att kommuner hellre skulle använda sig av perspektivet god resurshushållning har sin grund 
i att de måste hålla sina utgifter till budgeterade ramar och att kommunens framgång inte 
kan mätas efter hur nära deras utgifter följer den fastställda budgeten (Kaplan & Norton, 
1999, s 168). Att utgifterna hålls inom budgetramarna behöver inte betyda att kommunen 
arbetat framgångsrikt eftersom kommunen kanske inte uppfyllt sina åtaganden mot 
medborgarna på ett tillfredsställande sätt (Kaplan & Norton, 1999, s 168; Olve et al, 1999, s 
266). Därför kan det istället va ra mer intressant att mäta hur effektivt kommunen 
tillgodoser sina kunders/medborgares behov (Kaplan & Norton, 1999, s 168). 
 
Kundperspektivet 
I detta perspektiv identifieras de kunder och marknadssegment som organisationens 
verksamhet ska riktas mot (Kaplan & Norton, 1999, s 33). Det är genom dessa kunder och 
segment som organisationens finansiella mål ska uppnås (op cit, s 65). Det är viktigt att 
organisationen koncentrerar sig på vad kunderna efterfrågar för att inte bli utkonkurrerade 
av andra aktörer som bättre tillgodoser kundernas behov (ibid). Men inom kundperspektivet 
måste ledningen även omvandla organisationens visioner, affärsidéer och strategier till 
marknads- och kundbaserade mål (ibid). Det innebär att organisationen måste välja ut vilka 
kunder de ska betjäna (ibid). Inom kommunal verksamhet kan kundperspektivet eventuellt 
ersättas eller kompletteras med ett medborgarperspektiv för att bättre spegla dess 
intressenter (Ericsson & Gripne, 2002, s 32).     
 
Processperspektivet 
För att nå de kund- och aktieägarmål som ställts upp i kundperspektivet och i det finansiella 
perspektivet måste organisationens ledning identifiera vilka processer som är avgörande för 
att nå de uppställda målen (Kaplan & Norton, 1999, s 91). Processer handlar ofta om 
flöden, exempelvis hur organisationens rutiner för lönehantering ser ut (Ericsson & Gripne, 
2002, s 41). Det är vanligt att mål och mått för detta processperspektiv tas fram först när 
målsättningar och nyckeltal är framtagna för kundperspektivet och det finansiella 
perspektivet (Kaplan & Norton, 1999, s 91).  
 
Förnyelse och utvecklingsperspektivet 
De målsättningar som satts upp i de tidigare beskrivna perspektiven handlar om vad 
organisationen måste klara av att utföra för att nå ett förbättrat resultat (Kaplan & Norton, 
1999, s 119). Inom detta förnyelse- och utvecklingsperspektiv tas målsättningar fram för att 
de övriga målen ska uppnås (ibid). Det kan handla om investeringar för att utveckla 
medarbetarna, systemen och processerna som ofta är de investeringar som har låg prioritet 
inom många organisationer där ett kortsiktigt bra resultat är det viktigaste (ibid). De 
målsättningar som ställs upp inom detta perspektiv medför investeringar som ofta inte ger 
något kännbart resultat nu utan först i framtiden (ibid). Det handlar om organisationens 
långsiktiga förnyelse och överlevnadsförmåga samt om vad som krävs för att utveckla den 
kunskap som krävs för att kunna tillfredsställa kundernas behov (Olve et al, 1999, s 77). 
Men även för att upprätthålla den effektivitet och produktivitet som är nödvändig i de 
processer som skapar de aktuella kundvärdena (ibid). I de organisationer som använder sig 
av ett medarbetarperspektiv kan det vara svårt att finna innehåll till detta förnyelse- och 
utvecklingsperspektiv då det som borde ingå istället hamnar i medarbetarperspektivet (op 
cit, s 126 f). Att vårda kunder och hantera processer är en av de viktigaste balanserna att 
framhäva vilket inte syns om organisationen har ett speciellt medarbetarperspektiv (ibid).   
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3.2.3 Mått i styrkortet 
 
Ett bra styrkort ska enligt Olve et al (2003, s 175) vara anpassat till företagets strategi samt  
ha en blandning av mått som talar om vad som görs och mått som talar om vad som uppnås, 
dessa mått kallas för orsaksmått och resultatmått. Benämningen på dessa mått blir enligt 
Kaplan och Norton (1999, s 141), drivande mått och utfallsmått. Utfallsmåtten speglar i 
allmänhet mål som kan vara gemensamma för många olika organisationer, oberoende av 
branschtillhörighet (ibid). I utfallsmåtten uttrycks strategins yttersta mål som också visar 
om insatserna på kort sikt har lett till önskat resultat (op cit, s 155). Några av de allra 
vanligaste utfallsmåtten är lönsamhet, marknadsandel, kundtillfredsställelse, återköps-
benägenhet och medarbetarnas färdigheter (op cit, s 141 ). Till skillnad från utfallsmåtten är 
de drivande måtten oftast unika för en viss organisation, det kan exempelvis handla om 
faktorer som styr organisationens lönsamhet (ibid). De drivande måtten svarar på frågan, 
vad företaget måste erbjuda kunderna för att nå hög tillfredsställelse, återköpsbenägenhet 
och marknadsandel (op cit, s 68). Därmed framgår också vad som idag krävs av 
medarbetarna  för att nå framgång i framtiden (op cit, s 155). Enligt Kaplan och Norton 
(1999, s 155) kan utfallsmått utan drivande mått skapa osäkerhet om hur utfallen ska 
uppnås eftersom det kan framkalla suboptimerande kortsiktiga handlingar. Det omvända 
förhållandet, att drivande mått inte är kopplade till utfallen kan istället uppmuntra till 
åtgärder som inte ger något värde på vare sig kort eller lång sikt (ibid). 
 
Även i kommuner ska styrkortet förtydliga hur den kommunala verksamheten ska serva 
kunder/medborgare och uppdragsgivare och även vilka resultat och framgångsfaktorer som 
ska förverkliga kommunens affärsidé och strategiska mål (op cit, s 176 f). Inom kommunal 
verksamhet är det viktigt att de lyckas klargöra idén och de mål och mått som ska användas 
för att utvärdera resultaten (op cit, 173). Kaplan och Norton (1999, s 169) menar dock att 
det inom offentlig verksamhet tar tid att utveckla användbara mått och utfallsrapporter. Det 
beror på att måtten är svåra att utveckla eftersom de offentligt anställda är vana att tänka i 
termer av processer (ibid). Istället för att mäta resultatet av sitt arbete mäter de offentlig-
anställda sitt arbetes volym och om de arbetar hårt tror de att de gör ett bra jobb (ibid). 
 

3.2.4 Orsak-verkan  
 
Perspektiven fokuserar organisationen kring ett fåtal kritiska nyckeltal inom viktiga 
målområden (Olve et al, 1999, s 21). Genom dessa perspektiv och mått tvingas 
organisationen styra och följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens 
utveckling (ibid). Perspektiven och måtten ska vara länkade till varandra i ett orsak-verkan 
samband (Kaplan & Norton, 1999, s 36). Detta samband mellan målen och mellan 
perspektiven bör göras så konkreta att de kan styras och bekräftas (ibid). Den stora 
utmaningen är att finna tydliga orsak-verkan samband och att skapa balans bland de olika 
perspektivens mått (Olve et al, 2003, s 47). Kortsiktiga förbättringar får inte motarbeta de 
långsiktiga målen och måtten i de olika perspektiven får inte uppmuntra suboptimeringar 
utan ska stödja organisationens övergripande vision och strategi (ibid). Orsakskedjan bör 
framgå tydligt i styrkortets alla perspektiv (ibid).  
 
Inom det finansiella perspektivet kan exempelvis avkastning på sysselsatt kapital användas, 
ett mått som kan ha påverkats av upprepade köp av befintliga kunder (Kaplan & Norton, 
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1999, s 37). En förbättrad kundlojalitet kan alltså vara en orsak till att avkastning på 
sysselsatt kapital har ökat och därför inkluderas kundlojalitet som ett mått i 
kundperspektivet (ibid). Denna kundlojalitet kan i sin tur öka genom att erbjuda kunderna 
punktliga leveranser, om de är vad kunderna sätter värde på (ibid). Det skulle innebära att 
punktliga leveranser leder till högre kundlojalitet vilket i sin tur leder till bättre ekonomiskt 
resultat och därför tas både kundlojalitet och punktliga leveranser med i kundperspektivet 
(ibid). För att uppnå punktlighet behöver organisationen kanske kortare ledtider och hög 
kvalitet i de interna processerna (Kaplan & Norton, 1999, s 37). Dessa två faktorer blir 
därför styrtal i styrkortets processperspektiv. Genom att utbilda driftspersonalen kan 
organisationen förbättra kvaliteten och korta ner ledtiderna, en faktor som då skulle ingå i 
förnyelse- och utvecklingsperspektivet (ibid). Detta visar på en orsakskedja genom 
styrkortets fyra perspektiv (ibid ). På liknande sätt speciellt inom tjänstesektorn finns det 
samband mellan personaltillfredsställelse, kundtillfredsställelse, kundlojalitet, marknads-
andel och i sista hand ekonomiskt resultat (ibid). 
 
Marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och kund -
lönsamhet är mått inom kundperspektivet och dessa kan inordnas i en orsakskedja (Kaplan 
& Norton, 1999, s 68 f). Måtten bör anpassas efter de kundgrupper som beräknas ge den 
största tillväxten och lönsamheten (ibid). Att företaget lyckas bra med de första fyra måtten 
behöver ändå inte innebära att de har lönsamma kunder (ibid). Genom att använda 
kundlönsamhet som mått hindrar det att organisationer blir överdrivet kundfokuserade 
(ibid). Dessutom är det inte säkert att en nöjd kund är detsamma som en lönsam kund, 
eftersom kunder som enbart ser till lägsta pris kan vara ett segment som inte ger störst 
lönsamhet (ibid). Istället kan det vara det segment som satsar på kvalitet och är lojala sitt 
märke eller företag som är företagets lönsammaste kunder (ibid). Vissa kunder kan 
dessutom ha behov som är både krävande och kostsamma  varför det kan vara bättre att 
avstå från dessa om det inte är möjligt att ta ut ett högre pris (op cit, s 74).  
 
Vid användning av styrkort i kommunal verksamhet ser länken mellan perspektiven 
annorlunda ut (Quinlivan, 2000). Enligt ursprungsmodellen antas ökad kundtillfreds-
ställelse leda till bättre ekonomiskt resultat vilket inte nödvändigtvis är fallet när den största 
delen av verksamheten finansieras via skatter (ibid). Detta minskar dock inte nyttan med 
måtten, men det har stor betydelse för hur dessa utvecklas (ibid). Även inom privat 
verksamhet är det viktigt att sambanden mellan styrtal och finansiella mått är tydliga 
(Kaplan & Norton, 1999, s 38 f). Ett bättre finansiellt resultat är ingen automatisk 
konsekvens av förbättrad kvalitet och ökad kund tillfredsställelse, eftersom kundernas 
omsättning kan vara svag eller vikande så att de därför inte kan göra fler inköp, även om de 
skulle vilja (ibid). Därför bör inte endast de kortsiktiga finansiella styrtalen beaktas, när de 
finansiella styrtalen avläses bör företagets strategi samtidigt analyseras för att se om den 
behöver förändras (ibid).  När det gäller exempelvis kundtillfredsställelse och kvalitet är det 
viktigt att de inte ses som mål i sig själva utan att dessa förbättringar har en stark koppling 
till de ekonomiska resultaten (op cit, s 141 f). Sambanden mellan styrkortets samtliga 
styrtal och de finansiella måtten ska vara tydliga (op cit, s 40).  Även om de finansiella 
styrtalen är det yttersta målet får inte organisationen koncentrera sig på att enbart förbättra 
de kortsiktiga finans iella styrtalen (ibid). 
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3.2.5 Styrkortet i användning eller som ”hyllvärmare”? 
 
