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Förord 

Denna magisteruppsats framställdes under en tio veckors period höstterminen 2008 vid 
Luleå tekniska universitet. Vi riktar ett stort tack till samtliga aktörer vid Luleå kommun 
för ett vänligt bemötande och stort engagemang i vårt arbete. Utan deras medverkan 
hade denna uppsats inte varit möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Nilsson för all den hjälp och återkoppling som 
vi erhållit under arbetets gång. Han har inspirerat oss med sin glada och positiva 
inställning och har alltid ställt upp när så behövts. 

Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som kommit med bra och relevanta åsikter 
under seminarietillfällena vilket förbättrat uppsatsens innehåll. 

Luleå 2009 

Jessica Mella & Elin Holma    



 

Sammanfattning 

Kommuner är organisationer som tidigare kritiserats för dess bristande effektivitet och 

kraven på effektivisering och rationalisering har ökat, vilket bland annat medfört 

satsningar på förnyelse av verksamhetens ledning, organisation och styrning. Styrning i 

kommuner har som funktion att stödja organisationens möjlighet att förverkliga politiska 

mål och strategier inom befintliga ekonomiska ramar. För att detta skall kunna uppnås 

krävs någon form av styrmedel eller styrmodeller. Användning av styrmodeller i 

offentliga organisationer har dock påvisat svårigheter då en kommunal organisation består 

av politiker och tjänstemän vilka i grunden har skilda föreställningar om vad som är 

viktigt med verksamheten. Syftet med denna uppsats var att skapa förståelse för hur 

politiker och tjänstemäns skilda föreställningar, om vad som är viktigt med verksamheten, 

påverkar användandet av det balanserade styrkortet i Luleå kommun. Studien utfördes 

genom intervjuer i fyra förvaltningar inom Luleå kommun med förvaltningschefer och 

nämndsordföranden. Det huvudsakliga resultatet vi kommit fram till är, att situationer 

kan uppstå som utgör dilemman där den politiska och administrativa logiken är 

svårförenlig. Detta medför att användningen av det balanserade styrkortet påverkas då 

enighet är en förutsättning för effektiv styrning vilket i alla inte situationer uppnås. 

Resultaten pekar även ut kort och lång sikt som en viktig faktor i sammanhanget då 

politiker tenderar att ha en mer långsiktig syn på verksamhetsstyrning i motsats till 

tjänstemännen som agerar utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv. Detta medför svårigheter 

vid användningen av balanserade styrkort då styrningen ut i verksamheten blir otydlig. 

Slutligen har det, utifrån resultaten, framkommit att total enighet i en kommunal 

verksamhet inte alltid uppnås. Detta medför att omfattande diskussioner kring 

verksamheten och dess styrning krävs och det balanserade styrkortet blir en typ av 

kommunikationsmedel där de olika aktörerna får en möjlighet att framföra sina åsikter. 



 

Abstract 

Public sector organizations are organizations that earlier has been criticized for it’s 

inadequate effectiveness and the requirements on efficiency improvement and 

rationalization has increased which among other thing meant investments on renewal of 

management, organization and control. Control in public sector organizations has as 

function to support the organization’s possibility to realize political objectives and 

strategies within existing economic frameworks. In order to achieve this public sector 

organization requires some kind of management accounting tool. Use of management 

accounting tools in public sector organizations has however proved difficulties since a 

public sector organization comprises both politicians and administrative managers that 

essentially has various attitudes about what´s important with the organization. The 

purpose of the study was to create understanding for how politicians and administrative 

managers various attitudes, about what´s important with the public sector organization, 

affect the use of the balanced scorecard in Luleå public sector. The study was carried out 

through interviews in four administrations within Luleå public sector organization with 

administrative managers and politicians. The main findings where that situation can arise 

that constitutes dilemmas where the political and administrative logic is difficult to unite. 

This affects the balanced scorecard since unity is a condition for effective management 

accounting which not in all situations can be achieved. The results also point out short 

and long-term view as an important factor in the context since politicians tend to have a 

more long-term sight unlike the administrative managers that acts on the basis of a more 

short-term perspective. This means difficulties in the use of the balanced scorecard since 

the management accounting in the organization becomes unclear. Finally, it has, on the 

basis of the results, emerged that total unity in a public sector organization not always is 

achieved. This means that an extensive discussion around the organization and its 

management accounting is required and the balanced scorecard then becomes a type of 

communication means where the different actors obtain a possibility to express its 

opinions. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras problemdiskussionen och syftet med studien. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av offentlig verksamhet för att därefter fortsätta med styrning av offentlig verksamhet och 
kommuner. Fortsättningsvis beskrivs användandet av styrmodeller i kommuner och problematik 
mellan politiker och tjänstemäns logiker i samband med verksamhetsstyrningen. Detta utmynnar 
slutligen i uppsatsens syfte. 

1.1 Problemdiskussion 
Kommuner är politiskt styrda organisationer där folkvalda politiker skall företräda 
medborgarna och politiskt styra verksamheten inom kommunen (Westrup, 2002). 
Styrningen av kommunen relateras således till politisk styrning. Den politiska ledningen 
har i uppgift att styra genom att planera, följa upp och kontrollera verksamheten och vid 
behov kunna agera och förändra (ibid). Eftersom den kommunala verksamheten 
finansieras med skattemedel är det av största vikt att uppvisa för den finansierande parten 
att organisationen kan förvalta dessa medel (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Skulle 
organisationen och dess arbete inte godtas av dess intressenter kommer organisationen 
relativt snabbt att uppfattas som ineffektiv vilket, i ett längre perspektiv kan leda till 
minskat förtroende för organisationen (ibid).  

Kommuner är organisationer som tidigare kritiserats för dess bristande effektivitet och 
kraven på effektivisering och rationalisering har ökat, vilket bland annat medfört 
satsningar på förnyelse av verksamhetens ledning, organisation och styrning (Montin, 
2007). I den idag gällande kommunallagen från 1991 ges kommunerna en reglerad frihet 
att själva välja hur deras verksamheter skall styras och organiseras. I sin strävan efter 
konkurrenskraft, effektivitet och lyckosam verksamhetsutövning måste den offentliga 
verksamheten ständigt förbättras och utvecklas (Westrup, 2002). Detta måste dock alltid 
ske med utgångspunkt i ett medborgarfokus då samhällsansvar är av största vikt för 
kommunal verksamhet (Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 2005). Kommunal 
styrning har som funktion att stödja organisationens möjlighet att förverkliga politiska 
mål och strategier inom befintliga ekonomiska ramar (Westrup, 2002). För att detta skall 
kunna uppnås krävs någon form av styrmedel eller styrmodeller (Hansson & Martinsson, 
2002).  

Användning av styrmodeller i kommunal verksamhet har dock påvisat svårigheter då 
vissa styrmodeller, såsom målstyrning i form av balanserade styrkort, kan strida mot den 
traditionella politikerrollen som innebär att färdriktningen pekas ut på andra sätt, till 
exempel genom principiellt viktiga detaljbeslut eller att politikerna i själva verket 
fokuserar mer på medlen än på målen (Montin, 2007). Kommunal verksamhet och dess 
politiska styrning kännetecknas av kompromisser och oklara budskap vilket även det 
påverkar användandet av styrmodeller. Det ställs orealistiska förväntningar på att det skall 
uppnås stor enighet kring styrning på olika nivåer och mellan professionella grupper, det 
vill säga mellan politiker och tjänstemän. Dessa förväntningar är dock svåra att infria då 
kommunala organisationer består av ett flertal motstridiga intressen där enighet kring 
verksamhetens riktning inte kan inordnas i enkla modeller (ibid).  

Oenigheten kan grunda sig i relationen mellan politiker och tjänstemän, då dessa aktörers 
åsikter om vad som är viktigt med verksamheten och dess styrning inte alltid är 
samstämmig. Problemen uppkommer som en effekt av bristande förståelse, kunskap och 
respekt för relationer som ligger till grund för såväl den politiska verksamheten som det 
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administrativa arbetet (Blom 1994). Styrningen måste därmed avvägas mot demokratiska 
värderingar (Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 2005). Jonsson och Arnell (2006) 
menar att ledarskapet i kommuner kännetecknas av två olika logiker som skall enas, en 
politisk logik och en administrativ logik.  

Den politiska logiken karaktäriseras av att den har sin legitimitetsbas i demokrati och 
demokratiska processer där de politiska ideologierna har en övervägande påverkan (ibid). 
Avsikten med den kommunala verksamheten blir därmed, ur ett politiskt perspektiv, att 
tillhandahålla tjänster på ett optimalt sätt för att generera maximal nytta för medborgarna 
men även för att uppnå välfärd och ekonomisk tillväxt (Petersson, 2007). I konstrast till 
den politiska logiken har den administrativa logiken till syfte att skapa handligsenighet 
med utgångspunkt i effektivitet vilket innebär att hantera och fördela resurser för att 
uppnå en väl fungerande kommunal verksamhet (Jonsson & Arnell, 2006). Kravet på 
effektivitet innebär att den kommunala verksamheten skall åstadkomma avsedda resultat 
och uppnå de mål som fastställts vilket skall ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
(Petersson, 2007).  

Att uppfylla kraven på effektivitet och samtidigt upprätthålla samhällsnytta kan i många 
fall vara ett dilemma för offentliga verksamheter såsom kommuner. Det kan därmed 
krävas någon form av verksamhetsstyrning för att åstadkomma en lösning på problemet. 
Detta kan vara en anledning till varför ett flertal av landets kommuner, däribland Luleå 
kommun, använder sig av balanserade styrkort för sin verksamhetsstyrning (Rapport från 
Svenska kommuner och Landsting, 2007). Balanserade styrkort är lämpliga i dessa 
komplexa verksamheter då de är flerdimensionella och kompletterar därmed den 
finansiella aspekten av en verksamhet med en mer omfattande bild och innefattar även 
perspektiv såsom kund, process och utveckling (Olve, Roy, Roy & Petri, 2003).     

1.2 Syfte 
Utifrån problemdiskussionen formuleras syftet med uppsatsen: 

att skapa förståelse för hur politiker och tjänstemäns skilda föreställningar, om vad som är 
viktigt med verksamheten, påverkar användandet av balanserade styrkort i Luleå kommun. 
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2. Metod 
I detta kapitel behandlas den metod som är använd vid framställandet av uppsatsen. Inledningsvis 
beskrivs val av metodsynsätt och uppsatsens inriktning. Därefter redogörs för vald forskningsstrategi 
och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs upplägget av uppsatsen samt val av fallstudieorganisation. 
Våra insamlingsmetoder för att uppnå vårt syfte bestod av studier av tidigare forskning och litteratur 
samt en fallstudie med intervjuer. Slutligen redogörs för metodproblem. 

2.1 Metodsynsätt 
Denna uppsats antar ett aktörssynsätt vilket medfört att en subjektiv förståelse av 
verkligheten fångats vilket kan ha påverkat tolkningen och de slutsatser vi kommit fram 
till. Den främsta skillnaden som utmärker aktörssynsättet är att forskaren antas kunna 
påverka verkligheten genom samspel med aktörerna och på det sättet förändras bilden 
kontinuerligt och ingen objektiv verklighet existerar (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har 
valt ett aktörssynsätt i vår uppsats då vi även ville erhålla en djupare förståelse för hur 
användandet av balanserade styrkort i en kommunal verksamhet påverkas av den politiska 
och administrativa logiken. Arbnor & Bjerke (1994) menar att inom aktörssynsättet 
handlar det om att förstå någonting, snarare än att förklara det. Därför valdes 
förvaltningschefer och nämndsordföranden till intervjuerna då dessa utför det politiska 
och administrativa arbetet i en kommunal verksamhet. 

I denna uppsats valdes en kvalitativ undersökningsansats då syftet var av undersökande 
karaktär (Patel & Davidsson, 2003). Förväntningarna var att genom metoden kunna 
erhålla aktörernas personliga tankar och funderingar kring problemområdet. Denscombe 
(2000) menar att ett kvalitativt angreppssätt tillåter mer än en giltig förklaring eftersom 
den bygger på författarens tolkningsskicklighet. Istället för att förutsätta att det åtminstone 
i teorin måste finnas en korrekt förklaring, accepterar en kvalitativ analys att olika 
författare kan komma fram till olika slutsatser, trots att de använder samma metoder 
(ibid). För att skapa en djupare förståelse för hur användandet av styrmodeller påverkas av 
aktörernas logiker försökte vi därmed sätta oss in aktörernas situation och tolka 
verkligheten utifrån dess perspektiv.  

Uppsatsen utgick från en ansats med deduktiva inslag vilket innebär att befintliga teorier 
jämförs med insamlad empiri (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Utifrån teorin och 
den sammanfattande teoritabellen utformades en intervjuguide (Bilaga 1) som skulle ligga 
till grund för insamlingen av empirin och som sedan användes vid intervjuerna. Teori 
och empiri tolkades och analyserades och resulterade således i uppsatsens slutsatser. Inom 
samhällsforskningen är deduktion och induktion de två vanligast förekommande 
angreppssätten. Vid en deduktiv ansats införskaffas kunskap med utgångspunkt från teorin 
och därefter samlas empirin in för att ta reda på om dessa teorier överensstämmer med 
verkligheten (Thurén, 2007).  

2.2 Undersökningsansats 
Avsikt var att få en ökad förståelse och kunskap och verklighetsnära beskrivningar utifrån 
uppsatsens syfte var en fallstudie mest lämplig. I och med syftet med uppsatsen fick vi 
genom fallstudien en möjlighet att studera ämnesområdet mer grundligt och fick en 
närhet till undersökningsobjekten, som var politiker och tjänstemän, och kunde därmed 
ställa frågor av mer känslig karaktär (Holme & Solvang, 1997). Den övergripande 
uppgiften med fallstudien är att skapa en helhetsbild av varje fall och syftet är att erhålla 
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en så djupgående och omfattande information som möjligt från ett fåtal aktörer (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2006).  

