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Förord 
 
 
Under de tio veckor vi jobbat med denna studie har vi fördjupat vår kunskap om den 
problematik som kan uppstå vid införandet av balanserat styrkort i offentlig sektor.  
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Sammanfattning 
 
70 procent av alla implementeringar av balanserat styrkort misslyckas. Vi har i denna studie 
undersökt problematiken kring balanserat styrkort samt om införandet av balanserat styrkort 
inneburit några förändringar för medarbetarna på den operativa nivån. Luleå kommun införde 
år 2001 balanserat styrkort i hela organisationen. Vi har valt att avgränsa studien till en 
förvaltning i kommunen nämligen socialförvaltningen. Genom intervjuer med aktörer från 
olika enheter på socialförvaltningen har vi gjort en djupgående fallstudie. Syftet med vår 
uppsats var att få en ökad förståelse för den problematik som kan råda vid införandet av 
balanserat styrkort. Eftersom den stora problematiken, för en ledning när de vill nå önskade 
mål, är att styra medarbetarna har vi för avsikt att undersöka närmare om det skett några 
förändringar i medarbetarnas beteende efter införandet av balanserat styrkort. Med vår studie 
fann vi att det inte skett några förändringar i medarbetarnas beteende efter införandet av 
balanserat styrkort. Det bidragande problemet till detta var en bristande kommunikation och 
information mellan ledning och medarbetare.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
With the implementation of the balanced scorecard there is a 70% failure ratio. In this study 
we have looked at the problems surrounding the balanced scorecard.  We have also 
investigated whether the implementation of the balanced scorecard has involved any changes 
for the employees at the operative level of the organisation. The district of Luleå implemented 
the balanced scorecard in the whole organisation in 2001. We have chosen to demarcate this 
study to one administration; the administration of health and social affairs. By doing 
interviews with actors from different units of the administration we have create a profond 
casestudy. The purpose with this paper was to reach a higher understanding of the problems 
that can appear when the balanced scorecard is to be implemented into an organisation. The 
major problem for the management, when attempting to reach goalcongruence, is to control 
the employees. Our intention was to take a closer look and see if there have been any changes 
in the behaviour of the employees after the implementation of the balanced scorecard. In our 
study we found that the behaviour of the employees had not changed after the balanced 
scorecard was implemented. The problems were mainly that the communication and 
information between the management and the employees were deficient. 
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1. Inledning 
I detta kapitel skriver vi om bakgrunden till arbetet. Sedan diskuteras problemet i en 
problemdiskussion, som mynnar ut i uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund  
Kraven och förväntningarna på vilka tjänster som kommunerna skall tillhandahålla sina 
invånare växer hela tiden enligt Ericsson & Gripne (2002). En anledning till detta är att 
samhället ständigt förändras och att konkurrenssituationen hårdnar kommuner emellan. Detta 
är ett av skälen till att den kommunala verksamheten ständigt måste effektiviseras. För att 
åstadkomma en sådan nödvändig effektivisering krävs ett helhjärtat engagemang från ledning 
och medarbetare. (Ibid.). Samtidigt som det är nödvändigt med bra metoder för att driva ett 
förändrings- och utvecklingsarbete menar Sarv (1993) att det är viktigt att ledningen ser 
förändringar som en överlevnadsfråga och inte en trendfråga. 

1.2 Problemdiskussion  
Ax, Johansson & Kullvén (2001) definierar ekonomistyrning enligt följande: 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 
vissa ekonomiska mål.” Ekonomistyrningens syfte är med andra ord att hjälpa till i arbetet att 
uppnå strategiska mål. Detta kan åstadkommas genom att ändra beteenden hos medarbetare 
och chefer för att målen skall uppfyllas och för att få målöverensstämmelse enligt Ax et al. 
Under 1990-talet har kritik framförts mot budget- och den traditionella ekonomistyrningen. 
Enligt Kaplan & Johnsson (1987) har innehållet i den extern rapportering inte speglat den 
dagliga verksamheten och har därför ingen större inverkan på ledningens beslut. Det fanns 
därför behov av att utveckla nya styrmedel för att hjälpa organisationen att nå mål och att 
skapa målöverensstämmelse, ett relativt nytt sådant är Balanserat styrkort enligt Ax et al. 
 