Olve et al (2003, s 20) menar att många organisationer säger sig använda sig av balanserade 
styrkort men att det i vissa fall kan handla om en metod för att diskutera strategier och inte 
som ett verktyg för löpande verksamhetsstyrning. Vissa använder sig av styrkortets 
perspektiv för att strukturera upp olika mått inom organisationen men utan någon grund i 
strategier (ibid). Enligt Radnor och McGuire (2004) kan det balanserade styrkortet 
introduceras i organisationen och bara finnas där utan att användas som det verktyg det är. 
Det kan bero på att det i organisationer läggs ner ett stort arbete på att bevisa styrkortets 
effektivitet men att det ofta saknas tid eller information, därför är det viktigt att de som 
arbetar med styrkortet får feedback för att förstå meningen med arbetet (ibid). Eftersom 
styrkortet kan ses som en i raden av olika utvecklingsmetoder kan medarbetarna se 
styrkortet som en modenyck och att den snart ersätts av något annat, därför är det viktigt att 
få in styrkortet i beteendet och inte bara på driftsnivå (ibid ). 
 
Det finns också en risk att användandet av balanserat styrkort i organisatio ner förkastas på 
grund av att förståelse saknas för hur styrkortet ska tillämpas (Olve et al, 2003, s 11). 
Organisationer måste arbeta med styrkortet under en längre tid för att  kunna säga att de har 
reformerat sitt styrsystem (op cit, s 12). Andra anledningar till att organisationer inte lyckas 
med införandet och användandet av det balanserade styrkortet kan enligt Olve et al (2003, s 
129 f) ha sin grund i bristande motivation, dålig tillämpning eller bristande resurser. Det 
kan till exempel handla om att ledningen inte har lyckats övertyga organisationen om varför 
de behöver ett styrkort, att styrkortet används felaktigt utan något logiskt samband med 
organisationens strategi eller att medarbetarna inte förstått vad som ska göras på grund av 
bristande kunskap (ibid). Samtidigt är det viktigt att beakta att det tar tid för en organisation 
att implementera det balanserade styrkortet, vilket beror på att styrkortet handlar om att få 
till en förändring av beteende, prestationer och uppfattningar i organisationen för att nå 
visionen (Quinlivan, 2000). Det är viktigt att komma ihåg att styrkortet är ett verktyg för 
styrning och inte ett mål i sig (ibid). 
 

3.3 Referensram 
 
I det inledande avsnittet om styrning i kommunal och privat verksamhet har vi valt att utgå 
från Sanderberg och Sturesson (1996). I det fortsatta kapitlet har vi valt att utgå från de 
teorier som Kaplan och Norton (1999) samt Olve, Roy och Wetter (1999) utvecklat om det 
balanserade styrkortets utformning och användning i privata och kommunala verksamheter. 
Dessa författare utgår från fyra perspektiv som har resulterat i att vi använder oss av 
följande fyra perspektiv: 
 

• Finansiella perspektivet 
• Kundperspektivet 
• Processperspektivet 
• Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
 

De tre förstnämnda perspektiven är samtliga ovanstående författare överens om, det fjärde 
perspektivet har vi valt att följa den benämning som Olve et al använder sig av. Vi har dock 
valt att komplettera vår referensram med andra författares relevanta teorier.   
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4 EMPIRI 
 

 detta kapitel redovisas utfallet av de gjorda intervjuerna. I det inledande avsnittet 
presenteras hur Luleå kommun är uppbyggd med nämnder/förvaltningar och bolag samt 

hur styrningen inom kommunen som helhet ser ut. Därefter inleds varje delavsnitt med en 
kort presentation av de olika fallstudieobjekten som följs av  aktörernas svar på våra frågor 
samt deras uppfattningar om det balanserade styrkortets inverkan på verksamheten.  
 

4.1 Luleå kommun – övergripande nivå 
 
Vi började med att intervjua Lars Åhl som är ekonomichef på Luleå kommun. Genom 
intervjun med Åhl fick vi en överblick hur kommunen är uppbyggd med olika ansvars-
områden samt övergripande information om styrkortet inom Luleå kommun. 
 
Luleå kommun är uppbyggd kring kommunfullmäktige och kommunstyrelse som under sig 
har två delar, den ena delen består av den politiskt styrda verksamheten och den andra delen 
består av de kommunala bolagen som kommunen äger helt eller delvis (Bilaga B). Den 
politiskt styrda verksamheten är organiserad i ett antal politiska nämnder där varje nämnd 
har en förvaltning för att kunna verkställa sitt uppdrag. Verksamheten som nämnderna och 
förvaltningarna  bedriver regleras enligt kommunallagen. De kommunalägda bolagen som är 
ett tiotal till antalet tillhör även de den kommunala verksamheten. Till skillnad från de 
politiska nämnderna drivs och styrs dessa bolag enligt marknadsmässiga villkor genom 
aktiebolagslagen. Dessa bolag är underordnade den aktiebolagsrättsliga koncernen, Luleå 
Kommunföretag AB, där de kommunalägda bolagen ses som dotterbolag. Moderbolagets 
bolagsstyrelse är tillsatt av politiker som ska agera som styrelse enligt aktiebolags-
lagstiftningen. Nämnderna har en budget och en summa pengar, kommunbidrag som de ska 
använda för att driva sin verksamhet. De resurser som bolagen har till sitt förfogande 
skapas istället i den egna verksamheten, men ägaren (kommunen) ställer avkastningskrav.  
 

4.1.1 Styrning i kommunen 
 
En sådan stor organisation som kommunen måste enligt Åhl styras på ett sätt som är bra för 
hela organisationen, framför allt för  medborgarna. För att inte suboptimera är det viktigt att 
koordinera verksamheten för att få alla inom kommunen att jobba åt samma hå ll, och 
därigenom åstadkomma största möjliga nytta för medborgarna. Kommunen finansierar 
verksamheten genom att ta ut skatter från medborgarna och för politikerna handlar det 
sedan om att ska väga och balansera så att det medborgarna avstår ger dem gemensam nytta 
tillbaka. Därför måste kommunen ha ett styrsystem som säkerställer att de jobbar med vad 
kommunen ska syssla med. Det framtida önskvärda läge som kommunen långsiktigt strävar 
efter att uppnå beskrivs i Luleå Vision 2010, vilken beskrivs senare i detta kapitel. Det är 
utifrån denna vision samtliga förvaltningar och bolag ska verka och precis som Åhl säger 
ha som ”yttersta ledstjärna” i planeringen av den egna verksamheten.  

I 



Empiri 

20 

4.1.2 Styrning med balanserat styrkort i Luleå kommun 
 
Göteborgs Stad har sedan tidigare infört balanserat styrkort i sin verksamhet och det var 
efter ett studiebesök där som Luleå kommun beslöt sig för att införa det även i sin 
verksamhet. Göteborgs styrkortsmodell ligger till grund för Luleå kommuns styrkort men 
kommunen har jobbat vidare med att försöka förtydliga modellen genom att även beakta 
teorin bakom det balanserade styrkortet. Kommunen valde att införa styrkortet i alla 
nämnder och bolag för att komplettera ekonomistyrningen med ett kvalitetsperspektiv. 
Styrkortet sågs även som ett verktyg för att förverkliga kommunens vision. Åhl förklarar att 
kommunen tidigare hade svårt att mäta framgång, årets resultat visades i bokslutet, men att 
uppnå budget i balans säger inte allt. Kommunen kan ha haft en dålig verksamhet och ändå 
klara ekonomin. Med hjälp av det balanserade styrkortet ska kommunens styrprocess 
förbättras vilket är nödvändigt för att öka tydligheten så att varje nämnd och bolag på ett 
tydligt sätt kan uppfatta vad som är deras uppdrag. Tanken är att de olika förvaltningarna 
ska lämna ”sektorstänket” och istället se till helheten, vad de kan göra för att nå 
kommunens övergripande vision. Luleå kommun har jobbat med det balanserade styrkortet 
i tre år och även om de inte kunnat dra några stora slutsatser ännu så anser Åhl att det ändå 
känns som om styrkortet utvecklar kommunens styrning och förbättrar kommunen.   
  
Styrningen i Luleå kommun handlar om att ta fram ett styrsystem och att uttrycka hur 
kommunen ska arbeta med en rullande plan för de tre kommande åren. Varje år påbörjas en 
ny treårig planeringsprocess med att representanter från varje politisk nämnd/förvaltning, 
styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen samt gruppledare från kommun-
styrelsen och stabsenheterna  gemensamt tar fram planeringsförutsättningar för hela 
koncernen. Dessa planeringsförutsättningar förs sedan över till samtliga bolag och 
nämnder/förvaltningar som ska identifiera vad som förväntas av dem och hur de ska uppnå 
dessa förväntningar. Vid årets slut fastställer kommunfullmäktige en plan och en budget för 
de kommande tre åren.  Under det kommande året följs verksamheterna upp månadsvis men 
man har också två större verksamhetsuppföljningar för att se hur det har gått och för att 
utifrån det försöka förbättra styrningen i framtiden. Åhl menar att kommunikation mellan 
kommunen som helhet och de olika nämnderna/förvaltningarna och bolagen är viktigt för 
att få ökad förståelse. Samtidigt ses styrkortet som en bra modell för att få ökat 
engagemang i organisationen, genom att medarbetarna får delta i arbetet med styrkortet tror 
Åhl att medarbetarna också blir motiverade att ta ansvar för att det som framförs i 
planeringsförutsättningarna verkställs.   
 
Grunden i kommunens styrning är Luleå Vision 2010;  
 

”Luleå är regionens kraftcentrum. Antalet invånare i kommunen har ökat till 80 000, en 
mångfald av människor med olika bakgrund.” 
 
”Luleå är en stark och dynamisk kommun, som växer tack vare hög utbildningsstandard, 
bra företagsklimat och bred samverkan mellan universitetet, näringslivet och kommunen.” 
 
”Luleå har goda kommunikationer med omvärlden, en öppen och internationell atmosfär, 
en kultur som uppmuntrar nya idéer.” 
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”Luleå är en attraktiv kommun som är känd för sina framgångsrika skolor och sitt 
framstående universitet, den vackra miljön, den levande landsbygden, den goda servicen 
och det rika kultur- och fritidslivet.” (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 6) 

 
Visionen uttrycker vilka områden som är strategiskt viktiga för medborgarnas livskvalitet 
och kommunens långsiktiga utveckling. De strategiska områdena är befolkningstillväxt, 
näringslivet, universitetet, kommunal kvalité och livsmi ljö (Bilaga C) som ska avspegla sig 
i förvaltningarna/nämnderna och bolaget verksamhet då dessa områden är speciellt viktiga 
att arbeta med. 
 