2.3 Litteraturstudie 
För att kunna utforma problemområde, syfte och teorikapitel till uppsatsen samt skapa en 
ökad förståelse för ämnet bearbetades litteratur och artiklar som behandlar området. 
Litteraturen och informationen som använts har identifierats genom sökningar i 
biblioteksdatabaser. De databaser som varit aktuella är främst "Lucia" och "Libris" men 
även databaser över artiklar såsom "Business Source Elite" och "Emerald Insight”. De 
sökord som användes är public sector, kommunal verksamhet, politisk logik, administrativ logik, 
balanserade styrkort, balanced scorecard, institutionell teori, styrning av offentlig verksamhet, new 
public management, balanced scorecard in public sector, demokrati och effektivitet i kommunal 
verksamhet. 

2.4 Val av fallstudieorganisation 
Organisationen Luleå kommun valdes som fallstudieobjekt då huvudaktörerna i 
organisationen är politiker och tjänstemän. Vi ville fördjupa vår kunskap och förståelse 
och lägga fokus på hur användandet av balanserade styrkort påverkas av den politiska och 
administrativa logiken som förekommer i en kommunal organisation. Valet av 
organisationen grundades även på faktumet att kommunen använt balanserade styrkort i 
sin verksamhetsstyrning under en längre tid vilket torde betyda att man fått ett 
fungerande samarbete med användningen av styrmodellen.  

På grund av uppsatsens upplägg och tidsram begränsades urvalet till fyra av kommunens 
förvaltningar. De kommunala bolagen ingick inte i denna uppsats då aktörerna i dessa 
verksamheter saknar politisk anknytning, vilket gjorde att de inte var aktuella i studien. 
För att få hjälp med urvalet av aktörer kontaktade vi en av Luleå kommuns ekonomer 
och vi blev rekommenderade att välja förvaltningar som hade egna nämnder då de 
ansvariga, det vill säga politiker och tjänstemän, i dessa hade ett nära samarbete med 
verksamhetsstyrningen. Samarbetet innebär att aktörernas skilda logiker därmed måste 
enas. I varje förvaltning valdes förvaltningschef och nämndsordförande till intervjuerna. 
Detta urval grundades utifrån deras position i förvaltningen, då dessa aktörer är 
beslutsfattare och har det övergripande ansvaret i respektive förvaltning. Urvalet 
grundades dock främst på att det förekommer skillnader i dessa aktörers logiker vilket kan 
påverka användandet av balanserade styrkort i verksamheten. Detta kan betraktas som ett 
problemorienterat urval som enligt Arbnor och Bjerke (1994) innebär att man väljer 
aktörer som i någon mening har beröring med något undersökt problem. Valet av att 
intervjua dessa aktörer inom varje förvaltning grundades även på förståelseurval som avser 
ett urval av aktörer som visar sig vara betydande på något sätt och i det här fallet på 
grund av sin position i förvaltningen (ibid).  

2.5 Empirisk insamling 
Insamling av det empiriska materialet har skett genom intervjuer. Intervjuer är en av de 
viktigaste källorna till information när en fallstudie genomförs och de möjliggör 
omfattande och komplicerade frågeställningar (Yin, 1994). Då personliga intervjuer ger 
en möjlighet till en mer djupgående diskussion kring problemområdet ansåg vi att denna 
metod var lämpligast i vår uppsats. Vi ville få en mer öppen och flexibel diskussion med 
aktörerna för att erhålla så fullständig information som möjligt och för att uppnå detta 
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blev valet semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att 
intervjuaren är mer flexibel när de gäller ämnenas ordningsföljd och låter den intervjuade 
utveckla sina idéer genom att tala mer utförligt om ämnet (Denscombe, 2000). En 
färdigställd lista över de ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras används av 
forskaren (ibid). 

2.5.1 Genomförandet 
För att kunna besvara uppsatsens syfte och problemområde utfördes åtta intervjuer. Innan 
genomförandet kontaktades aktörerna via e-post där tid och plats för intervju bestämdes. 
Aktörerna blev även informerade kring ämnet. Sedan besöktes de fyra förvaltningar som 
valts ut och intervjuer hölls med förvaltningschefer och nämndsordföranden i respektive 
förvaltning. Intervjuerna ägde rum på de olika förvaltningarna mellan den 5/12 – 10/12 
2008 och varje intervju pågick 30 - 45 minuter. Ljudinspelning användes vid samtliga 
intervjuer för att få en fullständig dokumentation som underlättade sammanställningen av 
det empiriska materialet. Intervjuguiden som användes vid dessa intervjuer hade samma 
utformning vid varje intervjutillfälle och skickades inte ut till aktörerna i förväg. Detta på 
grund av att skapa en diskussion som inte på något sätt skulle kunna förberedas av 
aktörerna för att få så uppriktiga och spontana svar som möjligt. Under intervjuerna 
ställdes följdfrågor för att få tydligare och mer förklarande svar. Eftersom vi valt att inte 
namnge förvaltningar och de intervjuade aktörer som vi varit i kontakt med kommer vi 
benämna förvaltningarna A, B, C och D och aktörerna utifrån befattning och även i 
maskulinum, det vill säga "han" eller "honom" i uppsatsen.  

2.6 Tolkning och analys av insamlad empiri 
Tolkning och analysprocessen påbörjades redan vid intervjutillfällena men även vid 
sammanställningen av det empiriska materialet. Efter intervjuerna skrevs 
ljudinspelningarna ut och sammanställdes utifrån det som var relevant för vår uppsats. 
Längre uttalanden och förklaringar koncentrerades för att bli mer koncisa svar. Med 
utgångspunkt i den insamlade empirin tolkades och analyserades materialet och 
strukturerades utifrån vald teori och sammanfattande teoritabell.  

2.7 Metodproblem 
Alla studier och undersökningar bör enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) sträva 
efter att uppnå ett trovärdigt och giltigt resultat. Oberoende av vilka undersökningar man 
åsyftar är frågor om validitet och reliabilitet grundläggande vid insamling, analys och 
tolkning av resultatet. För att värdera uppsatsens tillförlitlighet kan detta genomföras med 
utgångspunkt i dessa begrepp.   

2.7.1 Validitet 
Med validitet avses insamlad datas relevans för den givna problemställningen och enligt 
Svenning (2003) handlar det om att undersöka det som avser att undersökas. Eftersom 
studien har att göra med människors subjektiva uppfattningar av olika fenomen så kan det 
inte finnas ett objektivt sätt att mäta validiteten. Det som studeras är snarare människors 
konstruktion av verkligheten. En undersökning kan därmed mer eller mindre väl fånga 
verkligheten och det är ett flertal faktorer som skall fungera. Om man ser till fallstudien 
kan validiteten påverkas av en rad faktorer. Det finns alltid en risk att intervjuaren ställer 
ledande frågor eller påverkar respondentens svar i en viss riktning utifrån egna åsikter och 
värderingar vilket påverkar validiteten (ibid). Intervjuerna med aktörerna var till en viss 
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del både styrda och öppna. Utgångspunkten vid intervjuerna var intervjuguiden men 
även öppna följdfrågor ställdes löpande för att skapa en öppen dialog. Vi har inte påverkat 
aktörernas svar avsiktligen men däremot styrt dem mot särskilda problem och 
frågeområden för att uppfylla syftet med uppsatsen. En validitetshöjande faktor kan ha 
varit att vi inte skickade intervjuguiden till aktörerna i förväg vilket medförde att de inte 
kunde förbereda sig och fundera ut de mest passande svaren. Då vi valde att utföra 
intervjuerna personligen kan validiteten ha stärkts ytterligare eftersom vi därmed kunde 
avläsa aktörernas uttryck och ge djupare och mer ingående förklaringar av vissa frågor vid 
behov. Innan varje intervju påbörjades informerades varje aktör om dess anonymitet 
eftersom chansen då ansågs större att de kunde delge sina ärliga åsikter. När intervjuerna 
sammanställts tilläts aktörerna ta del av materialet och kontrollera utskriftens riktighet 
vilket också blev en validitetsstärkande åtgärd (Denscombe, 2000). 

2.7.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten och precisionen i undersökningen. I denna uppsats 
har en fallstudie genomförts med en kvalitativ undersökningsansats genom personliga 
intervjuer, vilket enligt Denscombe (2000) innebär att reliabiliteten är tämligen låg men 
även irrelevant, då det är nästintill omöjligt att skilja forskaren och metoden från varandra 
i just kvalitativa studier. Reliabiliteten kan vara ett uppenbart problem i fallstudier av 
detta slag av den orsaken att om samma studie skulle utföras på nytt med samma material 
men vid en annan tidpunkt skulle samma resultat inte erhållas eftersom bland annat vår 
förförståelse har förändrats (Svenning, 2003). För att öka reliabiliteten vid 
intervjutillfällena valde vi att använda oss av en diktafon som komplement till våra 
anteckningar. Vidare så ställde en av oss frågorna och den andra förde stödanteckningar 
för att skapa en så trovärdig bild som möjligt. Därmed anser vi oss ha erhållit en bättre 
uppfattning och förståelse av intervjun än om bara anteckningar hade förts. En ytterligare 
anledning till att intervjuerna spelades in var för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att 
lyssna av dem för att få så fullständig och tillförlitlig information som möjligt och på så 
sätt minska eventuella feltolkningar.   
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3. Teori  
I detta kapitel beskriver vi de teoretiska utgångspunkter som varit vägledande för insamling och 
tolkning av empiri. Kapitlet inleds med institutionell teori och begrepp som ligger inom ramen för 
denna. Vidare ges en förklaring av offentlig verksamhet och dess styrning som är relevant för 
uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs den politiska och den administrativa logiken som kan påverka 
styrning av offentlig verksamhet.  

3.1 Institutionell teori 
Den institutionella teorin har utvecklats i syfte att förtydliga hur organisationer påverkas 
av krafter som befinner sig utanför organisationens omgivning. Institutionsteorin kan 
även förklara en organisations agerande i olika situationer (Scott, 2001).  

Det huvudsakliga målet för en organisation inom den institutionella omgivningen är att 
överleva vilket inte enbart kräver god ekonomi (North, 1993). Organisationen måste 
även skapa legitimitet för sin verksamhet inom den institutionella miljö som präglar 
organisationens verksamhet (ibid). För att skapa en förståelse för en organisations 
beteende är det nödvändigt att först bilda sig en uppfattning om den omgivning 
organisationen agerar i (Hoffman, 1999). Utifrån en organisationsaspekt kan en 
institution definieras som de regler, normer och åsikter som utformar verkligheten för 
organisationen. Institutionen anger organisationens ramar, det vill säga vad den är och 
vad den inte är samt vad den kan göra och inte kan göra (ibid). North (1993) framhåller 
att en institution består av strukturer och mekanismer av sociala tillvägagångssätt som styr 
beteendet hos två eller fler individer. Den institutionella teorin påvisar att organisationer 
anpassar verksamheten efter den bransch den agerar i men även efter samhällets 
värderingar då de är av största vikt i denna process (Hatch, 2002). Institutioner påverkar 
organisationer genom sociala påtryckningar och restriktioner som är gränsskapande för 
vad som är acceptabelt beteende. En organisation anpassar sig efter de institutionella 
värderingar som präglar omgivningen den agerar i, då de skapar ökad legitimitet och ökar 
sannolikheten för överlevnad (Meyer & Rowan, 1977). 

Offentliga organisationer såsom kommuner påverkas i allra högsta grad av omgivningen 
där legitimitetsskapande är en viktig faktor för att upprätthålla medborgarnas förtroende. 
Den institutionella teorin är en övergripande teori som kan förklara hur offentliga 
organisationer påverkas av omgivningen och medborgarnas krav på effektivitet och 
samhällsansvar.  

3.1.1 De institutionella pelarna 
Institutionell teori kan förklaras med hjälp av olika begrepp och benämningar av 
institutionell påverkan vilka har inflytande över organisationer och individers 
beslutsfattande och agerande. Dessa kan benämnas som institutionella pelare och 
ideologier (Scott, 2001). 

De institutionella pelarna är tre former av institutionell påverkan som var och en för sig 
eller tillsammans påverkar individers beteende i organisationer. (Scott, 2001). Dessa tre 
benämns som det reglerande (de regler och lagar som finns), det normativa (hur något 
bör vara) och det kognitiva (det som tas för givet) formerna av institutionell påverkan. 
Dessa tre skapar tillsammans en mall för hur individer ska bete sig i organisationer och i 
sociala sammanhang och detta bidrar till en konstruktion av verkligheten (ibid). 
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Scott (2001) menar att den reglerande pelaren består av de regler och lagar som gäller i 
den omgivning som organisationen är verksam i. Genom att följa de lagar och regler som 
föreskrivs kan legitimitet skapas och om dessa lagar och regler inte efterföljs kan det leda 
till påföljder för organisationen. Den reglerande processen inom en institutionell 
omgivning omfattar förmågan att skapa nya regler, inrättandet av en funktion som kan 
övervaka att reglerna efterföljs samt anpassa straff och incitament som främjar 
regelåtlydnad (ibid). 