Inom Luleå kommun har alla nämnderna/förvaltningar valt att jobba med fem olika 
perspektiv medan antalet perspektiv är antingen fyra eller fem i bolagen. De fem perspektiv 
som används inom de flesta av kommunens verksamheter är; ekonomi, process/arbetssätt, 
medarbetare, medborgare/kund  och framtid/utveckling. Enligt Åhl ska kommunen varje år 
ompröva vilka perspektiv de ska använda sig av, om kommunen jobbat med något 
perspektiv och åstadkommit förbättring inom detta kan det kanske läggas åt sidan för att 
istället fokusera på något annat perspektiv. Vid årets slut sammanställer alla nämnder och 
bolag hur de själva bedömer att de klarat av måluppfyllelsen inom de olika perspektiven. 
Vid denna uppföljning används trafikljus där rött ljus symboliserar att nämnden eller 
bolaget inte nått målet, gult ljus att de delvis klarat av att nå målet och grönt ljus för de 
perspektiv som nämnden respektive bolaget nått målet. Kommunen har enligt Åhl lärt sig 
att antalet perspektiv ska begränsas för att inte tappa överblicken, därför har kommunen 
valt att begränsa antalet perspektiv till fyra nu när även kommunstyrelsen ska införa 
balanserat styrkort i sin verksamhet. I det fortsatta arbetet har vi valt att beskriva de 
perspektiv som Luleå Lokaltrafik AB och tekniska förvaltningen jobbade med år 2003. 
  

4.2 Kommunal förvaltning – Tekniska förvaltningen 
 
Tekniska förvaltningen är en av tio  förvaltningar inom Luleå kommun, omsätter cirka 1 
miljard kronor per år och har 525 anställda. Förvaltningen är uppdelad i tio avdelningar; 
ekonomiadministration, personaladministration/information, projektutveckling, teknisk 
service, gata/trafik, park/natur, vatten/avlopp, avfall, kommunala lokaler samt externa 
lokaler. På tekniska förvaltningen genomförde vi en intervju med Roland Eriksson som är 
förvaltningschef och en intervju med Marianne Palovaara som är utvecklingsansvarig inom 
tekniska förvaltningen. 
 

4.2.1 Styrning inom tekniska förvaltningen 
 
Inom en kommun handlar det enligt Eriksson om att skattebetalarna ska få ut så mycket 
som möjligt av de skattemedel som de avstår. Det innebär att målkonflikter uppstår då mål 
och medel inte ”går hand i hand”, vissa jobbar med att sänka medlen medan andra jobbar 
med att höja målsättningen. Enligt Eriksson resulterar detta i frustration och dålig arbets-
miljö samt strul och bråk både på politisk nivå och bland dem som jobbar inom kommunen.  
Att förvaltningen inte gör av med de pengar som de blir tilldelade kan enligt Eriksson inte 
ses som en framgång då det enligt hans mening måste innebära att förvaltningen inte gjort 
det de ska. Då är det mycket troligt att de brustit i sitt åtagande, exempelvis i underhåll av 
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vatten- och avloppsledningar. Eriksson menar vidare att förvaltningen ska klara av att hålla 
budget om de har ordning på verksamheten. Tekniska förvaltningen har en omslutning på 1 
miljard vilket innebär att de enligt Eriksson bör hamna plus/minus två miljoner, målet är att 
hamna mellan noll till en miljon plus. Med ordning och reda samt genom att titta i 
backspegeln ska förvaltningen lyckas med det. Enligt Eriksson är det när förvaltningen inte 
vet var den har varit, var den är eller var den ska som förvaltningens budget inte håller.  
 

4.2.2 Styrning med balanserat styrkort i tekniska förvaltningen 
 
Eriksson anser att kommunal verksamhet vanligtvis inte är särskilt vana att använda sig av 
olika typer av styrmodeller, men att det inom kommunal verksamhet är viktigt att alla 
jobbar åt samma håll för att skapa största möjliga nytta för medborgarna. För Eriksson var 
arbetet med olika typer av styrmodeller inget nytt då han tidigare jobbat som entreprenör 
inom den privata sektorn där många olika typer av styrmode ller har använts. Eriksson anser 
att det sedan införandet av det balanserade styrkortet för tre år sedan har gjorts många olika 
varianter av styrkortet och att det bara blir bättre och bättre ju längre tiden går.  
 
Fördelen med att använda sig av balanserat styrkort inom kommunal verksamhet ligger 
enligt Eriksson i att det inom stora organisationer som Luleå kommun är viktigt att samtliga 
”kalibrerar” sikte. Det är viktigt att samtliga använder samma språk och att alla 
medarbetare i kommunen vet vad som gäller och hur de ska jobba. Erikssons uppfattning är 
också att införandet av balanserat styrkort har medfört att förvaltningar hjälper varandra, 
det är inte längre lika viktigt att vara ”världsmästare” inom sitt område utan det viktigaste 
är att vara ”världsmästare” på samma sak, tillsammans. Det är viktigt att förvaltningar tittar 
på varandra för att se hur andra tänker och gör, därigenom kan förvaltningar kopiera bra 
delar och släppa delar som fungerar mindre bra. 
 
Eriksson har mest jobbat med ekonomi och ekonomisk uppföljning sedan han började på 
tekniska förvaltningen för fyra och ett halvt år sedan. Detta på grund av att förvaltningen 
inom just det området låg långt efter. Tidigare gjorde ekonomen prognoser åt förvaltningen, 
ett jobb som i dag görs av varje förvaltare för sin respektive avdelning. Eriksson förklarar 
att prognoserna numera blir bättre eftersom varje förvaltare till skillnad från ekonomichefen 
är mer insatt i avdelningens arbete som kan variera med de olika årstiderna. För varje år 
finns en budget för de kommande fyra kvartalen, under året görs fyra prognoser och 
därefter ett bokslut som kan kopplas till nästa års ingångsprognos. Förvaltningen får genom 
prognoserna inblick i vad de har framför sig, allt de har att jobba med, alla processer, 
handlingsplaner och utvecklingsprojekt som hänger ihop ända från kommunstyrelsen.  
Palovaara menar att förvaltningen får mer kvalitet då uppföljning sker löpande under året 
istället för att planera vid årets början och läsa av vid årets slut.     
 
Det är enligt Eriksson viktigt att arbetet med balanserat styrkort styrs och drivs från rätt håll 
vilket innebär att förändringsprocessen börjar uppifrån. Inom tekniska förvaltningen har 
införandet därför börjat i nämnden för att sedan föras ut på förvaltningens olika 
avdelningar. Att jobba med balanserad styrning skapar trygghet, arbetet görs på samma sätt 
varje gång men med korrigeringar för att göra styrningen bättre och bättre. Balanserad 
styrning handlar enligt Eriksson om den ständiga förändringsprocessen, inga dramatiska 
steg tas, förändringen märks knappt varken inåt eller utåt vilket ger en ökad trygghet i 
organisationen. Att ha ändamålsenliga rutiner samt ”Vårt sätt att arbeta” ger alltså en 



Empiri 

23 

trygghet i organisationen vilket ger god arbetsmiljö och högre produktivitet utan att man 
känner det. Eriksson menar vidare att produktivitet, särskilt inom offentlig sektor, ses som 
något negativt. Många upplever det som att jobba fortare, att öka frekvensen men det är inte 
det produktivitet handlar om enligt Eriksson, produktivitet är att göra saker smartare, på ett 
bättre sätt och göra det på samma sätt varje gång.  
 
Både Eriksson och Palovaara anser att innehållet i det balanserade styrkortet egentligen inte 
är något nytt utan att skillnaden är att istället för att titta på varje del för sig så tittar man nu 
på hur alla delar hänger ihop. Palovaara förklarar att det balanserade styrkortet kan ses som 
ett mer utvecklat och detaljerat verktyg för att kunna planera ännu bättre. Förutom att 
fördela pengarna på ett vettigt sätt, motiveras fördelningen och dess målsättning. Därmed 
blir avdelningscheferna duktigare på att fördela resurser, mer kostnadsmedvetna, mer 
kvalitetsmedvetna samt bättre på att styra och leda för att få saker och ting uträttade i tid.  
 

4.2.2.1 Övergripande styrkortsmodell ino m tekniska förvaltningen 
 
Eriksson ingår i förvaltningschefsgruppen, en grupp som stöttar kommunstyrelsens arbete i 
framtagandet av planeringsförutsättningar, dessa planeringsförutsättningar lägger sedan 
grunden för vad som är viktigt för tekniska förvaltningen att ta med i sitt balanserade 
styrkort. Inom tekniska nämnden har det tagits fram ett styrkort som övergripande visar de 
förbättringsområden som totalt sett finns inom förvaltningen. Utifrån förvaltningens 
styrkort tar varje avdelning fram ett eget styrkort som visar hur de ska bidra till 
förvaltningens mål. Dessutom tas avdelningsspecifika visioner fram som ska stödja 
följande vision för tekniska nämnden som helhet. 
 

”Tekniska nämnden skapar livsmiljöer som ger människor trygghet och långsiktig 
utveckling i ett väl fungerande samhälle.” (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 16) 

 
Samtliga avdelningar har även tagit fram enskilda verksamhetsidéer som har resulterat i 
nedanstående verksamhetsidé för tekniska nämnden. 

 
”Tekniska nämnden skall i dialog med medborgarna och andra aktörer utveckla en 
kvalitativ struktur som skapar en god livsmiljö i det offentliga rummet, fastighetsbeståndet 
samt en god vatten- och resurshushållning som uppfyller individuella behov idag och i 
framtiden.” (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 16) 

 
Palovaara förklarar att det är viktigt att det i kommunen finns en koppling uppifrån och ner 
samt nerifrån och upp, de områden som där ”uppe” förklaras vara viktigt att fokusera på, är 
de områden som förvaltningen sätter upp målsättningar för. Förvaltningen vill i sin tur att 
avdelningarna inom förvaltningen ska tala om vad de ska göra för att bidra till att målen 
uppfylls, vilka de kritiska framgångsfaktorerna är samt upprätta handlingsplaner för att 
säkerställa nyttan med målen. Alla avdelningsmål måste sedan svara upp mot den 
inriktning som kommunen har på övergripande nivå.  
 
Inom tekniska förvaltningen har strategier tagits fram för de högst prioriterade områdena 
som krävs för att förverkliga förvaltningens verksamhetsidé och vision. Det handlar 
exempelvis om att prioritera trafikutformningen för att få god framkomlighet och god 
trafiksäkerhet men även om att utforma det offentliga rummet för att främja människors 
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möten samt profilera kommunen. Att utöka kompetensutbytet med Luleå tekniska 
universitet har också formulerats i en strategi. 
 
Inom de strategiska områdena (Bilaga C) har tekniska förvaltningen tagit fram handlings-
planer för hur de ska bidra till att kommunens övergripande vision nås. För att bidra till en 
ökad befolkningstillväxt avser tekniska förvaltningen att utveckla vatten- och avfalls-
hanteringen för att klara framtida krav och Luleå kommuns åtagande som EKO-kommun. 
Förvaltningens alla verksamhetsområden ska aktivt och regelbundet utveckla kontakten 
med näringslivet genom att närvara, initiera och arrangera branschdagar inom respektive 
verksamhet. Nätverksutveckling ska ske genom deltagande i branschrådsträffar. För det 
strategiska området, universitetet, ses deltagande i arbetsmarknadsveckan som 
teknologkåren anordnar som viktigt för att visa upp kommunens mångfald som arbets-
givare. Säkerställande av framtida kompetensbehov genom utveckling av den goda arbets-
platsen med jämn köns- och åldersfördelning i engagerade, trygga och lärande arbetsmiljöer 
är tekniska förvaltningens handlingsplan för att förbättra den kommunala kvaliteten. 
Livsmiljön ska förbättras genom betoning på säkerhet, tillgänglighet, ekologi, hälsa och 
upplevelser vid utformning av planer och vid genomförandeprocesser för att skapa 
förutsättningar för en ekologisk hållbar framtid.   
 

4.2.2.2 Styrkortets perspektiv 
 
Inom tekniska förvaltningen pratar de inte om perspektiv utan om fokusområden. Dessa 
fokusområden kan likställas med perspektiv, är fem till antalet och används även i 
förvaltningens olika avdelningar. Benämningen på dessa är ekonomi, medborgare/kund, 
process/arbetssätt, medarbetare och framtid/utveckling. Fokusområdena är som sagt 
desamma i de olika avdelningarna i tekniska förvaltningen men innehållet varierar med 
respektive avdelnings verksamhet. Nedanstående figur visar hur måluppfyllelsen i tekniska 
nämndens balanserade styrkort såg ut i delårsrapporten för januari till augusti 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 4. Tekniska nämndens trafikljus 2003 (Delårsrapport, 2003). 
 
När kommunstyrelsen nu ska införa styrkort i sin verksamhet har kommunen bestämt att 
antalet perspektiv ska minskas till fyra vilket för tekniska förvaltningens del får till följd att 
Eriksson tillsammans med Palovaara och ledningsgruppen måste sortera om de fem 
perspektiven till fyra perspektiv. Eriksson anser dock att det är ointressant hur många 
perspektiv förvaltningarna och bolagen har, bara samtliga jobbar på likartat sätt. Samtidigt 
anser han att förbättra styrkortet kan vara detsamma som att förenkla det. Palovaara menar 
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att det viktiga är att kommunstyrelsen jobbar med lika många och samma perspektiv som 
förvaltningarna.  
 
Eriksson förklarar att det inom tekniska förvaltningen pågår ett projekt för det inre arbetet 
som ska korrespondera med det balanserade styrkortet. Projektet kallas för ”Vårt sätt att 
arbeta” och handlar om hur det inre arbetet med rutiner och processer inom förvaltningen 
ska fungera. ”Vårt sätt att arbeta” kan enligt Palovaara ses som en del av innehållet i 
processperspektivet där alla inom förvaltningen deltar och jobbar fram sina egna rutiner. 
Palovaara förklarar att ”Vårt sätt att arbeta” handlar om att titta över alla processer, rita 
flödesscheman för att se hur processerna ser ut, exempelvis hur fakturor behandlas från det 
att de kommer in till det att de är betalda. Detta arbete genomförs för att se om det är ett bra 
flöde, ett bra sätt att arbeta vid arbetet med fakturor. En SWOT-analys genomförs för att 
utifrån de svagheter som därigenom kan identifieras, ta fram förbättringsområden som 
måste förbättras. Dessa förbättringsområden läggs sedan in i verksamhetsplanen och i 
perspektiven. Mål måste därefter sättas upp för varje år och uppföljningstillfällen måste 
bestämmas. Palovaara ger även ett exempel för vad som kan ingå i medarbetarperspektivet; 
en chef kanske ska genomföra medarbetarsamtal med sin personal, målet har satts upp till 
att 90 % av personalen ska hinnas med under året, uppföljning sker därefter vid varje 
prognosgenomgång. Det viktigaste är dock inte bara att genomföra medarbetarsamtalen 
utan att de också dokumenteras. Enligt Palovaara ska dessa dokument sedan ligga till grund 
för nästa år, vad som då kan förbättras. Det beror på att strävan hela tiden ska vara att 
försöka bli bättre och bättre. 
 
Eriksson anser att balanserad styrning fungerar som ett sätt att få mål och medel att ”gå 
hand i hand”. Han menar också att det handlar om att hålla ihop alla element i en balans 
och att alla förvaltningar och bolag genom balanserad styrning förhåller sig på samma sätt. 
Ofta hamnar det ekonomiska perspektivet i fokus, även om balanserad styrning används. 
Det är enligt Eriksson inte så att ekonomin är viktigast men han anser att hur det än är så 
kommer man tillbaka till ekonomin. Förvaltningen kan inte ha målbilder som inte stämmer 
överens med ekonomin vilket innebär att det i slutänden ändå är ekonomin som styr. Om 
exempelvis en målbild säger att förvaltningen ska byta ut ventilationen på en skola för att 
skapa en god arbetsmiljö och det inte finns pengar, då är det pengarna som styr. Samtidigt 
gäller det att få ut så mycket som möjligt av pengarna i någon form av prioritering, men det 
är ändå en strävan efter balansen. Eriksson menar att alla människor drivs av att göra ett bra 
jobb och känna tillfredsställelse. Därför är det viktigt att de målbilder som sätts upp är 
möjliga att nå med en viss ansträngning, planering och med rätt förutsättningar.  
 
Palovaara menar även hon att allt i slutändan hänger ihop med ekonomin då verksamheten 
måste planeras, ledas och följas upp med bakgrund i de pengar som förvaltningen har 
tilldelats. Den stora skillnaden mot tidigare är att verksamheten mot kund inte längre är det 
enda viktiga utan att även medarbetarna, arbetssättet och framtida utveckling måste 
beaktas. Skillnad är också att den dokumentation som krävs medför att det inte bara är att 
fördela en summa pengar utan det handlar också om att motivera varför och vilken 
målsättningen är, samt hur resultatet ska mätas och följas upp.  
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4.2.2.3 Mått i styrkortet 
 
Tekniska förvaltningen har i sitt balanserade styrkort tagit fram så kallade indikatorer som 
ska synliggöra arbetet med att förverkliga verksamhetsidén. I förvaltningens medarbetar-
perspektivet ska exempelvis sjuktalen sjunka från dagens nivå, en kompetensmatris ska 
utarbetas och i kundperspektivet ska exempelvis webbsidor uppdateras minst fyra gånger 
per år. När det gäller ekonomiperspektivet ska förvaltningen vara kostnadseffektiv och ha 
en ekonomi i balans medan en indikator inom processperspektivet handlar om att utveckla 
och utvärdera tillämpningen av balanserad styrning i hela organisationen. Inom 
utvecklingsperspektivet prioriteras ett vidareutvecklat samarbete med universitet. 
 
Mått och mål följs enligt Palovaara upp vid varje prognos då varje avdelning i trafikljus 
illustrerar hur det har gått med det de tidigare har beskrivit att de ska göra under året; vilken 
målsättning de har, hur mycket det ska kosta samt hur de ska följa upp. Det är också viktigt 
att under årets gång förbättra det som vid prognoserna indikerar rött samt att realistiska mål 
sätts upp.  
 

4.2.2.4 Orsak-verkan  
 
Eriksson menar att alla perspektiven måste sitta ihop i ett orsak-verkan samband likt den 
”ryska gumman” (babusjkan) när det gäller balanserad styrning. Därför anser han vidare att 
det är viktigt att samtliga i organisationen förstår att det de gör får konsekvenser i de andra 
perspektiven men även i de andra förvaltningarna. Även Palovaara anser att det finns ett 
orsak-verkan samband mellan perspektiven exempelvis kan det vara så att arbetet med att 
förbättra processerna inte bara leder till ett förbättrat sätt att arbeta utan även påverkar 
medarbetaren, kunden och ekonomin. 
 

4.2.2.5 Styrkortet i användning eller som ”hyllvärmare”? 
 
När Eriksson började jobba inom tekniska förvaltningen för fyra och ett halvt år sedan fick 
han i uppdrag att slå samman två förvaltningar. Inom den ena förvaltningen fanns mycket 
dokumenterat men det användes inte i arbetet utan blev bara en ”hyllvärmare”. I den andra 
förvaltningen fanns det däremot inte något dokumenterat vilket enligt Eriksson inte sågs 
som något problem förrän anställda gick i pension eller slutade på arbetsplatsen, då 
kunskapen plötsligt försvann. För att undvika att arbetet med det balanserade styrkortet 
hamnar som en ”hyllvärmare” anser Erik sson att det är viktigt att alla medarbetare känner 
sig delaktiga och att utvecklandet av styrkortet får ta sin tid. Eriksson ser hellre att detta 
arbete tar lite längre tid och att det fungerar på ett tillfredsställande sätt. Eriksson menar att 
det är fullständigt naturligt att förändringsprocesser måste få ta tid eftersom människor först 
behöver vänja sig och förstå meningen med förändringen. Det viktiga är att få med sig 
större delen av personalen, helst alla. Eriksson förklarar att förvaltningen är på rätt väg och 
att han inte ser att det skulle finnas någon annan väg att gå. Han menar att även om det 
finns ett stort antal andra styrmodeller så kan han inte se att någon annan modell skulle vara 
bättre än det balanserade styrkortet. 
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4.3 Kommunalt bolag – Luleå Lokaltrafik AB  
 
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) ägs av Luleå kommun och har en politiskt tillsatt styrelse. 
LLT omsätter 70 miljoner kronor och har 110 anställda fördelade på fyra avdelningar; 
ekonomi, marknad, drift och teknik.  På Luleå Lokaltrafik AB genomförde vi en intervju 
med Agne Björk som är VD och en intervju med Ulf Öhrling som är ekonomichef.  
  

4.3.1 Styrning inom Luleå Lokaltrafik AB 
 
Busstrafiken i Sverige ligger på 50 % täckningsgrad vilket innebär att hälften av 
kostnaderna betalar resenären via biljettintäkterna och hälften betalar kommunen. Björk 
menar att kommunen köper samhällsnytta, eftersom kommunen utan busstrafiken skulle 
vara tvungen att bygga fler parkeringsplatser och gator i stan skulle behöva flyttas för att 
klara den ökade biltrafiken. Förutom att LLT får en ramtilldelning på runt 50 % så måste 
bolaget själva se till att skapa ekonomiskt utrymme för utveckling genom ett ökat resande 
samt genom att hålla kostnaderna i schack. Enligt Öhrling går i stort sett all kollektivtrafik  i 
Sverige med underskott och får om de inte är kommunalägda betalt av respektive läns-
trafik företag. Därför anser Öhrling att det inte har någon betydelse om LLT är kommunalt 
eller privat. Han anser vidare att det inte känns som om de är så styrda av politiker utan att 
de har ganska fria händer, det som styr är istället hur mycket pengar bolaget blir tilldelad. 
Björk anser att LLT styrs likt ett privat bolag. LLT har en styrelse som alla andra aktie-
bolag, skillnaden är att styrelsen är politiskt tillsatt men det har endast märkts i någon 
enstaka fråga under tre-fyra år. Björk förklarar att rent teoretiskt skulle kommunen kunna 
säga, nu får ni två miljoner mindre, vilket skulle innebära att busstrafiken politiskt skulle 
halveras. Dessa förutsättningar skulle ju vara exceptionella men det är det enda som skulle 
kunna ses som en skillnad mellan LLT och ett privat företag. Om LLT skulle ha varit ett 
privat företag hade det funnits ett skrivet avtal över hur stor procent trafiken får dras ner. 
 