Den normativa pelaren består av de sociala aspekter som sätter gränserna för accepterat 
beteende, t.ex. normer och värderingar (Scott, 2001). Normer betonar det förväntade 
agerandet för organisationer och definierar hur de skall uppnå mål på legitima sätt. 
Normer upprättar inte enbart gränser för accepterat beteende utan kan även ge 
rättigheter och ansvar till vissa aktörer inom organisationen. Aktörerna kan påverkas av 
normer i den institutionella omgivningen på skilda sätt eftersom vissa är anpassade för 
individer med särskilda roller. Normer och värderingar har en stabiliserande påverkan på 
den institutionella omgivningen vilket skapar en trygghet då normer är en förutsättning 
för hur verksamheten ska bedrivas. Sanktionerande makt måste bistå regler och normer 
för att de ska vara effektiva. Aktörer med makt söker auktorisering och legitimering för 
att kunna utöva makten. De reglerande och normativa pelarna kan ha en ömsesidig 
förstärkande effekt på varandra och detta sker genom att de som skapar reglerna 
understödjer sin makt på socialt skapade normer (ibid). 

I den kommunala verksamheten kan en tydlig koppling påvisas till främst den reglerande 
och den normativa pelaren (Scott, 2001). Den reglerande pelaren förklara de lagar och 
regler som en kommun måste förhålla sig till och utgör en grund för dess agerande och 
styrning. Kraven på offentliga organisationer är höga då de ingår i en parlamentarisk 
styrkedja där medborgarna utgör grunden för all auktoritet. De agerar på uppdrag av 
politiskt valda organ och styrs av ett skriftligt lag och regelverk. Den normativa pelaren 
har även den en stark koppling till offentliga organisationer såsom kommuner. Normerna 
utgör det förväntade agerandet av den kommunala verksamheten gentemot medborgarna 
då denna har i uppgift att förvalta skattemedlen på ett så optimalt sätt som möjligt. De 
inrotade sociala aspekterna i samhället sätter gränser för accepterat beteende hos den 
kommunala verksamheten vilket skapar trygghet för medborgarna. Den reglerande och 
normativa pelaren symboliserar även särdrag hos den politiska och administrativa logiken. 
Innebörden av den reglerande pelaren kan uppfattas mer påtaglig i den administrativa 
logiken då arbetet och styrningen i kommunala verksamheter utförs med utgångspunkt i 
lagar och regler utan värderingsgrund. I konstrast till detta ingår den normativa pelaren 
till den politiska logikens särdrag då den har sin legitimitetsgrund i demokrati där 
samhällets normer och värderingar styr dess agerande (ibid). 

3.1.2 Ideologier 
Enligt Brunsson (1982) beskriver en ideologi både hur någonting är och hur de bör vara 
och dessa två aspekter är starkt beroende av varandra. En ideologi består av en 
uppsättning idéer, uppfattningar och värderingar. Individers uppfattningar och 
värderingar om en särskild situation benämns som kognitiv struktur. Tre organisatoriska 
ideologier återfinns i teorin, vilka är subjektiva ideologier, ideologier som grundar sig på 
uppfattning och objektiva ideologier. Subjektiva ideologier är individers egna kognitiva 
struktur. Ideologier som grundar sig på uppfattning är när individer har en uppfattning 
om dess medarbetares kognitiva struktur och omgivningen. Objektiva ideologier är idéer 
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som delas av hela organisationen och som är en utgångspunkt för diskussioner och 
handlande.

Vidare menar Brunsson (2002) att strukturer, processer och ideologier kan motsvara de 
externa kraven från den institutionella omgivningen och genom att utforma 
organisationsstrukturer med utgångspunkt i normer, värderingar och trender kan 
organisationen erhålla förståelse och förtroende från omgivningen. Enligt Brunsson 
(2002) kan en organisation även ha en teknisk omgivning vilken utvärderar och 
understödjer främst produktionsapparaten. I den tekniska omgivningen kan aktiviteter 
och effektivitetskrav hamna i konflikt med organisationens strävan att tillgodose den 
institutionella omgivningens krav för att kunna skapa och upprätthålla legitimitet. För att 
erhålla legitimitet menar Brunsson (2002) att organisationen måste utgå från antagandet 
att dess överlevnad är beroende av organisationens förmåga att reflektera och skapa en 
symbolisk samstämmighet med omgivningen. Detta resonemang är karaktäristiskt för en 
politisk organisation då denne fokuserar mer på ideologier. 

Ideologierna symboliserar de idéer, uppfattningar och värderingar som politiker i en 
kommunal verksamhet har vilket även avspeglas i dess styrning av verksamheten 
(Brunsson, 2002). Detta är också ett krav medborgarna ställer på verksamheten då de 
varit delaktiga vid beslutet om den politiska styrningen i kommunen och har därmed 
förväntningar på verksamheten (ibid).  

3.2 Offentlig verksamhet 
Privata och offentliga organisationer skiljer sig åt på ett flertal fundamentala sätt 
(Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 2005). Offentliga organisationer är ansvariga 
inför en demokratiskt vald ledning som har sin utgångspunkt i medborgarna, genom val 
vart fjärde år. Kraven på offentliga organisationer är höga då de ingår i en parlamentarisk 
styrkedja där medborgarna utgör grunden för all auktoritet. Dessa organisationer agerar 
på uppdrag av politiskt valda organ och styrs av ett skriftligt lag och regelverk (ibid).  

Christensen, Laegreid, Roness & Røvik (2005) menar vidare att offentliga organisationer 
är multifunktionella vilket innebär att de måste ta hänsyn till politisk styrning, lojalitet, 
kontroll, öppenhet, offentlighet och kostnadseffektivitet. Offentliga organisationer är ofta 
utsatta för kritik då det är svårt att balansera olika hänsyn mot varandra för att uppnå 
fullständig enighet. Tvetydighet och målkonflikter är problem som ofta förknippas med 
offentlig verksamhet och det pågår ett ständigt förbättringsarbete med att hitta nya 
organisationsformer och ledningsformer. En utmaning för verksamheten blir även att 
försöka leva med motstridande hänsyn och krav istället för att finna lösningar på 
existerande problem. Christensen, Laegreid, Roness & Røvik (2005) framhåller slutligen 
att offentliga organisationer inte bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad med 
fri konkurrens. Detta ställer krav på den offentliga organisationen eftersom marknaden 
skapar vissa problem som de själva inte kan hantera, då fordras offentliga ingrepp för att 
korrigera dessa (ibid).  

Enligt Montin (2007) är en kommun en form av offentlig verksamhet och kan betraktas 
både som en del av staten och som en självstyrande enhet där dess uppdrag är att utföra 
olika uppgifter som riksdagen beslutar om. Dessa självstyrande enheter har en principiellt 
uppdelad specialisering i olika förvaltningssektorer där den politiska ledningen avgör vad 
som skall utföras och förvaltningen svarar för utförandet. Det grundläggande politiska 
ansvaret i en kommun vilar på kommunfullmäktige samt på en kommunstyrelse och 
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olika nämnder. Partifördelningen i kommunstyrelsen står i proportion till 
mandatfördelningen i fullmäktige (ibid). 

3.2.1  Styrning av offentlig verksamhet 
Petersson (2007) framhåller att den ekonomiska styrningen av offentlig verksamhet består 
av fyra separata, men sammanhängande, delar: skattebeslut, budgetprocess, 
verksamhetsstyrning och revision. Målen med den ekonomiska styrningen är att ha 
kontroll över statens finanser, fördela resurser i enlighet med politiska prioriteringar och 
se till att den statliga verksamheten bedrivs i enlighet med kraven på hög produktivitet 
och effektivitet (ibid). Styrning som resulterar i stabil finansiell ekonomi garanterar 
tillgängliga resurser (Quinlivan, 2000). Detta är en nödvändighet för att forma bland 
annat ett säkert och välplanerat samhälle där finansiell framgång eller vinst inte är en 
målsättning (ibid).  

Det har blivit allt vanligare att vissa statliga funktioner övergått till privat regi men även 
att privat och kommunal verksamhet överför egenskaper mellan varandra (Brunsson, 
1994). Ledningen för den offentliga verksamheten övergår allt mer från administrativ 
ledning till styrning vilket innebär att kommunala tjänstemän börjar efterlikna privata 
företagsledare mer, där ökad effektivitet och kvalité är i fokus (Van Gramberg & Teicher, 
2000). Denna effektivitet begränsas dock eftersom ledarna inom den kommunala 
verksamheten i första hand måste tillfredställa medborgarnas krav (ibid). För att uppnå 
maximal nytta för medborgarna, det vill säga effektiv styrning, krävs det utförliga 
uppföljningsrutiner och samordning av resurser (Sandberg & Sturesson, 1996). 

Det finns ett flertal former av styrning för offentlig verksamhet, som exempelvis 
regelstyrning, informationsstyrning och målstyrning. Regelstyrning bygger på riksdagens 
lagar och regeringens förordningar och är den alltmer dominerande styrformen i stora 
organisationer såsom kommuner, där inslag av byråkrati kan förekomma (Lundquist, 
1998). Det är dock målstyrning som har varit den vägledande styrfilosofin i kommuner 
under många år då den innefattar bland annat systematisk uppföljning och utvärdering 
(Montin, 2007).  

3.2.2 New public management 
Offentlig sektor utgick tidigare från Public Choice teorin vilken innebär att samhället 
skall tillgodose invånarna med ett flertal olika tjänster (Brown, Waterhouse & Flynn, 
2003). Styrningen av den offentliga sektorn skulle tidigare tydligt åtskiljas från den privata 
sektorn gällande affärsverksamheter och organisationsstruktur. Avsikten med detta vara 
att skapa effektivitet och sänka transaktionskostnaderna genom minskat kostnadsfokus 
samt ökat förtroende för de anställda (Hood, 1995). Trots försöken till förbättringar blev 
den offentliga sektorn stor och ineffektiv (Brown et al, 2003).  
 
Den offentliga sektorn kom att kritiseras och ifrågasättas alltmer på grund av dess 
bristande effektivitet vilket medförde att verksamheten förändrades och nya idéer och 
organisatoriska former uppkom. Verksamhetsstyrningen influerades av den privata 
sektorn och man började använda styrmodeller och metoder som ursprungligen 
utformats för privata organisationer. Detta fenomen kom att benämnas New public 
management, NPM (Montin, 2007). Förespråkare för NPM menar att 
organisationsmodeller och styrformer med fördel kan överföras från privata organisationer 
trots att verksamheten i en offentlig organisation utgår från andra förutsättningar på grund 
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av krav och förväntningar från omgivningen (Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 
2005). Organisationsstrukturen i den offentliga verksamheten har gått från att vara 
centraliserad till decentraliserad vilket innebär att ansvaret har förflyttats längre ner i 
organisationen och större fokus på mätning av output har skett (Hood, 1995).  

I motsats till ovanstående resonemang menar Brown et al (2003) att användning av 
styrmodeller som är utformade för den privata sektorn möter vissa svårigheter då offentlig 
sektor inte bedrivs med vinstsyfte och målen kan vara otydliga samt outputen svår att 
mäta. Vissa av dessa styrmodeller menar Montin (2007) kan strida mot den traditionella 
politikerrollen som innebär att färdriktningen pekas ut på andra sätt, till exempel genom 
principiellt viktiga detaljbeslut eller att politikerna i själva verket fokuserar mer på medlen 
än på målen. Då dessa styrmodeller är anpassade för privata organisationer där ledningen 
har en tämligen enhetlig inriktning för verksamheten blir problemet i offentliga 
organisationer att den politiska styrningen kännetecknas av kompromisser och oklara 
budskap. Vidare menar Montin (2007) att det ställs orealistiska förväntningar på att det 
skall uppnås stor enighet kring mål på olika nivåer och mellan professionella grupper. 
Dessa förväntningar är dock svåra att infria då kommunala organisationer består av ett 
flertal motstridiga intressen där enighet kring verksamhetens riktning inte kan inordnas i 
enkla modeller.  

NPM kan i denna uppsats kopplas samman med den administrativa logiken då fenomenet 
grundar sig i effektivitet. Den huvudsakliga anledningen till dess uppkomst var att 
offentlig verksamhet skulle förbättras genom effektivisering och rationalisering (Montin, 
2007). Därför används många av de styrmodeller och styrmetoder som var utformade för 
privata organisationer numera även i offentliga organisationer såsom kommuner då man 
såg ett samband mellan dessa modeller och effektivitet (ibid).   

3.3 Balanserade styrkort i offentlig verksamhet 
Balanserade styrkort är en av styrmodellerna som spridits till offentliga organisationer i 
och med NPM reformen. Modellen introducerades till en början för vinstdrivande 
företag och i Kaplan & Nortons ursprungsmodell fanns inte något exempel från den 
offentliga verksamheten (Ax & Björnenak 2005). Andra författare påstår dock att 
styrmodellen lämpar sig väl i offentliga organisationer, med mindre justeringar, då icke 
finansiella mått är av stor vikt i icke vinstdrivande organisationer (Ellingson & 
Wamsganss, 2001, Olve, Roy & Wetter, 1999). 

Balanserade styrkort kompletterar den finansiella aspekten av en verksamhet med en mer 
omfattande bild och lämpar sig väl i verksamheter med längre tidsperspektiv där nyttan 
inte omedelbart går att uppskatta i finansiella mått (Olve, Roy & Wetter, 1999). Därför 
är balanserade styrkort lämpliga då det finns ett behov av att fokusera på andra perspektiv 
än endast det finansiella och målet blir istället att skapa diskussioner om användning 
mellan olika intressen och den allmänna ambitionsnivån inom ett specifikt område (ibid). 
Även Hayes (1983) menar att olika tolkningar och uppfattningar av användandet av 
styrmodeller, exempelvis balanserade styrkort, bildar underlag för förhandling och 
diskussion vilket medför att styrmodeller även fungerar som en typ av 
kommunikationsmedel. Det balanserade styrkortet kan också vara till hjälp för att fatta 
beslut om verksamhetskostnaders storlek, genom att lyfta fram nyttan av användandet 
samt dess påverkan på den sociala välfärden och det kan underlätta prioritering mellan 
olika medborgargruppers krav och behov, samt öka de anställdas engagemang genom att 
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synliggöra hur deras arbete medverkar till samhällsnyttan (Olve, Petri, Roy & Roy, 
2003).  

Ursprungligen var balanserade styrkort utformade för att eftersträva balans mellan olika 
perspektiv och mått där syftet är att främja långsiktig överlevnad och lönsamhet (Olve, 
Roy & Wetter 1999). Målen kan dock se annorlunda ut för en kommunal verksamhet 
och det finansiella perspektivet bör omarbetas eller ersättas med något annat. En 
kommunal verksamhet bör istället ha en breddad beskrivning av verksamhetens resultat 
eller prestationer där samhällsnyttan är i fokus (ibid).   

Användandet av balanserade styrkort i organisationer menar Olve, Petri, Roy & Roy 
(2003) kan i vissa fall fungera som en metod för att diskutera och upprätta strategier och 
inte främst för att förbättra styrningen och effektivisera verksamheten. I motsats till detta 
kan andra organisationer använda balanserade styrkort och dess perspektiv för att utforma 
mått som dock inte har någon koppling till strategierna (ibid). Radnor & McGuire 
(2004) menar att balanserade styrkort i vissa organisationer inte används på dess avsedda 
sätt, det vill säga som ett verktyg för att styra verksamheten, utan blir istället en symbol 
utan innebörd. Dessa symboler i form av styrmodeller eller styrmetoder kan enligt Røvik 
(2000) skapa legitimitet till organisationen då dessa modeller eller metoder, av 
omgivningen, anses vara ett effektivt, rationalistiskt och tidsmässigt rätt sätt att styra 
verksamheten på. Detta kan grunda sig i avsaknaden av tid eller information och istället 
läggs mer fokus på att påvisa balanserade styrkorts effektivitet. Därför är det av största vikt 
att arbetet med balanserade styrkort följs upp och utvärderas kontinuerligt för att skapa 
förståelse för avsikten med det. Risken finns att balanserade styrkort betraktas som en av 
många olika utvecklingsmetoder eller som en trend, därför är det viktigt att det förankras 
i hela verksamheten och ut till varje enskild individ (ibid). Olve et al. (2003) menar 
vidare att om brist på kunskap och förståelse av balanserade styrkort och dess användning 
saknas, är risken stor att det avfärdas.  

För att kunna bedöma om styrmodellen medfört någon positiv effekt för verksamheten 
menar Olve et al. (2003) att det krävs en längre tids användande. Även Quinlivan (2000) 
menar att en välfungerande styrning med balanserade styrkort, där visionen skall uppnås, 
kräver en längre tidshorisont för att åstadkomma förändringar i organisationens 
beteenden, prestationer och uppfattningar. Andra orsaker som kan ha påverkat 
användandet negativt kan ha sin grund i bristande motivation eller bristande resurser. 
Vidare kan detta ha sin grund i ledningens sätt att övertyga organisationen om avsikten 
med användandet av styrmodellen eller att balanserade styrkort inte förankrats i 
organisationens vision och strategi.   

3.4 Politisk och administrativ logik 
Hur olika värderingar, normer och hänsyn framhålls, varierar mellan individer, grupper, 
organisationer och kulturer. Det som upplevs som en god och positiv utveckling av en 
organisation eller grupp, kan upplevas som mindre bra eller negativt av andra och i 
offentliga organisationer måste individerna lära sig att leva med delvis motstridiga mål 
och värderingar. Den ekonomiska styrningen måste avvägas mot demokratiska 
värderingar (Christensen, Laegreid, Roness & Røvik, 2005). Blom (1994) menar att 
relationen mellan politiker och tjänstemän inte alltid är samstämmig och problemen 
uppkommer som en effekt av bristande förståelse, kunskap och respekt för relationer som 
ligger till grund för så väl den politiska verksamheten som det administrativa arbetet. 
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Petersson (2007) och även Lundqvist (1998) framhåller att de grundläggande 
omständigheterna för den politiska överbyggnaden med demokrati som utgångspunkt 
utgår från värden som jämlikhet, delaktighet och social rättvisa. Dessa värden kan ställas i 
skarp kontrast med den administrativa förvaltningens krav på hierarki, specialisering, 
effektivitet, lojalitet och opersonlighet. Dessa omständigheter menar Jonsson och Arnell 
(2006) resulterar i att ledarskapet i kommuner kännetecknas av två olika logiker som skall 
enas, en politisk logik och en administrativ logik.  

Den politiska logiken karakteriseras av att den har sin legitimitetsbas i demokrati och 
demokratiska processer där företrädare för politiska intressen möts för att diskutera, 
besluta och utforma regler med utgångspunkt i värderingar. Avsikten är därmed att med 
den politiska logiken hantera motstridiga intressen och utifrån det fatta beslut. Ett antal 
motstridiga idéstyrda ideologier skall samverka vilket utgör grunden för agerandet (ibid). 
Den politiska logiken innebär därmed en ideologisk styrning av organisationen.  

I kontrast till den politiska logiken menar Jonsson och Arnell (2006) att den 
administrativa logiken istället karakteriseras av att den syftar till att skapa handlingsenighet 
med utgångspunkt i effektivitet. Denna logik innebär en metod att hantera och fördela 
resurser för att uppnå en väl fungerade organisation där tillämpning av regler sker utan 
värderingsgrund. Utifrån rationell argumentation är utgångspunkten för logiken att 
eftersträva den optimala lösningen härledd utifrån praxis och beprövad erfarenhet. Den 
administrativa logiken kan med andra ord sägas handla om ett effektivt genomförande av 
en politisk vilja (ibid). 

I den politiska logiken är makthavarna majoritetens folkvalda företrädare och i den 
administrativa logiken bärs makten av chefer, specialister och professioner (Jonsson & 
Arnell, 2006). Sammankomster mellan politik och förvaltning, det vill säga med politiker 
och tjänstemän, kan därför betraktas som möten mellan dessa två logiker och ledarskapet 
och dess principer i kommuner grundar sig således i dessa logiker (Montin, 2007). 
Tjänstemännens agerande i dessa sammankomster sägs vara flerfunktionella då de enligt 
den administrativa logiken skall agera i enighet med verksamheten och enligt den 
politiska logiken skall agera åt den politiska riktningen. Den ena riktningen avser 
genomförande av politiska beslut och den andra innebär att ledningsarbetet består av att 
initiera och bereda underlag för politiska beslut samt vara involverad i utvärdering av 
politiken och dess resultat. Det senare blir följaktligen att kommunala tjänstemän 
involveras i hög grad i den politiska processen. Den politiska och den förvaltningsmässiga 
ledningen utövas därmed nära varandra och man kan idag urskilja att politikens 
utformning och genomförande många gånger integreras allt mer med den kommunala 
chefpositionen (ibid). 

3.4.1 Den politiska logikens särdrag  
Hur en kommunal verksamhet fungerar, hur den styrs, leds, organiseras och arbetar har 
avgörande betydelse för det demokratiska samhällets funktionsduglighet och för 
medborgares förtroende för demokratin men även för välfärd och ekonomisk tillväxt 
(Petersson, 2007). Den kommunala verksamheten måste tillhandahålla tjänster på ett 
optimalt sätt för att generera största möjliga nytta för bland annat medborgarna, företag 
och andra organisationer inom givna ekonomiska ramar. Att uppfylla krav på 
tillgänglighet och tillmötesgående, kunna uppge vilka tjänster som erbjuds och i vilka 
former detta sker samt ge medborgarna tillfälle till dialog och möjlighet att lämna 
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synpunkter på en verksamhet de berörs av, är en rad viktiga faktorer för en offentlig 
verksamhet (ibid).     

3.4.2 Den administrativa logikens särdrag 
Det ekonomiska perspektivet på kommunerna ställer resurshållningen i fokus (Petersson, 
2006). Kommuner betraktas som tjänsteproducerande organisationer där man med 
knappa resurser skall åstadkomma kvalitativt och kvantitativt bästa möjligt resultat. Det 
övergripande problemet menar Petersson (2006) blir därmed effektivitet. Kravet på 
effektivitet innebär att den kommunala verksamheten skall åstadkomma avsedda resultat 
och uppnå de mål som fastställts vilket skall ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
(Petersson, 2007).  

Effektivitet kan således beskrivas som relationen mellan målformulering och produktivitet 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999). Då kommuner erbjuder tjänster till medborgarna 
kan denna relation jämföras med dess nytta och kostnaden att utföra tjänsterna. Om 
tjänsterna inte genererar någon nytta har resurserna troligtvis använts på ett ineffektivt sätt 
och den upplevda samhällsnyttan hade varit högre med en annan fördelning. Ett annat 
förhållningssätt som Brorström m.fl. (1999) framhåller är att effektivitet är verksamhetens 
förmåga att anpassa organisationen till nya förutsättningar och nya krav från 
omgivningen. För att organisationen skall kunna genomföra förändringar krävs lyhördhet 
i kombination med en stark beslutskapacitet och förmåga att tolka omvärldssignaler. 
Organisationen måste även kunna använda tilldelade resurser på ett ändamålsenligt sätt, 
samt prestera tillfredställande till medborgarna (ibid).  

Hur väl organisationen hanterar motstridiga intressen är även det en effektivitetsaspekt 
som innebär förmågan att kunna avväga mellan olika viljor och strävan gällande 
organisationens egenskaper för att uppnå ett balanserat tillstånd (Brorström, Haglund & 
Solli, 1999). Tydliga ansvarsförbindelser och ett väletablerat samarbete inom 
organisationen är viktiga egenskaper för att åstadkomma effektivitet. Dessa kan dock stå i 
motsättning till varandra, då starka samarbeten kan resultera i otydliga ansvarsförhållanden 
samtidigt som tydliga ansvarsförhållanden motverkar samarbete. Hur väl organisationer 
lyckas sammanföra svårförenliga organisatoriska egenskaper avgör därmed hur effektiv 
organisationen blir (ibid). 
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3.5 Sammanfattning av teori 
Tabellen nedan ger en sammanfattande bild över teorikapitlet och belyser hur de olika 
dimensionerna kan sammankopplas med den politiska och administrativa logiken och hur 
dessa i sin tur påverkar användningen av balanserade styrkort. Dessa dimensioner kanske 
inte i realiteten har denna tydliga uppdelning utan vissa delar kan i vissa situationer 
stämma överens med de båda logikerna, exempelvis att politiker naturligtvis även styrs 
och påverkas av den reglerande pelaren. Dessa dimensioner ligger till grund vid analys 
och tolkning av empirikapitlet för att kunna besvara uppsatsens problemdiskussion och 
syfte.  
 

Tabell 3.1 Viktiga dimensioner i politisk- respektive administrativ logik. 
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av organisationen Luleå kommun och dess nämnder 
och förvaltningar. Därefter presenteras intervjuerna med aktörerna inom de utvalda förvaltningarna. 

4.1 Luleå kommun och dess nämnder och förvaltningar 
Luleå kommun är likt andra kommuner, organiserade i ett antal nämnder och 
förvaltningar där kommunstyrelsen har ansvaret för den övergripande planeringen och 
styrningen (Strategisk plan & budget 2008-2010). Nämnderna är det yttersta 
beslutsorganen som finns till för varje förvaltning. I nämnden arbetar ett varierande antal 
förtroendevalda politiker där dess huvudsakliga uppgift är att besluta om övergripande 
mål för ett kommunalt verksamhetsområde samt hur budgeten ska fördelas. Luleå 
kommun består av elva förvaltningar där dess huvudsakliga uppgift är att bereda och 
verkställa de politiska besluten. Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att 
verkställa de politiska beslut som nämnden fattar. 

4.2 Förvaltning A 

Intervju med nämndsordförande  
Nämndsordförande menar att syftet med balanserade styrkort är att det skall fungera som 
ett styrverktyg men påpekar att det i många verksamheter kan vara ganska trubbigt. 
Vidare menar han att så även är fallet i den förvaltningen han agerar i och poängterar att 
allt inte är mätbart. Det balanserade styrkortet är ett hjälpmedel trots att det inte är, eller 
någonsin kommer bli, fullkomligt. Fokus för honom ligger inte främst i den ekonomiska 
aspekten utan medborgarna kommer alltid vara viktigast då det är på grund av dem som 
verksamheten existerar. Kund/Medborgarperspektivet i det balanserade styrkortet är det 
mest betydelsefulla för förvaltningen, ”satsar vi inte där så kan vi ju gå hem och lägga oss”. 

Användandet av balanserade styrkort kan både uppnå effektivitet i kombination med den 
givna nyttan för medborgarna då han anser att de inte är ”motpoler”. Då 
kommunikationen i förvaltningen förbättrats har det medfört att styrmodellen på ett 
enklare sätt kunnat förankras ner i verksamheten. Vidare poängterar han att de givetvis 
måste ta hänsyn till ekonomin men det är dock av största vikt att ha en väl fungerande 
offentlig verksamhet då den trots allt finansieras av medborgarna. I situationer där 
förvaltningen måste prioritera är det självklart samhällsnyttan som måste komma i första 
hand och han framhåller att han ogillar ”sånt där byråkratiserande för att det inte ryms inom 
normen” och menar att det gäller att ha en balans.   