4.3.2 Styrning med balanserat styrkort i Luleå Lokaltrafik AB 
 
Det balanserade styrkortet som är en modell för verksamhetsstyrning ligger till grund för 
hela LLTs verksamhet. LLT började arbeta fram styrkortet i september 2000, strax efter att 
Björk tillträtt som VD. Björk hade tidigare arbetat som chef inom det privata näringslivet 
och läst en hel del om styrning. Han hade även läst Kaplan och Nortons bok om balanserat 
styrkort och han höll med om att det var alltför kortsiktigt att bara styra på ekonomi-
perspektivet. Björk tyckte perspektivbilden stämde väldigt bra med verkligheten som är 
ganska komplicerad. Om så få felaktiga beslut som möjligt ska tas behövs en någorlunda 
styrning på beslut vilket var anledningen till att han blev intresserad. Utifrån hur Björk 
tolkat teorierna och strukturen i styrkortet var hans förväntningar att de skulle få bättre 
struktur för beslutsunderlagen och därigenom fatta färre felaktiga beslut. Björk förväntade 
sig också att styrkortet skulle vara ett hjälpmedel och samtidigt en pedagogisk möjlighet i 
de flesta argumentationer, vilket han också anser har infriats, åtminstone till vissa delar. 
 
Öhrling anser att införandet av balanserat styrkort har inneburit att budgeteringsarbetet har 
förändrats genom att varje avdelning idag upprättar och följer upp sin egen budget. Det har, 
enligt Öhrling lett till att avdelningschefer och andra medarbetare har fått ökad förståelse 
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för ekonomin då det inte längre är ekonomichefen som har satt upp deras ekonomiska 
ramar. Det har också inneburit att efterfrågan på de uppgifter som Öhrling tillhandahåller 
har ökat, vilket han ser som ett bra tecken. Han menar att det idag inte längre är han som 
tvingar på avdelningarna uppgifter utan att de själva efterfrågar dem. Öhrling anser vidare 
att bolaget idag har en bättre kontroll på kostnader på grund av styrkortets logiska struktur .  
 
LLT har sedan Björk tillträdde som VD börjat med månadsvisa budgetuppföljningar vilket 
har lett att bolaget har fått större koll på kostnaderna.  Eftersom bolaget får mycket intäkter 
på vintern och lite under sommaren så krävs det att budgeten fördelas ut och anpassas för 
att få ett resultat varje månad och därmed bra beslutsunderlag. Detta utvecklades före 
införandet av styrkortet men eftersom styrkortet ställer krav på att mäta på ett riktigt sätt så 
blir mätfunktionerna kvalitativt bättre. Denna typ av uppföljning möjliggör att brister 
snabbt kan upptäckas och åtgärdas. 
 
Att arbetet med styrkortet är en ständigt pågående process är en uppfattning som Björk och 
Öhrling delar. De anser också att perspektiven är desamma men att innehållet kan och ska 
förändras om förutsättningarna förändras. Därför förs kontinuerligt diskussioner om LLT 
har rätt mått och mäter rätt saker. Enligt Björk har LLTs vision förändrats till att nu 
innehålla; att LLT ska vara första valet för luleåborna vid korta resor. En förändring av 
visionen som kom till i samband med starten av det nya linjenätet. Målsättningen är att 
resandet ska öka med 20 % med nya linjenätet och då tyckte LLT att den förra visionen inte 
styrde så mycket mot att öka resandet. Att kunderna är nöjda är ju en sak men bolaget 
måste få fler kunder också. För att komma dit ville bolaget med visionen visa att de måste 
kommunicera fördelarna med buss, exempelvis måste tidtabellen vara lättillgänglig. Björk 
förklarar att de mått som tas fram till en början kanske inte alltid är de bästa, utan kan 
behöva justeras. 
 
Öhrling menar att LLT redan innan införandet av det balanserade styrkortet gjorde samma 
saker men tittade på var sak för sig istället för att se sambanden däremellan. Numera finns 
det en bättre struktur som gör att samtliga i organisationen får ett vidare perspektiv och 
bättre förståelse för det som behöver göras. Även Björk delar resonemanget att jobbet nu 
görs på ett mer strukturerat sätt samt att kommunikationen har förbättrats. Tidigare var det 
lätt att ekonomin hamnade i fokus men för att få effekt på ekonomin måste även de andra 
perspektiven beaktas. Istället för att enbart titta på siffror kanske man funderar lite mer och 
tar hänsyn till kundperspektivet. Det beror på att jobbet måste göras för att få betalt och för 
att få betalt måste bolaget ha kunder. 
 

4.3.2.1 Övergripande styrkortsmodell inom Luleå Lokaltrafik AB 
 
Vid införande av det balanserade styrkortet utgick Björk ifrån vad LLT gjorde då och vad 
de skulle göra i framtiden. Tidigare fanns det enligt Björk tjusiga visioner, som att köra 
miljövänliga bussar, men med vilka pengar ställde han sig frågan och eftersom det inte 
fanns pengar tyckte han att visionerna var politiska. Han ställde även frågan varför Luleå 
kommun äger ett bussföretag men fick inget bra svar. Björk såg att det inte med automatik 
fanns någon anledning till att Luleå kommun ska ha ett bussbolag. Utifrån de tankarna 
arbetade ledningsgruppen bestående av VD, marknadschef, ekonomichef, teknisk chef och 
driftchef fram visionen att LLT måste vara en bland de tre bästa bussbolagen i Sverige ur 
nöjdkundsynpunkt. Men bolaget måste även vara Luleå kommuns bästa alternativ för att 
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planera, marknadsföra och genomföra tätortstrafiken. Arbetet med att jobba fram visionen 
var en process som tog ett halvår och började med nulägesanalys och SWOT-analys. 
Följande övergripande vision togs fram för LLT som helhet och stämdes av med styrelse 
och fackförbunden.  
 

”Luleå Lokaltrafik AB skall vara luleåbornas första val vid resor inom Luleå tätort samt ett 
av Sveriges tre ledande tätortstrafikföretag. Luleå Lokaltrafik AB ska vara Luleå kommuns 
bästa alternativ för planering, marknadsbearbetning och utförande av kollektivtrafik”. 
(Strategisk plan & budget 2004-2006, s 46) 

 
Bland 24 länstrafikbolag i Sverige görs en nöjdkundindexmätning för att få reda på vad 
kunderna tycker. I denna kundbarometer finns 26 frågor som 100 luleåbor får svara på varje 
månad. På frågan, hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget, har LLT ambitionen att 
vara en av de tre bästa. Detta är konkret för att infria visionen. Kunden ska på en nöjdhets-
skala vara nöjd eller mycket nöjd. För tillfället ligger LLT på första plats bland de svenska 
länstrafikbolagen och i jämförelse med tätortstrafik ligger de på fjärde plats på ovanstående 
fråga och är därmed i närheten av visionen. För att LLT ska nå sin vision har följande 
affärsidé utformats. 
 

”Luleå Lokaltrafik AB bidrar till ett trivsammare Luleå och skapar förutsättningar för ett 
levande centrum. Luleå Lokaltrafik AB skall bedriva en enkel, tillgänglig och pålitlig 
kollektivtrafik som erbjuder Luleås tätortsbefolkning ett konkurrenskraftigt och 
miljöeffektivt transportalternativ.” (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 46) 

 
LLT har flera strategier för att nå framgång både hos sina kunder och intressenter. Ett 
exempel för att nå framgång hos kunder är utveckling av kollektivtrafikens kundupplevda 
kvalitet och samhällsnytta. Exempel för att nå framgång hos bolagets intressenter är 
kostnadseffektiva lösningar och medverkan i transportsektorns utvecklingsarbete inom 
persontrafikområdet. 
 
LLT har olika handlingsplaner för att tillfredsställa näringslivet, universitetet, kommunal 
kvalité och livsmiljö i enlighet med kommunens strategiska områden (Bilaga C). Ett 
exempel för näringslivet är att tillhandahålla attraktiv busstrafik inom Luleå kommun samt 
att öka tillgängligheten för nyetablerade företag. Genom att medverka till att alla kan ta sig 
till och från arbetet blir arbetsmarknaden mer flexibel och företagens tillgång till arbetskraft 
ökar. Ett annat exempel för näringslivet är att stödja handeln genom att satsa på fler och 
snabbare turer till och från Luleå centrum och Storheden. Handlingsplanen för universitetet 
är att tillgodose Luleå tekniska universitets studenters och anställdas behov av transporter 
till och från universitetet. Ett exempel på kommunal kvalité är att fortsätta med det 
systematiska databaserade loggningssystem för alla kundsynpunkter och att genomföra 
månadsvisa kundenkäter bland bussresenärer och luleåbor LLT ska för att förbättra 
livsmiljön exempelvis skapa ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt transportalternativ så 
att fler väljer att åka buss vilket leder till att Luleå får renare luft, mindre trängsel och färre 
trafikolyckor. 
 
Kritiska framgångsfaktorer för ekonomin är exempelvis att öka intäkterna och värdesäkra 
kommunal kostnad för köpt samhällsnytta, det är en strategi bolaget jobbar med. LLTs 
kritiska framgångsfaktor är fler och nöjda resenärer med effektiv produktion. När LLT 
utvecklar kritiska framgångsfaktorer måste de börja med att ta fram nyckeltal, därefter gå 
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vidare och jobba upp en affärsplan för att sedan genomföra en rad aktiviteter för att nå de 
uppsatta målen. Då gäller det att prioritera genom att göra en nyttokalkylering över var 
bolaget tror att de får igen de mesta pengarna, eftersom alla aktiviteter inte kan genomföras. 
Björk menar att bolaget förhoppningsvis tar så få felaktiga beslut att de går åt rätt håll.  
 

4.3.2.2 Styrkortets perspektiv 
 
Styrkortet jobbas fram för LLT totalt och sedan för de fyra avdelningarna; ekonomi, 
marknad, drift och teknik. Avdelningarna jobbar fram sin version som till viss del är styrd 
av det som sagts av ledningsgruppen. Perspektiven är desamma för bolaget som helhet och 
i de olika avdelningar men mått och mål skiljer sig åt. Exempelvis ska teknik avdelningen 
vara LLTs bästa alternativ för att repa och serva bussarna, i annat fall kan den tjänsten 
köpas in och detsamma gäller för de övriga avdelningarna. På detta sätt försöker 
avdelningarna sätta mått precis som ledningsgruppen gjort på de olika perspektiven och 
förhoppningsvis hjälper deras plan att nå den gemensamma visionen. LLT har fyra 
perspektiv som är desamma i de olika avdelningarna, benämningen på dessa är ekonomi, 
kund, process/utveckling och medarbetare. Nedanstående figur visar hur måluppfyllelsen i 
LLTs balanserade styrkort såg ut i delårsrapporten för januari till augusti 2003.  
 

Ekonomi Kund Process/utveckling Medarbetare 

 
Figur 5. Luleå Lokaltrafiks trafikljus 2003 (Delårsrapport, 2003). 
 
De frågor som finns med i nöjdkundindexmätningen följs upp månadsvis och några av 
frågorna ingår som mått i det balanserade styrkortet. Björk upplever att måtten är levande 
för jämnan och att fel beslut ibland ändå kan tas och fel mätmetod kan användas i vissa 
lägen. Men det är viktigt att kontinuerligt titta på var bolaget hamnat, vad resultatet är nu 
och att titta på nästa år. Tidigare hade LLT inte möjlighet att se hur många hållplatser som 
prickas i rätt tid, vilket enligt Björk är väsentligt. Med nya informationssystemet infördes 
GPS på bussarna vilket innebär att LLT kan kolla bakåt hur de passerat de 17 000 
hållplatstiderna som ska passeras under en dag. Föraren kan själv se plus- och minustider 
när de passerar hållplatser, alltså både för sen och för tidig passering. Björk menar att detta 
kvalitetsmått skulle kunna ingå i process/utvecklingsperspektivet. Björk och Öhrling anser 
inte att det går att säga att något av perspektiven är viktigare än något annat, åtminstone 
inte om visionen ska kunna uppnås. Eftersom det alltid är konkurrens om kostnader, menar 
Björk att det finns motsättningar mellan perspektiven och svårigheten är att bedöma och 
prioritera när målen ska nås.  
 