Om konflikter, mellan tjänstemän och politiker, uppstår vid användandet av balanserade 
styrkort är det politikens uppgift att kliva fram och besluta vilket han anser är 
demokratins dynamik. Vissa projekt kan ibland överskrida budget vilket är en medveten 
avvägning från politikens sida då det skapar ökad nytta för medborgarna. Det balanserade 
styrkortet och dess mål är inte alltid utgångspunkten när det kommer till dagliga beslut 
och avvägningar men strategierna och den övergripande visionen är alltid vägledande.  

”Politik och styrning är som bäst när man får strukturera om bland resurserna mellan olika ändamål 
och så flyttar man dit det finns behov”. 

Samarbetet mellan honom och förvaltningschefen fungerar väldigt bra men avsikten med 
användandet av balanserade styrkort kan variera mellan yrkesrollerna. Ambitionen som 
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nämndsordföranden har med politiken stämmer oftast överens med förvaltningschefens. 
Effektiviteten som förvaltningschefen eftersträvar behöver inte alltid påverka 
medborgarna negativt men ibland kanske inte effektivitetskraven stämmer överens med 
politikens ambitioner och han poängterar än en gång att politiken då måste kliva fram.   

”Till den chef som skall spara inom något område som politiken prioriterat, säger jag att det är 
ingen idé att ni kommer med det där”. 

Som politiker är han försiktig med att lägga sig i driftsfrågor då det är förvaltningschefens 
uppgift. Förvaltningschefen måste i sin tur kontrollera så att arbetet stämmer överens med 
politiken. 

Intervju med förvaltningschef 
Förvaltningschefen menar att balanserade styrkort är ett utmärkt verktyg för att styra, leda 
och följa upp verksamheten men menar samtidigt att andra former av styrverktyg 
säkerligen skulle kunnat fungera lika bra. Som förvaltningschef skulle kan inte kunna vara 
utan någon form av styrverktyg då dess funktion som verksamhetsstöd för planering och 
uppföljning är av stor vikt. Alla fyra perspektiven är lika viktiga då de är beroende av 
varandra men går ekonomin dåligt blir arbetet betydligt tråkigare. Han påpekar dock att 
förvaltningen finns till för sina kunder, det vill säga medborgarna, och därför är detta 
perspektiv av största vikt. Kund/Medborgarperspektivet måste alltid vara i fokus, men 
inte så att det påverkar de övriga perspektiven.  

Användandet av balanserade styrkort kan uppnå effektivitet i kombination med den givna 
nyttan för medborgarna beroende på hur man väljer att vinkla det. Det är möjligt att 
effektivisera utan att det krockar med samhällsnyttan och man försöker jämföra och dra 
nytta av andra kommuner för att uppnå en effektivare verksamhet. Han har aldrig 
tidigare i sitt arbete stött på situationer där detta utgör någon typ av konflikt men är dock 
osäker på hur det kommer bli framöver då sparkraven i förvaltningen förmodligen 
kommer att öka. Syftet är att sparkraven skall ha så liten påverkan, inverkan eller skada 
som möjligt på det som är samhällsnyttan.  

Vid utformning och användning av balanserade styrkort fungerar samarbetet med 
nämndsordförande mycket bra. Det beror på att förvaltningen har en mer allmännyttig 
funktion och är inte så ”brännande” som i vissa andra förvaltningar där sparkraven slagit 
hårdare. Självklart uppstår diskussioner, men total enighet är inget att eftersträva då det 
medför att verksamheten blir ”uddlös”. Nämndsordföranden och förvaltningschefen har 
två helt olika roller där politikern är folkvald och tjänstemannen är ytterst ansvarig att 
verkställa politiskt fattade beslut. Dessa roller är väldigt tydliga i förvaltningen och politik 
och politiska frågor ingår inte i hans arbetsuppgifter, dock krävs ett samspel och en god 
dialog med den politiska nämnden då det är de som fattar beslut i övergripande frågor. 
Han tror dock att det i andra förvaltningar kan uppstå konflikter mellan dessa roller vilket 
kan grunda sig dels i den sittande politikerns inställning och dels i tjänstemannens tro på 
vad som är bäst för verksamheten. Med en alltför stark politiker blir arbetet ut i 
verksamheten väldigt luddigt och färdriktningen blir svårare att urskilja och ambitionen 
hos de politiskt valda och förvaltningsledningen gynnas av att ha samma mål. Har man 
inte det kan arbetet kompliceras på grund av olika färdriktningar. Storleken på 
förvaltningen kan försvåra sådana situationer då verksamhetsplanering och styrning skall 
förmedlas ut i verksamheten. Det krävs givetvis ett större arbete för att nå ut i en 
förvaltning med ett större antal anställda i jämförelse med en mindre förvaltning. Detta 
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påverkar inte användningen av det balanserade styrkortet men i slutändan beror dock de 
hela på förvaltningschefers engagemang och kunskap kring området. Om detta 
engagemang inte är tillräckligt stort blir arbetet svårare att utföra för resten av 
förvaltningen och ställer sig frågande till vem det egentligen är som driver arbetet med 
balanserade styrkort i förvaltningen. 

”Tyvärr så finns det nog några förvaltningschefer som sitter på läktaren i kommunen”. 

Förvaltningschefen menar att det är stor variation bland politikerna hur insatta de är i 
balanserade styrkort men framhåller att det inte riktigt är meningen att alla politiker skall 
ha fullständig sakkunskap om detta. Tanken är att nämnd och förvaltningsledning 
tillsammans kommer fram till vilka de övergripande målen för ”sin” nämnd/förvaltning 
ska vara. Sedan fattar nämnden beslut om de övergripande målen för 
nämnden/förvaltningen, och de i verksamheten ska ta fram handlingsplaner och 
aktiviteter som leder till att målen uppfylls. Detta ska sedan rapporteras tillbaka till 
nämnden vid ett antal tillfällen under året. I grunden har politiker och tjänstemän 
liknande syfte med styrverktyget men arbetet med det sker på olika sätt. Att syftet med 
balanserade styrkort är samstämmigt anser han vara en självklarhet då det annars skulle 
leda till svårigheter med styrningen.  

4.3 Förvaltning B 

Intervju med nämndsordförande 
Syftet med balanserade styrkort anser nämndsordförande vara att skapa en struktur, 
synliggöra målen och kartlägga hur detta arbete skall utföras. 
Kund/medborgarperspektivet är det viktigaste perspektivet då det är medborgarna som är 
målgruppen för verksamheten. Medborgarna borde vara det självklara valet hos samtliga 
medarbetare i förvaltningen och i kommunen då diskussionerna som förs inom 
ledningsgruppen genomsyras av detta perspektiv.  

Effektivitet i kombination med samhällsnytta är ständigt ett dilemma i det dagliga arbetet 
inom förvaltningen då vissa delar av verksamheten är lagstadgad vilket leder till att 
samhällsnytta många gånger prioriteras framför effektivitet. Det kan innebära att om 
kostnaderna ökar inom ett visst område måste resurserna omfördelas från andra områden 
och vid användningen av balanserade styrkort kan effektivitet i sådana fall leda till 
svårigheter då samhällsnyttan skall vara i fokus. Om balanserade styrkort inte används på 
ett så optimalt sätt som möjligt, med tydliga mål och visioner, blir styrmodellen ”bara en 
tjänstemannaprodukt”. Det är därför av största vikt att politikerna deltar med åsikter i dessa 
frågor då de är folkvalda och har som uppgift att kontrollera att de balanserade 
styrkortens mål är förenliga med medborgarnas mål. Politikerna har den övergripande 
bestämmanderätten över styrkortet men tjänstemännen är delaktiga vid 
målformuleringarna. 

Användningen av balanserade styrkort kan påverkas av att politiker och tjänstemän har 
olika avsikter med styrmodellen. Politikerna tror han fokuserar mer på visionerna vilket 
blir svårt att förena med tjänstemännens krav på konkretisering. Detta måste på något sätt 
lösas vilket sker genom diskussioner vid utformningen av styrkortet men i slutändan är 
det dock politikerna som bestämmer. Omgivningen har förväntningar på att kommunen 
använder någon form av verksamhetsstyrning och det påverkar styrkortet genom att 
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målen ska överensstämma med medborgarnas mål och krav på effektvitet då det trots allt 
är de som finansierar verksamheten. 

Förvaltningen påverkas av visioner, ideologier och strategier vid användandet av 
balanserade styrkort och dessa måste vara samstämmiga med målsättningarna. Syftet med 
styrmodellen kan variera mellan tjänstemän och politiker och han menar att: 

”det kan ju vara såhär att vissa personer har långsiktiga mål och det finns vissa som tänker mer 
kortsiktigt, men nu är det inte så mellan mig och förvaltningschefen”. 

Balanserade styrkort är bra underlag vid budgetdiskussioner och skall även fungera som 
ett politiskt styrmedel och han tror att förvaltningschefen använder styrkortet mer än vad 
han själv gör som ett verktyg för att styra verksamheten i det dagliga arbetet. Om inte 
ledningen i organisationen är överens och har samma målsättning måste det ”jämkas ihop” 
då det annars inte leder till måluppfyllelse och ledningen i politiskt styrda organisationer 
måste förstå att det är politiken som i slutändan bestämmer. I situationer där enighet inte 
uppnås fungerar inte balanserade styrkort på ett optimalt sätt.  

Intervju med förvaltningschef 
Förvaltningschefen menar att balanserade styrkort är ett bra uppföljningsinstrument för 
att kunna säkerställa att politikens vilja eftersträvas. Det är dock inget komplett 
kvalitetssystem. Kund/medborgarperspektivet är det viktigast perspektivet i styrkortet då 
det representerar förvaltningens uppdrag och kärnverksamhet. Det ekonomiska 
perspektivet fyller också en viktig funktion i hans arbete då allt utgår från att 
förvaltningen hanterar sin ekonomi på ett sådant sätt att de utför det som lagstiftningen 
ålagt dem. Som förvaltningschef tror han att han använder det balanserade styrkortet mer 
i det dagliga arbetet än nämndsordföranden.  

Effektivitet i verksamheten i kombination med samhällsnytta är möjligt att uppnå om 
medlen som är avsatta för verksamheten används på ett så kostnadsoptimalt sätt som 
möjligt. Detta arbete blir svårare och svårare då han som tjänsteman upplever att vissa 
grupper ibland måste prioriteras före andra, grupper som är lika viktiga, då medlen inte 
räcker till. Problemet är lika påtagligt för politikerna som för tjänstemännen. Ständiga 
dialoger som förs i ledningsgruppen är hur samhällsnytta och effektivitet skall uppnås 
vilket är väldigt svårt men trots detta har förvaltningen hittills lyckats. De arbetar 
kontinuerligt med kostnadseffektiviseringar men måste samtidigt ha lagstiftningen i 
beaktning. Slutligen menar förvaltningschefen att konflikter mellan politiker och 
tjänstemän idagsläget inte förekommer vid användande eller utformning av balanserade 
styrkort men ser dock att detta skulle kunna förändras framöver då det ekonomiska läget 
försämrats. Inom vissa områden har de inom förvaltningen lyfts fram möjliga 
kostnadseffektiviseringar vilka dock inte kunnat genomföras då man måste invänta 
politiska beslut. 

4.4 Förvaltning C 

Intervju med nämndsordförande 
Syftet med användandet av balanserade styrkort tror nämndsordförande inte skiljer sig åt 
mellan yrkesrollerna. Vissa frågor kräver mer diskussion då gäller det att hitta en lösning 
som representerar båda parternas vilja och framhåller att utan diskussioner och med total 
enighet leder det till minskat förtroende för politiken och tjänstemännen. Balanserade 
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styrkort är ett styrsystem som fungerar väldigt bra då en helhetsuppfattning mellan 
visionen, strategier och faktiska utfall eftersträvas. Styrmodellen fungerar bra då den kan 
anpassas till verksamheten i en kommunal förvaltning. Det som är av största intresse är att 
kunna avläsa utfallet gentemot medborgarna, effektiviteten och vägen dit. Han tror att 
förvaltningschefen delar samma åsikt om vilket perspektiv som är viktigast. Arbetet med 
styrkorten sker på olika håll för att sedan samordnas så att det i slutändan blir ett beslut 
som både förvaltningen och nämnden står bakom. I praktiken används styrkortet i lika 
stor utsträckning i det dagliga arbetet av de båda yrkesrollerna.  

Balanserade styrkort kan på ett strategiskt sätt uppvisa effektiviteten i verksamheten men 
för mer exakta mätningar av effektiviteten, inom förvaltningens speciella bransch, krävs 
en dialog med medborgarna. Effektivitet i verksamheten innebär att de håller sig inom 
ramen för budget men samtidigt uppnår de offentliga uppdrag som förvaltningen blivit 
tilldelad och han poängterar att: 

”de är därför vi får pengar, att medborgarna uppfattar oss på det sättet och det är nog det som är 
drivkraften”. 

Teoretiskt sett finns det alltid effektiviseringsmöjligheter men utgångspunkten måste 
alltid vara att göra det bästa för medborgarna. Han menar därmed att det i vissa 
situationer kan krävas omprioritering för att inte den totala samhällsnyttan för 
medborgarna skall bli lidande. Det finns dock motsättningar i alla system men det tror 
han kan bli tydligare i andra nämnder där det är mer lagreglerat.  

Arbetet med det balanserade styrkortet fungerar bra mellan honom och 
förvaltningschefen. Förslag inom förvaltningen diskuteras fram utifrån politiska riktlinjer, 
visioner och ideologier som i slutändan bearbetas i nämnden och resulterar i ett beslut 
om styrkortets innehåll och utformning. Politiken och förvaltningen är inte alltid 
samstämmiga vilket är bra då det skapar diskussioner som leder till förbättringar. 

”De är klart att vi kanske ibland vill sträcka oss ännu längre än tjänstemännen men det går ju 
alltid praktiskt att lösa”. 

Rollerna, det vill säga politiker och tjänstemän, påverkar styrmodellen men det viktiga är 
att slutprodukten blir gemensam vilket sker genom en sammanvägning mellan de olika 
viljorna. Problem kan ibland uppstå när tjänstemännen skall översätta en politisk visionär 
diskussion då politikerna ibland kan bli lite otydliga.  

”Till en början innan vi hade hittat formerna, och det har vi ju inte gjort än heller, då ville vi 
politiker gärna mystifiera det här litegrann, lite mer effektmål och lite mindre hårda mål. Men det 

har vi nu hittat nått mellanting på”. 

Medborgarna har förväntningar på kommunen och dess styrning och det är därför av 
största vikt att de får ta del av styrkortens utfall. Det är viktigt att politiker får föra sin 
mening då tjänstemännen inte får styra från början till slut då politikerna har det yttersta 
ansvaret. Medborgarna uppfattar inte tjänstemännens arbete lika tydligt utan istället ser de 
politiken som den drivande kraften. Därför är politikernas deltagande i arbetet med de 
balanserade styrkorten av största vikt. Förvaltningschefer tror han använder styrkortet 
mer i det dagliga arbetet då de får ett uppdrag varje år som grundar sig i en politisk 
diskussion. Politiken arbetar mer med styrkortet när de börjar se ett resultat.  
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Intervju med förvaltningschef 
Syftet med det balanserade styrkortet anser förvaltningschefen inte variera mellan 
yrkesrollerna. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra politiska beslut och skall fungera 
som politikens ”förlängda arm”. Han menar dock att de privat skulle kunna ha andra 
åsikter men arbetet fungerar bra och det uppnår samstämmighet. Det är viktigt att 
använda någon form av styrverktyg oavsett namn på modellen då det skapar en röd trå 
genom hela verksamheten. Genom att använda balanserade styrkort är det möjligt att 
mäta helheten och inte endast fokusera på ekonomin. Kund/medborgarperspektivet är 
det viktigaste för förvaltningens verksamhet men de övriga perspektiven fyller även de en 
viktig funktion. Medarbetarperspektivet ger en bra indikation på hur arbetet fungerar 
inom förvaltningen. Genom det balanserade styrkortet kan man identifiera hur 
styrningen påverkar effektiviteten och samhällsnyttan och han poängterar att 
förvaltningen tredubblade dess kapacitet under ett år vilket ökade samhällsnyttan 
markant. I vissa situationer kan dessa faktorer vara svåra att kombinera då man ogärna 
sänker servicenivån och risken blir då att medarbetarna blir drabbade genom ökad 
arbetsbelastning.   

Samspelet mellan politikerna och tjänstemännen i förvaltningen har blivit bättre då 
delaktigheten från politikens sida har ökat. Det är en viktig förbättring då nämnden skall 
”äga styrkortet”. Engagemanget kring arbetet med det balanserade styrkortet kan variera 
och han betraktar sin roll som drivande i arbetet för att det i slutändan ska nå ut i hela 
verksamheten. Han menar dock att engagemanget är väldigt viktigt men:  

”är man amatörpolitiker så har man ju inte all tid i världen.” 

Trots detta är det politiken som bestämmer. Förvaltningschefen anser sig använda det 
balanserade styrkortet mer i det dagliga arbetet än politikerna då de är dem som skall 
utforma mål och aktiviteter som uppfyller styrkortet. Medborgarna har förväntningar på 
att den kommunala verksamheten bedrivs på ett optimalt sätt och där är även styrningen 
en viktig faktor då de vill ha valuta för pengarna. 

4.5 Förvaltning D 

Intervju med nämndsordförande 
Nämndsordförande menar att syftet med balanserade styrkort är att kunna följa upp 
verksamheten som bedrivs på ett konstruktivt sätt och han betraktar inte själva 
styrmodellen som endast ett ekonomistyrningssystem. Perspektiven i styrkortet är lika 
viktiga för arbetet i förvaltningen men han lyfter fram framtidsperspektivet och det 
finansiella perspektivet som extra betydelsefulla. Yrkesrollen påverkar valet av 
perspektiven men han tror att förvaltningschefen har mer fokus på arbetet i dagsläget till 
skillnad från honom som ser mer imorgon och framåt. Balanserade styrkort är ett bra 
styrverktyg som uppmuntrar till dialog och diskussion mellan de olika yrkesrollerna och 
kan därför betraktas som en kommunikationskanal. 

Det är ständigt en utmaning för förvaltningen att kunna kombinera en effektiv 
verksamhet med samhällsnytta men betraktar det som en utmaning där man ständigt 
måste uppdatera sig om färdriktningen. Kombinationen kan ibland bli svår då alla 
individer är olika och har skilda intresseområden men i slutändan är det alltid möjligt att 
resonera fram till gemensamma och bra lösningar. 
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Generellt så tror inte nämndsordförande att medborgarna förväntar sig att kommunen 
använder sig av just balanserade styrkort för sin verksamhetsstyrning, men tror dock att 
de kräver någon typ av styrning. Därför är det viktigt att varje nämnd och förvaltning 
genomgår någon slags utbildning om hur användandet av styrkorten skall ske då det finns 
politiker som arbetar som fritidspolitiker eller på halvtid. Han anser att han använder 
styrkortet i samma utsträckning som förvaltningschefen, det vill säga för att identifiera 
färdriktningen och om målen uppnås. Syftet med användningen av det balanserade 
styrkortet varierar inte i så stor utsträckning mellan honom och förvaltningschefen och 
menar att styrmodellen antagligen inte fungerat om så var fallet. Förvaltningen 
eftersträvar en sammanhållande styrprocess som idag ännu inte förverkligats där de 
politiska visionerna och ideologierna skall genomsyras ner till förvaltningschef och övriga 
staben. Skillnader i syftet med användande av balanserade styrkort tror han kan 
förekomma i andra förvaltningar men vågar inte direkt uttala sig om detta och påpekar 
att:  

”för mig blir det inte en bra styrning om man hackar i styrdialogen”. 

Intervju med förvaltningschef 
Förvaltningschefen menar att syftet med användandet av balanserade styrkort är att styra 
och leda förvaltningens verksamhetsutveckling. Det ger honom som är ytterst ansvarig en 
signal om förvaltningens färdriktning och skall fungera som ett ”kommunicerande kärl” 
vilket balanserar upp hela verksamheten. Han tror att samtliga i förvaltningen är 
samstämmiga om att kund/medborgarperspektivet är det viktigaste perspektivet. 
Förvaltningen har en så kallad dubbel styrning vilket innebär att man har en statlig 
respektive kommunal styrning. Den statliga styrningen bygger på ett strikt lag och 
regelverk som i första hand måste efterföljas. Den kommunala styrningen kopplas 
samman med kommunens visioner och strategier vilka skall omfatta hela den kommunala 
verksamheten. Dessa två ska i slutändan balanseras.  

I situationer där ekonomin är sämre krävs förändringar i det ekonomiska perspektivet 
genom effektiviseringar. Det medför att andra perspektiv i det balanserade styrkortet blir 
lidande men dock endast till en viss nivå då det finns lag och regelverk som måste 
efterföljas. Detta är ofta ett problem i förvaltningen då effektivitetskraven hamnar i 
konflikt med lagar och regler. När ekonomin sedan vänder uppstår möjligheter att 
fokusera mer på de andra perspektiven såsom kund/medborgarperspektivet. Effektivitet i 
kombination med samhällsnytta är ett ofrånkomligt krav då förvaltningen bedriver en så 
pass viktig verksamhet för samhället. Det innebär att underställda chefer och medarbetare 
måste leverera lika goda resultat, eller helst bättre, till en lägre kostnad vilket inte är en 
omöjlighet och det istället kan framkalla kreativitetskänslan hos medarbetarna.    

För att samarbetet mellan politiken och tjänstemännen skall fungera och leda till 
framgångrika resultat krävs djupgående och kontinuerliga diskussioner. 
Förvaltningschefen framhåller att de hittills varit eniga men påpekar dock att: 

”däremot kan vi i några frågor vara väldigt långt ifrån varandra”. 

Då det inom en politiskt styrd organisation finns ett flertal olika intressen kan det ibland 
bli svårt att förena dessa. Han exemplifierar detta och menar att politikerna har den 
långsiktiga synen, visionen om ett framtida Luleå. Detta genom att satsningar görs på 
vissa områden som i dagsläget kan uppfattas som felprioriteringar av den ”enskilde 
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kämpen” då det finns andra områden som kan tyckas vara mer självklara prioriteringar för 
dessa resurser. Detta skapar en liten konflikt mellan politiken och förvaltningarna. I 
slutändan kan denna konflikt även påverka användningen av det balanserade styrkortet i 
förvaltningen. Han menar då att exempelvis utvecklingsperspektivets innebörd kan 
uppfattas olika av de olika yrkesrollerna vilket kräver diskussioner för att komma fram till 
en gemensam lösning. Politiken påverkas i självfallet av de åsikter och förslag som 
förvaltningen framför men i slutändan är de ändå politiken som tar besluten.  

I frågan om vem av honom och nämndsordföranden som använder styrkortet mest i det 
dagliga arbetet svarar han att han absolut använder det mer. Förvaltningen utför den 
största delen av arbetet med framtagande och utformning av det balanserade styrkortet 
vilket sedan redovisas för politiken som fastställer det slutliga utförandet. Syftet med 
användningen av styrkortet tror han inte varierar mellan yrkesrollerna men han tror 
däremot att tolkningarna av styrmodellen kan variera oerhört mycket.  

”Politiken har nog en större tilltro till att en modell kan styra och leda en verksamhet än vad 
kanske vi som facktjänstemän har. Vi vet hur oerhört komplicerat styrning och ledning är, vi vet att 

det är massvis med mänskliga relationer som ska hanteras och processas igenom”. 

Förvaltningen accepterar en relativt förenklad styrmodell om det uppfyller politikens 
önskningar och han tror att styrmodellen, liksom andra modeller och metoder, lever i 
cykler och har en begränsad livslängd. Om ett antal år tror han att en ny modell 
möjligtvis utvecklats. 
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 5. Tolkning och analys 
I detta kapitel presenteras tolkningar och analyser som är gjorda utifrån det föregående kapitlets 
empiri. Tolkningarna kopplas ihop med det teoretiska kapitlet samt den sammanfattande 
teoritabellen som lagt grunden för uppsatsen och analyseras i huvudsak utifrån den politiska och 
administrativa logiken. 

5.1 Politisk logik 

Överlag har nämndsordförandena framhållit att omgivningen, det vill säga medborgarna, 
har förväntningar på styrningen av den kommunala verksamheten. Kravet från 
omgivningen på en specifik styrmodell eller styrmetod tror man inte existerar utan endast 
förväntningen om att verksamheten styrs på ett eller annat sätt. Detta på grund av att 
medborgarna finansierar verksamheten och de kräver därför att förvaltningarna utför sina 
uppdrag. Med detta kan man urskilja en koppling till de normer och värderingar som 
enligt Scott (2001) är, de sociala aspekter som sätter gränser för accepterat beteende inom 
en organisation. Normerna betonar det förväntade agerandet för organisationer vilka ger 
rättigheter och ansvar till vissa aktörer inom organisationen. Vissa aktörer kan påverkas av 
normer i den institutionella omgivningen på skilda sätt eftersom vissa normer är 
anpassade för individer med särskilda roller (ibid). Politiker är aktörer som påverkas i allra 
högsta grad av dessa normer då de är folkvalda och det är därför av största vikt för dessa 
aktörer att leva upp till samhället och medborgarnas normer. Detta för att behålla sin 
position och få fortsatt förtroende inom den kommunala verksamheten och 
förvaltningen. En nämndsordförande framhöll att medborgarna inte uppfattar 
tjänstemännens arbete lika tydligt utan de betraktar politiken som den drivande kraften. 
Därför ansåg han att politikernas arbete och därmed även med balanserade styrkort var av 
största vikt och påpekade även att det var viktigt att allmänheten fick ta del av styrkorten. 
Detta kan tolkas som att då kopplingen mellan tjänstemännens arbete och medborgarna 
inte är lika tydlig blir inte dessa normer lika viktiga för förvaltningscheferna i dess arbete 
och styrning av verksamheten. Fokus för tjänstemännen blir istället att skapa och 
upprätthålla en effektiv verksamhet. I och med detta kan man urskilja ett möjligt 
dilemma utifrån aktörernas åsikter om vad som är viktigt med verksamheten och vad 
detta får för effekter på styrningen och därmed balanserade styrkort. En annan 
nämndsordförande framhöll att omgivningens förväntningar på verksamheten inom 
förvaltningen är att de skall hålla sig inom ramen för budget och samtidigt uppnå de 
offentliga uppdrag de blivit tilldelade. Detta kan sammankopplas med Scotts (2001) 
resonemang om att normer och värderingar har en stabiliserande påverkan på den 
institutionella omgivningen, det vill säga samhället och medborgarna, vilket skapar en 
trygghet då normer är en förutsättning för hur verksamheten skall bedrivas.  