Mellan perspektiven finns det enligt Björk alltid motsättningar eftersom det alltid är en 
konkurrens om kostnaderna, svårigheten är då att prioritera när målen ska nås och göra 
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bedömningar. Men som Björk och Öhrling säger handlar det mera om att nå balans mellan 
perspektiven. Björk menar att om LLT exempelvis går från första till fjärde plats i 
kundbarometern på frågan - hur rent och snyggt det är i fordonen - kan LLT fundera på vad 
det beror på, våren kanske är en extra tuff tid. Då kan bolaget fråga sig om de vill nå första 
plats igen och komma fram till att det är tveksamt, eftersom det är för dyrt och då görs inga 
speciella insatser. Om bolaget däremot tycker det är betydelsefullt kan de kanske lägga mer 
pengar på att förbättra den biten.  
 

4.3.2.3 Mått i styrkortet 
 
När det gäller ekonomiperspektivet ställer kommunen krav på en viss räntabilitet på totalt 
kapital och soliditet vilket LLT 2003 inte bara klarade utan också överträffade. Björk 
berättar att täckningsgraden har LLT själva satt, den har inte helt uppnåtts och beror på att 
när resandet ökar så ökar kostnaderna ännu mer och täckningsgraden sjunker. I medarbetar-
perspektivet följs bland annat trivsel och betald sjuk frånvaro upp. Om personalen anser att 
ledningen har tydliga mål följs också upp. Det kan vara bra att ha tydliga mål om man ska 
försöka styra personalen mot någonting, anser Björk. När det gäller kundperspektivet så är 
det antalet resor som är ett kvantifierbart mått och från kundbarometern hämtas uppgifter 
om hur nöjda kunderna är samt ett genomsnitt på utfallet av samtliga frågor i kund-
barometern. Under 2003 överträffade LLT här samtliga sina mål och under 2004 års tre 
första månader kan nämnas att utfallen i kundbarometern kraftigt överstiger de mål LLT 
ställt upp. Detta förklarar Björk med att starten av det nya linjenätet lyckades så mycket 
bättre än bolaget hade förväntat sig. Process/utveckling följs upp med hur mycket som 
betalas ut i kompensation till kunder om bussarna är mer än 20 minuter sena. LLT mäter 
även hur många kundklagomål som inkommer per telefon och brev samt hur stor del av 
dessa som besvaras inom 36 timmar. LLT försökte även mäta ej utförda turer men lyckades 
inte med det. Björk och Öhrling förklarar att de flesta mål och mått följs upp månadsvis, 
förutom medarbetarenkäten som bolaget hittills bara följt upp en gång per år. Ekonomin 
följs upp månadsvis, nöjdkundindexmätningar görs nio gånger per år och resande-
frekvensen följs upp veckovis. Denna information sprids sedan ut till personalen i en 
månadssammanställning. 
 

4.3.2.4 Orsak-verkan    
 
När LLT arbetade fram mål och mått kom de fram till att kunderna framförallt måste tycka 
om LLT, därför ska bolaget vara en av de tre bästa i Sverige. Samtidigt räcker det inte vara 
bäst om de är för dyra. Om LLT exempelvis är 2-3 miljoner dyrare än någon annan räcker 
det inte även om de är bäst och om inte kunderna är nöjda får de inga resenärer och då 
klarar de inte ekonomin, allt är alltså sammankopplat med det ekonomiska perspektivet. 
Om inte medarbetarna är trevliga mot kunderna  och om de inte trivs och är hyggligt 
engagerade så klarar bolaget inte kund- och ekonomiperspektivet, därför är det nödvändigt 
att jobba hårt med medarbetarperspektivet. När det gäller process/utveckling så måste 
bolaget ha fungerande processer; biljettmaskinerna måste fungera för att få intäkter, bussen 
måste fungera annars kostar det pengar att hämta buss och personal. Björk förklarar att 
personal skulle stå och kosta och kunderna drabbas. Att processerna är en viktig del kan 
förstås då 46 bussar är ute klockan 6.30 på morgonen och 17 000 hållplatser ska passeras i 
rätt tid under en hel dag. Fungerar inte grundplaneringen rätt så innebär det att det blir för 
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många bussar samtidigt på Smedjegatan inne i stan och att bussarna inte kommer på 
utlovade tider. Det gäller att ha ”styr på processerna ”.  
 
För 1,5 år sedan hade LLT en nedgång på frågan i kundbarometern om förarnas 
uppträdande var trevligt och i jämförelse med de andra trafikbolagen gick de ned från elfte 
till sextonde plats. Då togs snabbt beslut att satsa pengar på en servicekurs som all personal 
gick. Därefter vände det och bolaget tog sig upp på en elfte plats igen. Björk vet fortfarande 
inte om det var väl satsade pengar men de fick i alla fall en indikation på att kunderna 
tyckte att bolaget blev lite bättre. På detta sätt fungerar styrkortet, att värdera vad man får 
och vad aktiviteten får kosta. Utan balanserad styrning och nöjdkundindex hade inte 
behovet av serviceutbildningen upptäckts så snabbt och inte heller kunnat genomföras med 
bara några månaders varsel.  
 

4.3.2.5 Styrkortet i användning eller som ”hyllvärmare”? 
 
Björk anser att LLT utformade det balanserade styrkortet utifrån att ha läst teorin. Många 
kan frestas av att ta genvägen in i nyckeltal och även om det är väsentligt så är det 
processen som sådan och pedagogiken som är mest intressant. Faran är att nyckeltalen tas 
fram, sätts in i verksamhetspärmen och tas fram till nästa budget. Därmed blir inte 
processen, uppföljningen, pedagogiken och engagemanget komplett och enligt Björk är det 
”hela resan” som räknas. Det är kanske inte så svårt för ledningsgruppen att förklara och få 
sina närmaste administratörer att jobba åt samma håll, men att få med de andra 
medarbetarna kan vara svårare. Björk tror dock att medarbetarna  tycker att det känns bättre 
än innan de införde styrkortet, vilket han anser har kommit fram i de medarbetarsamtal som 
genomförs löpande. Även Öhrling anser att medarbetarna ser styrkortet som något positivt 
men att det tog tid eftersom alla behövde få ta del av styrkortet för att förstå nyttan med det. 
Björk menar vidare att hur mycket den enskilda medarbetaren engagerat sig har varierat. 
Administrativa chefer tycker att styrkortet är väldigt bra medan de som sitter och har 
ansvaret över alla förare har mindre tid att jobba teoretiskt med styrkortet. Björk menar att 
styrkortet är en bra pedagogisk modell. För att få medarbetarna att trivas kan lönen 
fördubblas men det är inte riktigt så enkelt, eftersom ekonomiperspektivet då inte går ihop. 
Enligt Björk kan man använda den pedagogiken ”på hela resan”.  
 
Vidare anser Björk att han inte skulle veta hur LLT skulle göra utan styrkortet men menar 
att då skulle de antagligen använda sig av något annat system. Björk tror definitivt att LLT 
kommer att fortsätta använda styrkorte t. Han är nöjd och tycker att styrkortet teoretiskt 
håller ihop väldigt väl. Detsamma anser Öhrling som ser styrkortet som ett väldigt bra 
hjälpmedel. Både Björk och Öhrling förklarar att det är lätt att styrkortet blir för 
komplicerat, vilket kan leda till att styrkortet blir en skrivbordsprodukt som inte används. 
Därför har LLT tillfört kommunikativa strategier för varje beslut i processen vilket innebär 
att bolaget försöker jobba med enkelhet, pålitlighet och tillgänglighet. Björk menar att även 
om man inte alltid kommer ihåg det, ska dessa ”ledord” användas som ett mantra - är detta 
enkelt för föraren, för administrationen och för kunden. Det handlar om att finna enkelheten 
och inte göra det för krångligt. Öhrling påpekar att svårigheten just ligger i att göra det 
enkelt.  
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5 ANALYS  
 

detta kapitel ställs det empiriska resultatet i föregående kapitel mot med den teori som 
behandlats i teorikapitlet. 

  

5.1 Styrning i kommunal verksamhet 
 
Eriksson anser att det inom kommunal verksamhet är viktigt att kommuninvånarna får så 
bra service som möjligt för skattepengarna. Han menar att det inom förvaltningen inte finns 
någon anledning att inte förbruka de tilldelade medlen, utan snarare att det handlar om att 
använda dessa medel så effektivt som möjligt. De tta stämmer överens med Sanderberg och 
Sturessons (1996, s 29) resonemang om att medlet i den kommunala verksamheten är 
pengarna och målet är verksamheten. Den verksamhet som LLT bedriver finansieras till 
viss del av kommunala medel vilket Björk ser som att kommunen köper samhällsnytta. 
Björk berättar att de kommunala bidragen endast täcker hälften av biljettkostnaden vilket 
innebär att för att utveckla verksamheten måste LLT skapa sina egna resurser. Dessa 
resurser skapas enligt Björk genom att öka intäkterna med ökat resande samt genom att 
minska kostnaderna.  
 

5.2 Styrning med balanserat styrkort 
 
Enligt Åhl insåg kommunen att styrningen behövde utvecklas och förbättras för att få ökad 
kvalitet i styrningen. Olve et al (2003, s 142) förklarar att en av anledningarna till att 
balanserade styrkort införs i verksamheter är att organisationen vill utveckla styrningen 
eftersom de upptäckt brister med den. Björk förklarar att LLT började arbetet med det 
balanserade styrkortet redan innan kommunen hade beslutat om att införa det i den övriga 
verksamheten. Han menar att LLT såg ett behov av en förbättrad styrning som inte bara tar 
hänsyn till det ekonomiska utan även andra aspekter som till exempel kunder och 
medarbetare. Detta stämmer bra överens med de tankar Kaplan och Norton (1999, s 19) 
hade då de utformade det balanserade styrkortet, att företagets ställning inte kan mätas i 
pengar utan att även medarbetarna, kunderna och utvecklingsmöjligheterna är betydelse-
fulla. Enligt Åhl införde tekniska förvaltningen det balanserade styrkortet i sin verksamhet 
som ett led i att kommunen beslutat att det skulle införas i alla kommunala förvaltningar 
och bolag. Han förklarar att kommunens styrkort har utformats utifrån det balanserade 
styrkort som Göteborgs Stad använder s ig av men att kommunen senare har insett vikten av 
att även beakta Kaplan och Nortons teori. LLT har däremot enligt Björk utgått från Kaplan 
och Nortons teori vid utformandet av sitt balanserade styrkort. Precis som Kaplan och 
Norton (1999, s 187) förespråkar att arbetet med styrkortet måste börja i ledningsgruppen, 
förklarar både Björk och Eriksson att arbetet med styrkortet började i respektive 
ledningsgrupp för att sedan föras ut på respektive avdelning. Björk och Öhrling menar att 
arbetet med det balanserade styrkortet har lett till att medarbetarna fått en ökad förståelse 
och ökat engagemang för verksamheten. Detta stämmer överens med det som Kaplan och 
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Norton (1999, s 32) beskriver, då medarbetarna blir medvetna om de resultat som 
eftersträvas kan de hjälpa till att nå verksamhetens långsiktiga målsättningar. 
 