De flesta av nämndsordförandena betonade vikten av kommunens ideologier och 
visioner vid användning och utformning av balanserade styrkort. Förslag inom 
förvaltningen diskuteras fram utifrån politiska riktlinjer, visioner och ideologier som i 
slutändan bearbetas i nämnden och resulterar i ett beslut om styrkortets innehåll och 
utformning. Detta ansågs bland aktörerna vara en självklarhet då den politiska styrningen 
av verksamheten bygger på dessa ideologier och visioner. Brunsson (1982) menar att 
ideologier är idéer som delas av hela organisationen och är en utgångspunkt för 
diskussioner och handlande. Ideologierna motsvarar de externa krav från den 
institutionella omgivningen genom att organisationsstrukturen utformats med 
utgångspunkt i normer och värderingar (ibid). Problem vid användande av balanserade 
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styrkort, som en nämndsordförande förklarade, kan ibland uppstå när tjänstemännen skall 
översätta en politisk visionär och ideologisk diskussion då politikerna ibland kan bli 
otydliga. Detta kan tolkas som att politiker i vissa situationer medvetet är otydliga med 
användningen av styrkortet då tydliga riktlinjer och mål kan påvisa styrningens svagheter 
eller misslyckanden, det vill säga när målen inte uppnås. Tydliga mål och riktlinjer ger 
tydligare indikationer till omgivningen och medborgarna om verksamheten uppfyller sitt 
uppdrag. Detta agerande från politikernas sida antyder om att balanserade styrkort även 
har en stark symbolisk funktion då legitimitetsskapande är viktigt inom den politiska 
logiken (Røvik, 2000). Användningen av ett styrverktyg eller en styrmodell såsom 
balanserade styrkort har som avsikt att effektivisera verksamheten och dess styrning vilket 
kräver tydliga mål och riktlinjer (Hood, 1995). I och med att detta inte uppnås fullt ut i 
alla förvaltningar kan användningen av balanserade styrkort få en mer symboliskt 
funktion.        

En förvaltningschef menade att med en alltför stark politiker, det vill säga med starka 
ideologier och visioner, blir arbetet ut i verksamheten väldigt luddigt och färdriktningen 
blir svårare att urskilja. Ideologier och visioner är en självklarhet för en kommunal 
organisation då den har sin utgångspunkt i politik. Detta kan medföra en svårighet för 
utförandet av det praktiska arbetet som tjänstemännen bedriver inom förvaltningarna då 
mål och aktiviteter torde bli svåra att utforma utifrån dessa långsiktiga planer. Politiska 
visioner och ideologier har stor påverkan på verksamheten och dess styrning då 
utgångspunkten alltid är politiken. 

Genom att organisationer uppmärksammar och försöker leva upp till kraven på hur en 
organisation bör vara utformad kan det enligt Meyer & Rowan (1977) skapa legitimitet. 
För att upprätthålla denna legitimitet måste organisationen anpassa sig till delar av de 
institutionaliserade sammanhang som den befinner sig i (ibid). Denna legitimitetssträvan 
kan urskiljas utifrån många aktörers diskussioner. En nämndsordförande förklarar att 
effektiviteten som förvaltningschefen eftersträvar inte alltid behöver påverka 
medborgarna negativt men ibland kanske inte effektivitetskraven stämmer överens med 
politikens ambitioner och han poängterar då att politiken måste kliva fram. Detta kan 
vara ett tydligt tecken på att legitimitet är en viktig faktor för en kommunal organisation 
då de i allra högsta grad påverkas av samhället där medborgarnas krav och förväntningar 
är viktigast oavsett vad det får för efterföljder. Givetvis är ekonomi och budget en viktig 
faktor som sätter gränser för det politiska agerandet men fokus är ändå att uppfylla de 
externa kraven, det vill säga att fullgöra sitt uppdrag, vilket i sin tur skapar legitimitet. 
Det är enligt en nämndsordförande av största vikt att politikerna deltar med åsikter i 
utformning och användning av balanserade styrkort då de är folkvalda och har som 
uppgift att kontrollera att styrkortets mål är förenliga med medborgarnas mål. Utifrån 
detta uppkommer frågeställningen till om målen i det balanserade styrkorten kan uppfylla 
funktionen som effektiva verksamhetsmål då de enligt politiken alltid ska vara 
samstämmiga med medborgarnas mål. Medborgarna har höga krav och förväntningar på 
att den kommunala organisationen skall utföra sitt uppdrag på ett optimalt sätt vilket kan 
medföra att målen i viss omfattning blir orealistiska och svåra att uppnå i verksamheten. 
Om målen i verksamheten är för höga förlorar medarbetarna intresset att uppnå målen, 
vilket medför att styrningen och därmed det balanserade styrkorten i förvaltningen inte 
får dess avsedda effekt.  

En nämndsordförande förklarade att om konflikter, mellan tjänstemän och politiker, 
uppstår vid användandet av balanserade styrkort är det politikens uppgift att kliva fram 
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och besluta, vilket han anser är demokratins dynamik. Utgångspunkten för den politiska 
logiken är enligt Petersson (2007) att den har sin legitimitetsbas i demokrati som innebär 
tillgänglighet, tillmötesgående och tillfälle för dialog men även att tillhandahålla tjänster 
på ett optimalt sätt för att generera största möjliga nytta för bland annat medborgarna. 
Syftet med att använda en styrmodell såsom balanserade styrkort i en kommunal 
verksamhet är, trots den ständiga strävan efter samhällsnytta, ändå att skapa en optimal 
styrning inom verksamheten. Det starka demokratiska förhållningssättet hos politikerna, 
där kund/medborgarperspektivet är i fokus, medför att andra perspektiv, såsom det 
finansiella perspektivet, kan upplevas en aning obetydliga i vissa situationer. I kommunala 
organisationer är balanserade styrkort lämpliga för verksamhetsstyrningen då styrmodellen 
är flerdimensionell vilket ger verksamheten möjlighet att fokusera på samtliga perspektiv 
(Olve, Roy, Roy & Petri, 2003). I detta fall uppfyller inte styrmodellen den 
flerdimensionella funktionen som den faktiskt har då det framkommit att samtliga aktörer 
betonar vikten av endast kund/medborgarperspektivet och delvis det finansiella 
perspektivet. Eftersom användningen av balanserade styrkort inte sker på dess avsedda sätt 
uppstår funderingar om behovet av denna styrmodell verkligen existerar. Skulle 
möjligtvis en annan typ av styrning eller styrmodell kunna fungera på ett mer optimalt 
sätt? 

5.2 Administrativ logik 
En förvaltningschef framhöll att för vissa förvaltningar är omgivningens lagar och regler 
mer påtagliga för verksamheten. Han menade att kommunala förvaltningar har en så 
kallad dubbel styrning vilket innebär en statlig respektive kommunal styrning. Den 
statliga styrningen bygger på ett strikt lag och regelverk som i första hand måste efterföljas 
och den kommunala styrningen kan kopplas samman med kommunens visioner och 
strategier vilka skall omfatta hela verksamheten. Detta stämmer överens med Scotts 
(2001) resonemang om att den institutionella omgivningen innefattar lagar och regler 
som i synnerhet en kommunal verksamhet måste förhålla sig till. Detta har överlag visat 
sig vara av stor vikt för främst förvaltningschefer då dessa arbetar i verksamheten och har 
det övergripande ansvaret för styrningen där kostnadseffektiviseringar ständigt eftersträvas 
med lagstiftningen i beaktning. Detta kan tolkas som att lagar och regler inte direkt har 
någon påverkan på användandet av balanserade styrkort i verksamheten men i vissa 
förvaltningar är det lagstiftat om mängden resurser till ett visst ändamål. Mängden resurser 
som krävs kan variera från år till år vilket dock medför att styrkortet påverkas indirekt, då 
vissa mål inte kan formuleras fullständigt konkret. Detta i sin tur försvårar mätning och 
uppföljning och därmed påverkas användningen av det balanserade styrkortet. 

Samtliga förvaltningschefer är eniga om att balanserade styrkort används för att eftersträva 
en effektiv styrning av verksamheten och överlag framkommer en tydlig betoning om 
vikten av effektivitet vilket genomsyras i all diskussion kring balanserade styrkort. 
Verktyget, som många benämner det, skall styra och leda verksamheten för att underlätta 
för planering och uppföljning.  Detta var också en anledning till varför kommunen 
började använda styrmodellen då man från privata organisationer kunde se ett samband 
mellan användning av balanserade styrkort och effektivitet (Montin, 2007). För att uppnå 
en effektivare verksamhet menade en av förvaltningscheferna att de inom förvaltningen 
försöker jämföra och dra nytta av andra kommuner. Detta går i linje med den 
administrativa logiken där utgångspunkten är att genom rationell argumentation 
eftersträva den optimala lösningen härledd från praxis och beprövad erfarenhet (Jonsson 
& Arnell, 2006). Ovanstående resonemang kan tyda på att användningen av styrmodellen 
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har en rationell utgångspunkt vilket torde medföra att modellen har goda förutsättningar 
för att vara ett optimalt styrverktyg för verksamheten.  

Ett tydligt tecken på att syftet med balanserade styrkortet i kommunen har sin 
utgångspunkt i effektivitet är att övervägande del av aktörerna anser att förvaltningschefer 
använder styrkortet mest i sitt dagliga arbete. Detta kan anses vara en självklarhet då 
förvaltningschefernas huvudsakliga uppgift är att styra och leda verksamheten för att 
uppnå effektivitet. En av förvaltningscheferna framhöll att användningen av balanserade 
styrkort i slutändan beror på förvaltningschefers engagemang och kunskap kring området. 
Om detta engagemang inte är tillräckligt stort blir arbetet svårare att utföra för resten av 
förvaltningen och en frågeställning som då uppkommer är, hur effektiviteten uppnås i 
dessa förvaltningar då det inte är förvaltningschefen som styr verksamheten. Detta går 
inte helt i linje med den administrativa logikens särdrag då den innebär att 
tjänstemännens huvudsakliga uppgift är att hantera och fördela resurser samt att bedriva 
den kommunala verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt (Jonsson & Arnell, 
2006). Då det framkommit att vissa förvaltningschefer inte är lika engagerade och 
kunniga kring användandet av balanserade styrkort och trots att det är dessa aktörer som 
använder styrkortet mest, i det dagliga arbetet, torde det leda till att styrkortet inte 
uppfyller dess optimala funktion. Risken blir då stor enligt Olve, Petri, Roy & Roy 
(2003) att styrmodellen avfärdas. Vad används då balanserade styrkort till? Denna brist på 
engagemang hos tjänstemännen kan möjligtvis innebära att balanserade styrkort, även för 
dessa aktörer, har någon typ av symbolisk funktion då de inte används på dess avsedda 
sätt. 

5.3 Samspelet mellan den politiska och administrativa logiken 
I den ovanstående diskussionen där logikernas dimensioner analyserats har bland annat 
olika dilemman och konflikter kunnat urskiljas med verksamhetsstyrningen som kan 
uppstå i en kommunal verksamhet. Dessa antaganden överensstämmer med Jonsson & 
Arnells (2006) påståenden om att ledarskapet i kommuner kännetecknas av två olika 
logiker som skall enas, en politisk logik där samhällsnytta och demokrati är i fokus och en 
administrativ logik där effektivitet i verksamheten är av största vikt. Mellan dessa logiker 
kan oenighet uppstå då aktörernas skilda åsikter om vad som är viktigt med verksamheten 
och dess styrning inte alltid är samstämmig (Blom, 1994). Överlag anser aktörerna att det 
är möjligt att kombinera effektivitet med samhällsnytta men menar samtidigt att det 
många gånger kan vara problematiskt. En nämndsordförande framhöll att effektivitet i 
kombination med samhällsnytta ständigt är ett dilemma i det dagliga arbetet för 
förvaltningen då vissa delar av verksamheten är lagstadgad vilket leder till att 
samhällsnyttan många gånger prioriteras framför effektivitet. Detta kan jämföras med vad 
en förvaltningschef exemplifierade då han förklarade att politikerna har den långsiktiga 
visionen, om ett framtida Luleå, detta genom att satsningar görs på vissa områden som i 
dagsläget kan uppfattas som felprioriteringar av den ”enskilde kämpen”. Detta skapar en 
konflikt i förvaltningen vilket i slutändan kan påverka användandet av balanserade 
styrkort då utvecklingsperspektivets innebörd kan uppfattas olika av de olika 
yrkesrollerna. En möjlig tolkning till detta kan vara att utvecklingsperspektivets innebörd 
är otydlig vilket möjliggöra olika tolkningar av olika aktörer. Dessa fria tolkningar av 
aktörerna kan medföra att konflikter uppstår, vilka har sin grund i logikernas skilda 
särdrag, vilket påverkar användningen av styrkortet då verksamhetens riktning blir 
otydlig. En förutsättning för att balanserade styrkort skall kunna användas och fungera på 
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ett effektivt sätt är att innebörden av styrmodellen är samstämmig bland samtliga aktörer 
och att detta sedan förankras i hela verksamheten (Radnor & McGuire, 2004).  

En nämndsordförande menade att användandet av balanserade styrkort både kan uppnå 
effektivitet i kombination med den givna nyttan för medborgarna då han ansåg att de inte 
var ”motpoler”. I motsats till detta menade samma nämndsordförande att i de situationer 
där förvaltningen måste prioritera mellan dessa är det en självklarhet för honom att 
samhällsnyttan skall komma i första hand. I sådana situationer kan en tydlig konflikt 
mellan logikerna uppfattas och därmed mellan politiker och tjänstemän. I och med att 
förvaltningschefernas, det vill säga tjänstemännens, huvudsakliga uppgift är att styra 
verksamheten på ett effektivt sätt uppstår en frågeställning om hur enighet kan uppnås 
om samhällsnyttan alltid prioriteras i första hand och det är politiken som har det 
slutgiltiga ordet.  

Samtliga aktörer ansåg att samarbetet, med balanserade styrkort, mellan politiker och 
tjänstemän fungerade oerhört bra inom den egna förvaltningen vilket även ansågs vara ett 
krav för effektiv verksamhetsstyrning. Det många aktörer dock påpekade var att detta 
samarbete i andra förvaltningar kunde fungera sämre då bland annat en förvaltningschef 
framhöll att han tror att de i andra förvaltningar kan uppstå konflikter mellan politiker 
och tjänstemän. Enligt denna förvaltningschef kan detta grunda sig i den sittande 
politikerns inställning då det med en alltför stark politiker kan medföra att arbetet ut i 
verksamheten kan bli väldigt luddigt och färdriktningen blir svår att urskilja. Detta kan 
tolkas som att vissa aktörer har en tendens att hellre beskylla varandra istället för att 
medge att detta fenomen kan förekomma i den egna förvaltningen. Denna tolkning 
förstärker vårt resonemang om att logikernas skilda särdrag kan skapa 
samarbetssvårigheter och konflikter inom de olika förvaltningarna (Blom, 1994). I och 
med att politiker och tjänstemän har olika åsikter om vad som är viktigt med 
verksamheten kan det leda till svårigheter med styrningen och därmed användandet av 
balanserade styrkort.  

I motsats till detta menar en förvaltningschef att total enighet inom en förvaltning inte är 
något att eftersträva då det medför att verksamheten blir ”uddlös”. Dessa två motsatser 
som de skilda yrkesrollerna framhåller kan å ena sidan innebära att förvaltningscheferna 
anser att diskussioner medför att tjänstemännen får ytterligare en möjlighet att uttrycka 
sig i frågor kring balanserade styrkort som politiken i slutändan beslutar om. Å andra 
sidan kan det innebära att politikerna, som en förvaltningschef uttryckte, har en större 
tilltro, i jämförelse med tjänstemännen, till att en modell kan styra och leda en 
verksamhet. Han menar att tjänstemännen vet hur oerhört komplicerat styrning och 
ledning är då det är stort antal mänskliga relationer som skall hanteras och processas 
igenom och det krävs därför djupgående och kontinuerliga diskussioner. Politikernas 
tilltro till styrmodellen kan ha sin grund i okunskap om styrmodellen och dess 
användning då många av politikerna endast arbetar i sin politiska roll på deltid. Vilket i 
sin tur kan innebära att man inte är tillräckligt insatt i verksamhetsstyrningen och 
balanserade styrkort. Detta kan tolkas som att total enighet i en kommunal organisation 
är oerhört svårt att uppnå men är samtidigt heller inte alltid det optimala. Total enighet i 
en förvaltning kan möjligtvis medföra att de beslut som fattas angående verksamheten 
och dess styrning inte alla gånger är genomdiskuterade och blir därmed inte det bästa 
beslutet utifrån ett samhälls- och effektivitets perspektiv. Fördelen med oenighet är, trots 
allt, att besluten som fattas blir det bästa för verksamheten då det skapat möjlighet för 
aktörerna att argumentera, diskutera och kompromissa vilket i slutändan torde resultera i 



Tolkning och analys 

 

29 

 

en optimalare styrning. Detta kan kopplas samman med Hayes (1983) resonemang om att 
styrmodeller även kan fungera som en typ av kommunikationsmedel då de bildar 
underlag för förhandling och diskussion.    

Som vi nämnt tidigare ansåg alla aktörer att samarbetet inom den egna förvaltningen 
fungerade oerhört bra. Detta torde leda till optimal styrning inom dessa förvaltningar och 
det stämmer även överens med Brorström, Haglund och Solli (1999) som menar att hur 
väl organisationer lyckas sammanföra svårförenliga organisatoriska egenskaper avgör hur 
effektiv organisationen blir. Optimal styrning uppkommer då det råder balans mellan 
samhällsnytta och effektivitet i verksamheten men då vissa förvaltningar inte uppnår 
denna effektivitet fullt ut kanske detta påstådda samarbete skönmålas av vissa aktörer. 
Beror detta i själva verket på att samarbetet i förvaltningarna inte fungerar, det vill säga 
att enighet inte uppnås, eller beror det på att politiken i slutändan alltid har sista ordet?  
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna från vår undersökning utifrån uppsatsens syfte. 
Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Återkoppling till syfte 
Syftet med den här studien var att skapa förståelse för hur politiker och tjänstemäns skilda 
föreställningar, om vad som är viktigt med verksamheten, påverkar användandet av 
balanserade styrkort i Luleå kommun. Enligt teorin har politiker och tjänstemän olika 
föreställningar om vad som är viktigt med den kommunala verksamheten och olika 
författare menar att den politiska och administrativa logiken därmed måste enas.  Utifrån 
den sammanfattande teoritabellen som framtagits har de olika logikernas dimensioner 
kunnat fastställas. Resultaten visar att dessa logikers skilda dimensioner förekommer i en 
kommunal verksamhet men kanske inte i lika stor utsträckning som teorin och den 
sammanfattande teritabellen påvisar. Förvaltningschefer agerar inte alltigenom rationellt 
och effektivt utan legitimitet kan även för denna aktörsgrupp vara betydelsefullt.    
 
Resultaten från studien visar att det kan uppstå situationer som utgör dilemman där dessa 
skilda logiker är svårförenliga. Problem uppstår när avvägningar och prioriteringar måste 
göras mellan politikers strävan efter samhällsnytta och tjänstemännens krav på en effektiv 
verksamhet. I och med användandet av en styrmodell, såsom balanserade styrkort, torde 
syftet med användningen vara att styra verksamheten på ett effektivt sätt. Det som 
framkommit är dock, att de i de flesta situationer nästintill alltid är samhällsnyttan som 
prioriteras i första hand och detta på grund av att politiker har det slutgiltiga ordet. Detta 
medför att användningen av det balanserade styrkortet påverkas då enighet är en 
förutsättning för effektiv styrning vilket inte i alla situationer uppnås. Styrmodellen 
uppfyller inte den flerdimensionella funktion som den faktiskt har då alla perspektiv inte 
prioriteras i samma utsträckning utan samtliga aktörer betonar framförallt vikten av endast 
kund/medborgarperspektivet och det finansiella perspektivet. Då alla perspektiv i 
styrmodellen inte prioriteras i samma utsträckning medför det att balanserade styrkort 
inte får dess optimala funktion. 
 
Vidare har det, utifrån resultaten, framkommit att total enighet i en kommunal 
verksamhet inte alltid uppnås. Detta medför att omfattande diskussioner kring 
verksamheten och dess styrning krävs och balanserade styrkort blir en typ av 
kommunikationsmedel där de olika aktörerna får en möjlighet att framföra sina åsikter. 
Balanserade styrkort kan därmed uppfattas mer som ett kommunikationsmedel än som ett 
effektivt styrverktyg då oenighet är ett oundvikligt faktum. I motsats till detta har resultat 
framkommit som påvisat att total enighet kring verksamheten och dess styrning inte alltid 
är att föredra då det kan medföra att första bästa förslag antas vilket inte alltid är den 
optimala lösningen. I många fall är ett genomdiskuterat och genomarbetet förslag det 
bättre alternativet för verksamheten vilket i sin tur kan leda till att användningen av 
balanserade styrkort underlättas. 
 
Resultaten pekar även ut kort och lång sikt som en viktig faktor i sammanhanget då 
politiker tenderar att ha en mer långsiktig syn i motsats till tjänstemännen som agerar 
utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv. Detta medför svårigheter vid användningen av 
balanserade styrkort då styrningen ut i verksamheten blir otydlig då politikers visioner, 
det vill säga långsiktiga mål, blir svåra att förmedla och konkretisera i verksamheten. 
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6.2 Avslutande diskussion 
Utifrån intervjuerna med aktörerna har vi fått intrycket att det i vissa situationer kan 
uppstå dilemman mellan politiker och tjänstemän när prioriteringar och avvägningar 
måste göras. Aktörerna medger betydelsen av den politiska och administrativa logiken 
men tenderar hellre att lyfta fram andra förvaltningar som exempel för sådana situationer 
än att själva medge vad som sker i den egna förvaltningen. Detta tror vi har sin grund i 
att aktörerna i de flesta förvaltningarna är fullständigt medvetna om att detta problem 
förekommer i den egna förvaltningen men är försiktig med att erkänna det. Vad den 
bakomliggande orsaken till detta förfarande är, ställer vi oss frågande till. Beror det på att 
aktörerna vill uppvisa någon typ av fasad mot omgivningen och medborgarna där den 
kommunala verksamheten står för enighet, samarbete och framgångsrik 
verksamhetsstyrning då de är det trots allt är medborgarna som är den finansierande 
parten och har krav och förväntningar på att förvaltningarna fullföljer sina uppdrag.  

Eftersom dessa dilemman förekommer i förvaltningarna torde detta påverka 
användningen av det balanserade styrkortet och vi ställer oss därför frågande till om det 
verkligen är möjligt att styra verksamheten på ett optimalt sätt där enighet leder till balans 
mellan samhällsnytta och effektivitet. Kan en styrmodell såsom balanserade styrkort 
verkligen infria dessa förväntningar om enighet i verksamheten och fungera som ett 
styrverktyg eller blir den istället en slags symbol utan innebörd. Trots detta ifrågasättande 
har vi kunnat uppfatta att användningen av styrmodellen fungerar, förvisso inte helt på 
dess optimala sätt, det vill säga balans mellan effektivitet och samhällsnytta, utan möjligen 
mer som ett kommunikationsmedel. Om samhällsnyttan alltid prioriteras framför 
effektivitet medför det att politikernas visioner och långsiktiga mål uppfylls. Det blir 
därmed svårt för tjänstemännen att använda styrverktyget i det dagliga arbetet då dessa 
långsiktiga mål inte alltid överensstämmer med de kortsiktiga målen och behoven. I 
sådana situationer kan användningen av balanserade styrkort underlätta arbetet då det 
skapar möjlighet till diskussioner mellan aktörerna.  

Något vi uppmärksammat utifrån intervjuerna med aktörerna är att politikerna i stor 
utsträckning har stort inflytande när det gäller användningen av balanserade styrkort och 
om diskussioner eller konflikter uppstår mellan aktörerna har politikerna i slutändan sista 
ordet. Detta ställer vi oss frågande till då vi istället anser att tjänstemännen bör ha större 
inflytande över användningen av balanserade styrkort då det framkommit att det är dessa 
aktörer som använder styrkortet mest i sitt dagliga arbete. I och med att tjänstemännen 
har ansvaret för verksamhetsstyrningen torde det vara en självklarhet att det är dessa 
aktörer som skall ha störst inverkan på användningen av styrkortet för att uppfylla kraven 
på en effektivare kommunal verksamhet. En ytterligare anledning till varför vi anser att 
politikers påverkan på användningen av det balanserade styrkortet bör minskas är känslan 
av okunskap som faktiskt förekommer bland vissa av dessa aktörer. Denna känsla av 
okunskap är till viss del motiverad då vissa politiker arbetar i sin politiska roll endast på 
halv eller deltid. Detta förstärker vårt resonemang om vilken aktörsgrupp som bör ha 
störst inflytande över styrmodellen och dess användning. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbete med denna uppsats har nya infallsvinklar och perspektiv inom 
ämnesområdet utvecklats vilket resulterat i nedanstående förslag till fortsatt forskning:   

• I och med att det i vissa förvaltningar inte förekommer någon egen nämnd finns 
det därmed inte lika tydlig koppling mellan politiker och tjänstemän i arbetet 
med verksamhetsstyrningen. Detta har möjliggjort fortsatt forskning kring ämnet 
och därmed hur användningen av balanserade styrkort påverkas av den politiska 
och administrativa logikens särdrag i förvaltningar där avsaknad av egen nämnd 
förekommer.  

• Vidare har det möjliggjort fortsatt forskning inom andra kommuner vars styrning 
och styrmodell skiljer sig åt från Luleå kommun. Detta för att skapa förståelse för 
om de olika logikerna förekommer och i vilken utsträckning de påverkar 
användningen av den befintliga styrmodellen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till förvaltningschefer och nämndsordföranden inom 
Luleå Kommun 

Fråga 1: Vad anser Du att balanserade styrkort har för syfte i Er verksamhet?  

Fråga 2: Vilket perspektiv i det balanserade styrkortet anser Du vara det viktigaste? 

- Varför?  
- Tror Du att din yrkesroll som politiker/tjänsteman påverkar valet? 

 
Fråga 3: På vilket sätt anser Du att användandet av balanserade styrkort kan uppnå 
effektivitet i kombination med den givna nyttan för medborgarna? 

- Medför detta svårigheter? 
- Om svårighet uppstår hur anser Du att detta problem bör lösas? 

  
Fråga 4: Enligt Din erfarenhet, kan situationer uppkomma i förvaltningen där 
effektivitetssträvanden blir svåra att förena med samhällsnytta? 

- Kan sådana situationer uppkomma i samband med användande av balanserade 
styrkort? 
 

Fråga 5: Hur tycker Du att samarbetet mellan förvaltningschefer och 
nämndsordföranden fungerar vid användande och utformning av det balanserade 
styrkortet? 

Fråga 6: Då det kan finnas motstridiga intressen i en kommunal verksamhet, hur tror 
Du att det kan påverka användningen av det balanserade styrkortet?  

Fråga 7: Hur tror Du att omgivningens förväntningar påverkar användandet av 
balanserade styrkort?   

Fråga 8: Hur mycket anser Du att Ni påverkas av organisationens visioner, strategier, 
ideologier och effektivitetskrav vid användningen av balanserade styrkort? 

- Hur viktiga är dessa faktorer? 
- Varför? 

  
Fråga 9: På vilket sätt tror Du att avsikten med användandet av balanserade styrkort 
varierar beroende på yrkesroll, det vill säga mellan förvaltningschefer och 
nämndsordföranden? 

- Varför?  
 
Tack för Din medverkan! 

Elin Holma och Jessica Mella, Luleå Tekniska Universitet 
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