Åhl menar att det balanserade styrkortet har förbättrat kommunens styrprocesser och att 
styrkortet ses som ett hjälpmedel så att varje förvaltning och bolag på ett tydligt sätt kan 
uppfatta vad som är deras uppdrag. Han menar vidare att styrkortet därmed formulerar 
kommunens vision som möjliggör att samtliga förvaltningar och bolag ser till helheten och 
får en ökad förståelse för vad de kan göra för att nå kommunens visioner. Eriksson menar 
att styrningen underlättas genom att användandet av balanserat styrkort har lett till att ett 
gemensamt språk används i kommunen. Både Åhls och Erikssons resonemang visar på att 
Kaplan och Nortons (1999, s 19) teori stämmer, att styrkortet ska kommunicera och 
förtydliga de övergripande målen vilket gör att medarbetarna får en ökad förståelse för 
helheten.   
 
Öhrling förklarar att LLTs olika avdelningar sedan införandet av balanserade styrkort själva 
sköter sitt budgetarbete med prognoser och uppföljning. Detta har enligt Öhrling lett till en 
ökad förståelse för ekonomin då avdelningarna själva tar de åtgärdsbeslut som behövs. 
Öhrling har sett en positiv beteendeförändring då intresset hos medarbetarna/avdelningarna 
har ökat. Detta märks genom att de numera själva efterfrågar uppgifter som Öhrling tidigare 
kände att han ”tvingade” på dem. Även Eriksson förklarar att respektive avdelning inom 
förvaltningen numera sköter sitt eget budgetarbete. Han anser att de verksamhetsnära 
prognoserna blir mer tillförlitliga än tid igare då ekonomichefen gjorde prognoser för alla 
avdelningar. Olve et al (1999, s 19) har beskrivit att decentralisering medför att 
avdelningarna får ta ett större ansvar och att de blir mer delaktiga, vilket stämmer överens 
med det som både Eriksson och Öhrling förklarar.  
 
LLT har enligt Björk börjat med månadsvisa budgetuppföljningar för att få ett bättre 
beslutsunderlag och för att därmed snabbare kunna sätta in åtgärder om det behövs. 
Eriksson och Palovaara beskriver att tekniska förvaltningen har kvartalsprognoser och 
uppföljningar för att kunna se om något behöver justeras för att uppnå budget. Palovaara 
förklarar att de därmed snabbare kan åtgärda det som vid de olika prognoserna upptäckts 
vara nödvändigt istället för att planera vid årets början och läsa av vid årets slut. Detta 
stämmer med Kaplan och Nortons (1999, s 23) teori som beskriver att det balanserade 
styrkortet ger en möjlighet att integrera den strategiska planeringen med den årliga budget-
processen, samt att ledarna inte enbart diskuterar hur resultaten uppnåtts utan framförallt 
om prognoserna fortfarande är rimliga. Eriksson, Björk och Palovaara talar även de om att 
det är väsentligt att inte enbart titta i backspegeln för att se hur det har gått utan även se hur 
läget ser ut idag och utifrån det försöka se hur framtiden kan komma att te sig. Det stämmer 
överens med Sanderberg och Sturesson (1996, s 14) som förklarar att det för en lyckad 
styrning krävs att organisationen vet var den har varit, var den är och var den är på väg.  
Kaplan och Norton (1999, s 27) menar att arbetet med det balanserade styrkortet är en 
ständigt pågående process som genom feedback hjälper till att öka kunskapen och förbättra 
strategin. Eriksson menar att arbetet med styrkortet hela tiden pågår och att de korrigeringar 
som görs hela tiden förbättrar verksamheten. Feedback fås, enligt Björk, genom 
kontinuerliga medarbetarsamtal, kundundersökningar samt prognoser som görs under året. 
Björk förklarar att LLT gör kvalitetsuppföljning genom kundenkäter varje månad för att få 
reda på vad kunderna tycker om verksamheten vilket stämmer överens med ovanstående 
teori. Björk menar att LLT i samband med införandet av det nya linjenätet kom fram till att 
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förutsättningar för strategin förändrats och att de därför ändrade sin vision, vilket visar på 
att den ständigt pågående processen fungerar enligt Kaplan och Nortons (1999, s 27) teori.  
 
Eriksson, Palovaara, Björk och Öhrling anser att innehållet i styrkortet egentligen inte är 
något nytt, då de tittar på samma saker som tidiga re, men till skillnad från tidigare hänger 
alla delar samman och är beroende av varandra. Björk och Öhrling menar att styrkortet har 
medfört en ökad kommunikation samt ett förbättrat och mer strukturerat sätt att styra 
verksamheten. Palovaara förklarar att dokumentationen och planeringen med hjälp av det 
balanserade styrkortet numera görs på ett bättre sätt då resurserna inte bara fördelas utan 
även måste motiveras på ett tydligt sätt samtidigt som målet måste beskrivas och följas upp. 
Palovaara menar även att förvaltningen får mer kvalitet i styrningen då uppföljning sker 
löpande under hela året. Björks förhoppning med införandet av det balanserade styrkortet 
var att LLT skulle få ett hjälpmedel för att fatta färre felaktiga beslut, genom att 
kontinuerligt följa upp mål och mått för att se vad resultatet är nu och utifrån det se hur det 
kan komma att se ut i framtiden. Samtliga aktörers resonemang stämmer överens med 
Kaplan och Nortons (1996) teori, att det balanserade styrkortet inte bara ska hjälpa till att 
visa hur framgångsrik organisationen har varit, utan även hur de ska kunna åstadkomma 
framtida framgång. 
 

5.2.1 Övergripande styrkortsmodell 
 
Åhl beskriver att kommunen i det balanserade styrkortets perspektiv kunnat beskriva vad 
som behöver göras för att nå kommunens övergripande vision, Luleå Vision 2010. Det 
stämmer väl överens med det resonemang Olve et al (1999, s 53) för, att visionen ska 
vägleda, styra och utmana mot ett framtida önskvärt läge. Eriksson och Palovaara förklarar 
att det är viktigt att förvaltningens vision stämmer överens med kommunens övergripande 
vision då förvaltningens uppdrag är att bidra till att denna förverkligas. Palovaara och Björk 
förklarar att det inom både LLT och tekniska förvaltningen har tagits fram perspektiv, mål, 
kritiska framgångsfaktorer och handlingsplaner för att förtydliga vad som är viktigt att 
jobba med för att nå visionen. Det stämmer bra överens med det som Olve et al (1999, s 30) 
beskriver, att innehållet i styrkortet ska vägleda organisationen mot den övergripande 
visionen. 
 

5.2.2 Styrkortets perspektiv 
 
Palovaara berättar att de inom tekniska förvaltningen använder sig av ekonomi-, 
medborgare/kund-, process/arbetssätt-, medarbetare- och framtid/utvecklingsperspektiv. 
Dessa perspektiv stämmer överens med de perspektiv Hallgårde och Johansson (1999, s 35) 
förespråkar för privat verksamhet. De stämmer däremot inte överens med de perspektiv 
som Olve et al (1999, s 22) föreslår för kommunal verksamhet, att benämningen av 
exempelvis styrkortets finansiella perspektiv skulle behöva ändras till god resurs-
hushållning. Åhl berättar att kommunen ställer krav på att alla förvaltningar ska minska ner 
antalet perspektiv till fyra, vilket innebär att tekniska förvaltningen ”tvingas” justera om sitt 
styrkort. Eriksson anser dock att det är ointressant hur många perspektiv de olika 
förvaltningarna och bolagen har, så länge de jobbar på liknande sätt. Enligt Åhl bestämmer 
bolagen själva hur många perspektiv de ska använda sig av. Björk förklarar att de inom 
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LLT använder de sig av ekonomi-, kund-, medarbetar- och ett kombinerat 
process/utvecklingsperspektiv, det stämmer varken överens med de perspektiv som Olve et 
al (1999, s 22) eller Kaplan och Norton (1999, s 32) förespråkar.   
 
Olve et al (2003, s 47) påpekar att det är viktigt att skapa balans mellan de olika 
perspektivens mått så att ingen suboptimering sker. Både Björk och Eriksson menar att 
balansen mellan perspektiven är viktig för att kunna värdera och prioritera vilka handlingar 
och åtgärder som är viktiga för verksamhetens framgång på lång sikt.  
 

5.2.3 Mått i styrkortet 
 
Kaplan och Norton (1999, s 141) anser att det i ett bra styrkort ska återfinnas både drivande 
och utfallsmått. Enligt den strategiska planen (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 48) 
återfinns dessa båda mått i LLTs perspektiv, i exempelvis kundperspektivet finns ett 
utfallsmått som säger att de vill nå 3 miljoner resor under år 2004 och för att nå dit finns ett 
drivande mått som säger att 70 % av alla tillfrågade resenärer ska vara nöjda med LLT. I 
den strategiska planen (Strategisk plan & budget 2004-2006, s 18) återfinns även tekniska 
förvaltningens mått, ett utfallsmått i kundperspektivet är att erbjuda bra service till 
kunderna/medborgarna och drivande mått är att se över webbsidorna och andra 
informationsvägar minst fyra gånger per år. Tekniska förvaltningens mått är inte lika 
specificerade som de vi ser hos LLT. Kaplan och Norton (1999, s 169) förklarar att det tar 
tid att ta fram användbara mått inom offentlig verksamhet och måtten är svåra att utveckla 
eftersom de offentligt anställda snarare tänker i termer av processer än i vad resultatet av 
deras arbete blir.  
 

5.2.4 Orsak-verkan 
 
Björk och Öhrling inom LLT samt Eriksson och Palovaara inom tekniska förvaltningen 
anser att det finns ett samband mellan styrkortets olika perspektiv och att alla perspektiv är 
lika viktiga och påverkar varandra. Palovaara förklarar exempelvis att sambandet mellan 
förbättringar i någon process i processperspektivet leder till positiva effekter även i de 
övriga perspektiven. Detta samband framgår dock inte tydligt i tekniska förvaltningens 
styrkort. Kaplan och Nortons (1999, s 36) teori om orsakskedjan mellan perspektiven 
stämmer tydligare överens mellan LLTs olika perspektiv och mått inom perspektiven. 
Enligt Kaplan och Norton (1999, s 37) visar orsakskedjan att organisationer kan förbättra 
kvaliteten genom att utbilda personalen, vilket ger effekter i de andra perspektiven. Björk 
förklarar att samtliga chaufförer fick genomgå en serviceutbildning då en kund -
undersökning visat på försämrat bemötande från chaufförerna, en åtgärd som inte bara leder 
till trevligare personal utan även fler och nöjdare kunder samt förbättrad ekonomi. Björk 
anser att behovet av denna utbildning upptäcktes snabbt tack vare att de arbetar med 
balanserat styrkort. 
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5.2.5 Styrkortet i användning eller som ”hyllvärmare”? 
 
Enligt Radnor och McGuire (2004) kan det balanserade styrkortet ibland införas i 
organisationer för att bara finnas där utan att användas som det verktyg det var tänkt. 
Gemensamt för Björk och Öhrling på LLT och Eriksson och Palovaara på tekniska 
förvaltningen är att de också inser att styrkortet lätt blir en ”hyllvärmare” om det inte 
präglas av enkelhet, tydlighet och delaktighet. De är alla eniga om att det balanserade 
styrkortet inte är någon ”modenyck” utan ett verktyg som de kommer att använda under 
lång tid framöver. Öhrling och Björk förklarar att det är lätt att göra styrkortet för 
komplicerat och att svårigheten ligger i att göra det enkelt. Björk, Öhrling, Eriksson och 
Palovaara menar att det alltid finns ett visst motstånd vid förändringar och medarbetarna 
kan uppleva att de inte har tillräckligt med tid att jobba med styrkortet. Palovaara förklarar 
dock att det egentligen inte behöver ta så mycket tid med den dokumentation som krävs, 
om arbetet utförs på ett kvalitativt sätt första gången kan det ligga till grund för ett förenklat 
fortsatt arbete. Eriksson förklarar att arbetet med det balanserade styrkortet måste få ta sin 
tid för att inte bli en ”hyllvärmare”, det viktigaste är att få medarbetarna med sig och de 
behöver tid att vänja sig för att förstå meningen med förändringen. Även Björk och Öhrling 
anser att det tar tid innan alla medarbetare förstår nyttan med styrkortet, men de anser att de 
är på god väg. Detta stämmer väl överens med Quinlivans (2000) åsikter, att det tar tid att 
implementera det balanserade styrkortet eftersom styrkortet syftar till att ändra beteendet i 
organisationen. Björk och Öhrling förklarar att det är viktigt att utforma styrkortet så att det 
blir enkelt att använda, annars är faran att styrkortet endast finns som en skrivbordsprodukt.  
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6. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 
 

 detta slutliga kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till, en avslutande 
diskussion samt implikationer till framtida forskning. 

 

6.1 Styrning i kommunal verksamhet 
 
Vi kan utifrån analysen konstatera att det är ytterst viktigt att effektivisera verksamheten 
inom såväl kommunala bolag som kommunal förvaltning. Därför anser vi att ett fungerande 
styrsystem är av största vikt för att medborgarna ska få största möjliga nytta för de skatte-
medel de avstår.  
 

6.2 Styrning med balanserat styrkort 
 
Vi anser att styrningen inom både kommunala bolag och förvaltningar förbättras genom 
införandet av det balanserade styrkortet. Det beror enligt vår mening på att både 
effektiviteten och produktiviteten förbättras genom att medarbetarnas ökade delaktighet och 
förståelse medför att rätt saker görs på rätt sätt. Dessutom påverkas styrningen genom att 
styrkortet bidrar till att kommunikationen inom organisationen förbättras. Detta beror på att 
ett gemensamt språk skapas som tydliggör för medarbetarna vad som förväntas av dem. Vi 
anser dock att för att på ett framgångsrikt sätt kunna införa och utnyttja det balanserade 
styrkortet till fullo räcker det inte att praktiskt studera hur styrkortet fungerar i någon annan 
organisation utan att det också är viktigt att studera den bakomliggande teorin.  
  
En slutsats vi kan dra är att införandet av det balanserade styrkortet leder till en 
decentralisering inom organisationen, vilken gör medarbetarna mer delaktiga genom att de 
får ta ett större ansvar. Det ser vi som en mycket positiv beteendeförändring och genom att 
prognoserna blir mer verksamhetsnära leder det till me r tillförlitliga beslut. Vi kan 
konstatera att det balanserade styrkortet ställer större krav på kontinuerliga uppföljningar 
och att brister därigenom tidigare kan upptäckas och därför snabbare åtgärdas. Vi anser 
även att styrningen förbättras genom att mer eftertanke ägnas åt de beslut som tas, vilket 
bidrar till högre kvalitet, effektivitet, bättre framförhållning och förbättrad ekonomi i 
verksamheten. Denna finansiella förbättring på lång sikt, anser vi, väger upp den ökade tid 
som krävs för att dokumentera och följa upp verksamheten. Styrningen med det 
balanserade styrkortet förbättras också genom att verksamheten inte enbart styrs på det som 
varit utan att dagsläget och framtiden ges större vikt.   
 

6.2.1 Övergripande styrkortsmodell 
 
Vi kan konstatera att styrkortet i både kommunala bolag och förvaltningar hjälper till att 
tydliggöra vad som är viktigt att sträva efter för att värna om kommunens utveckling som 
helhet. Därför anser vi att styrning med det balanserade styrkortet inom kommunala bolag 
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och förvaltningar har kommit för att stanna då styrkortet förbättrar styrningen i riktning mot 
kommunens övergripande vision.  
  

6.2.2 Styrkortets perspektiv 
 
Vi har uppmärksammat att kommunala bolag och förvaltningar inte använder sig av de 
perspektiv och benä mningar på dessa som förespråkas för kommunal verksamhet enligt 
teorin. Efter vår analys kan vi dock konstatera att det är mindre väsentligt för styrningen 
vilka och hur många perspektiv som används. Det väsentliga är sättet att arbeta, att se till 
helheten, hur alla delar hänger ihop och vad som kan göras för att nå gemensam framgång.  
 

6.2.3 Mått i styrkortet 
 
Kommunala bolag förefaller ha lättare att ta fram drivande- och utfallsmått för de olika 
perspektiven än vad kommunala förvaltningar har. Det torde bero på att kommunala 
förvaltningar till skillnad från kommunala bolag inte har vinst som huvudsyfte. 
Förvaltningar har istället många olika mål som de måste göra avvägningar mellan. Vi anser 
dock att styrningen i förvaltningarna skulle gagnas av att tydligare mått togs fram. 
   

6.2.4 Orsak-verkan 
 
Som tidigare nämnts förefaller kommunala bolag ha lättare än de kommunala 
förvaltningarna att ta fram mått och det avspeglar sig även på orsak-verkan sambandet. Vi 
anser att sambandet inom och mellan styrkortets perspektiv är tydligare i kommunala bolag. 
Här skulle styrningen inom kommunala förvaltningar ytterligare kunna förbättras om de 
skulle lyckas ta fram mått som uppvisar ett tydligare orsak-verkan samband. 
  

6.2.5 Styrkortet i användning eller som ”hyllvärmare”? 
 
Vi kan konstatera att ledningens engagemang och intresse för att utveckla styrningen inom 
organisationen är direkt avgörande för att arbetet med styrkortet ska bli framgångs rikt. 
Ledningens förmåga att föra ut styrkortets syfte till samtliga medarbetare är i högsta grad 
väsentligt för att styrkortet ska kunna användas på det sätt det är tänkt. För att styrningen 
ska förbättras genom användandet av styrkortet kan vi även konstatera att beteende-
förändringar krävs inom organisationen, vilket tar tid och då särskilt inom ”gamla” 
organisationer där rutinerna ofta är djupt inrotade. Det är viktigt att samtliga inom 
organisationen blir införstådda med att arbetet med styrkortet måste vara en pågående 
process som kräver tålamod hos både ledning och medarbetare.  
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Sammanfattande slutsatser 
 
De sammanfattande slutsatserna som vi drar efter analysen är att det balanserade styrkortet 
påverkar styrningen enligt följande: 

• En helhetssyn som riktar in hela organisationen i strävan mot den gemensamma 
visionen  

• Ökad delaktighet och förståelse hos medarbetarna för vad som behöver göras för att 
nå organisationens vision 

• Genom att ett gemensamt språk skapas förbättras kommunikationen inom 
organisationen och verksamhetens syfte tydliggörs 

• En positiv beteendeförändring till följd av den ökade delaktigheten och det ökade 
ansvarstagandet som decentraliseringen medfört  

• Förbättrad effektivitet och produktivitet då rätt saker görs på rätt sätt 
• Bättre beslutsunderlag och mer eftertanke vid beslut  
• Brister upptäcks tidigare och åtgärder kan därför snabbare sättas in 

 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Vi har kommit fram till att styrningen förbättras inom både kommunala bolag och 
förvaltningar genom införandet av det balanserade styrkortet. Hela kommunen har genom 
användandet av det balanserade styrkortet fått ett enhetligt sätt att styra på jämfört med 
tidigare, vilket är värdefullt för en stor organisation som Luleå kommun. Detta gäller inte 
minst då kommunen har många olika intressenter som har olika krav på vad kommunen ska 
prioritera. Vi ser att det är positivt att kommunen exempelvis går igenom hanteringen av 
rutiner för att processerna ska bli mer effektiva och få mer kvalitet i styrningen. Andra 
fördelar som vi ser är att styrkortet lett till en ökad tydlighet, enkelhet, delaktighet, 
förståelse och kommunikation. De negativa effekter vi funnit är  att arbetet med styrkortet 
tar tid och att det är svårt att få med sig samtliga medarbetare. De positiva och negativa 
effekterna behöver inte nödvändigtvis vara något som är specifikt för styrning med 
balanserat styrkort, dessa effekter skulle lika gärna kunna uppstå vid användning av andra 
styrmetoder. Vi ser att det fortfarande finns mycket att jobba med inom både kommunala 
förvaltningar och bolag, men det måste få ta tid eftersom de är i inledningsfasen och en 
beteendeförändring måste till. Vi tror dock att kommunen funnit en bra styrmetod och 
önskar dem lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet med det balanserade styrkortet.    
 

6.4 Implikationer till framtida forskning 
 
Denna uppsats syfte var att skapa en bättre förståelse för hur införandet av det balanserade 
styrkortet påverkar styrningen i kommunal verksamhet, vilket vi också anser oss ha fått. 
Under arbetets gång har dock ytterligare forskningsområden kunnat identifieras som skulle 
vara intressant att basera en uppsats på; 

• Det skulle vara intressant att i någon kommunal förvaltning eller bolag undersöka 
medarbetarnas åsikter och uppfattningar om hur det balanserade styrkortet har 
påverkat verksamheten. 

• Det skulle även vara intressant att undersöka våra undersökningsobjekt om några år 
för att se hur styrningen och det balanserade styrkortet har utvecklats. 
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Bilaga A 

Intervjuguide 
 

• Vilken arbetsuppgift/roll har Du? 

• Vilket styrsystem använde Ni er av tidigare?  
• Varför bytte Ni styrsystem?  
• Fanns det några brister med det tidigare styrsystemet?  
• Har införandet av balanserat styrkort i så fall löst problemen? 

 
• Hur gick framtagandet av balanserat styrkort till i förvaltningen/bolaget? 
• Vem/vilka tog fram perspektiv, mått osv? 
• Vilka perspektiv använder Ni er av? 
• Är det något av perspektiven som Du anser viktigare än något annat? 
• Kritiska framgångsfaktorer, mål, mått och handlingsplan för varje perspektiv? 
• Upplever du att perspektiven hänger samman på något sätt? (orsak-verkan 

samband) 
• Finns det motsättningar mellan perspektiven? 
 
• Hur ofta följs målen och måtten upp? 
• Vem/vilka använder sig av informationen? På vilket sätt?  
• Har Ni upptäckt några brister med det balanserade styrkortet – kan det bli 

nödvändigt att förändra perspektiven mm? 
 
• Vilka förväntningar hade Du på styrkortet innan införandet?  
• Blev effekterna som Du hade förväntat/hoppats? 

 
Har förändring skett gällande: 

• Upphandlingsförfarandet 
• Effektivitet 
• Tidigarelagd/senarelagd aktivitet 
• Ekonomi 
• Kostnader 
• Organisation 
• Beteende 
• Verksamhetsidé/affärsidé 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga B 

Luleå kommuns kommunkoncernorganisation 

Källa: Strategisk plan & budget 2004 – 2006, Luleå kommun.  



 

 

 
Bilaga C 

Strategiska områden 
 
 

 
 

Källa: Strategisk plan & budget 2004 – 2006, Luleå kommun. 
 