1992 lanserar professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton konceptet Balanced 
Scorecard, på svenska balanserat styrkort skriver Olve, Roy & Wetter (1999). Balanserat 
styrkort kompletterar de historiska finansiella styrtalen med mjuka ickefinansiella styrtal som 
ser till framtida resultat skriver Kaplan & Norton (1999). Styrkortet omvandlar vision, 
affärsidé och strategi till målsättningar och styrtal som framarbetas och fördelas utifrån fyra 
perspektiv: finansiellt, kund, process samt lärande. Att enbart styra företaget utifrån ett 
perspektiv räcker inte för komplexa organisationer menar Kaplan & Norton (1999). För att 
poängtera detta använder de följande dialog: 
 
”Tänk dig att du kommer in i cockpiten på ett modernt flygplan och upptäcker att det bara 
finns ett enda instrument där. Vad skulle du tycka om att gå ombord på planet efter att haft 
följande samtal med piloten? 
 
-Det är med förvåning jag konstaterar att ni flyger planet med bara ett enda instrument. Vad 
mäter det? 
-Hastigheten. Den här flygningen ska jag jobba intensivt med hastigheten. 
-Så bra då. Hastigheten är säkert viktig. Men när det gäller höjden då? Vore det inte bra med 
en höjdmätare? 
-Jag sysslade med höjden på senaste flygningarna, så jag känner mig rätt bra på det nu. Nu 
måste jag koncentrera mig på att hålla rätt hastighet i luften. 
-Jag ser att ni inte ens har en bränslemätare. Vore det inte bra att ha en sådan? 
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-Jo, bränslet är viktigt men jag kan inte koncentrera mig på allt för många saker samtidigt. 
Som jag sade den här flygningen koncentrerar jag mig på hastigheten. När jag väl behärskar 
hastigheten och höjden tänker jag träna bränsleförbrukningen under några flygningar.” 
 
Kaplan & Norton (1999) anser att det är minst lika komplicerat att styra ett företag som det är 
att flyga ett flygplan. Därför behöver företagsledaren precis som piloter kunna mäta flera 
aspekter av sin omgivning och insats för att nå de önskade målen. På grund av företags 
komplicerade miljöer är det viktigt att alla i organisationen exakt förstår sina mål och metoder 
för att nå dessa. Genom att använda fyra olika perspektiv bygger balanserat styrkort upp en 
ram och ett språk som enkelt ska förmedla företagets vision, affärsidé och strategi till alla 
medarbetare inom företaget. Medarbetarna får en konkret bild av styrkortet som möjliggör att 
de kan se länken mellan sitt handlande och framtidens resultat. (Ibid.). 
 
Balanserat styrkort som har fått stor genomslagskraft i såväl privat som offentlig sektor ska 
vid användning ge många positiva effekter. Den stora effekten som Kaplan & Norton (1999) 
påstår att deras styrmedel balanserat styrkort skall skapa, är målöverensstämmelse i hela 
organisationen. Grundidén med styrmedel är enligt Ax et al att det som hjälpmedel ska 
påverka medarbetarnas beteenden i den riktning ledningen önskar, det vill säga de mål 
organisationen har. Detta som ska vara ett av de stora problemen för att skapa ett effektivt och 
framgångsrikt företag enligt Sarv (1993). En implementering av balanserat styrkort innebär 
enligt Kaplan & Norton (1999) stora förändringar för en organisation. Förändringar innebär 
enligt Sarv (1993) för många individer att gå från ett tryggt tillstånd till en ny situation som är 
förknippad med osäkerhet. De flesta förändringar möter på motstånd av varierande grad. Ju 
mer omfattande en förändring är och ju fler som påverkas av den desto större brukar 
motståndet bli. (Ibid.). Eftersom 70 % av alla implementeringar av balanserat styrkort 
misslyckas enligt Lewy (1998) är det viktigt att det finns en stark och kompetent ledning i 
organisationen. En stark och kompetent ledning är något som offentlig sektor inte är känt för 
att ha, snarare är det offentliga ledarskapet allmänt känt för att vara bristfälligt hävdar 
Holmberg & Henning (2003). Vid en förändring bör ledningen, offentlig som privat, finna en 
förändringsstrategi som minskar motståndet och som är lämpad för organisationen framhåller 
Källström (1990).  
 
Balanserat styrkort har införts i ett flertal kommuner enligt Nilsson (2005) som ett hjälpmedel 
för att kunna styra medarbetarna i organisationen mot gemensamma mål och en effektiviserad 
verksamhet. När en ledning väljer att byta styrmedel framhåller Sarv (1993) att det är viktigt 
att organisationen vet vad de vill uppnå med detta. En anledning som alla organisationer bör 
ha gemensamt vid en sådan omfattande förändring, att byta styrmedel, är att uppnå 
styreffekter. För att nå de önskade effekterna förutsätter det att medarbetarna i organisationen 
anpassar sig till och känner acceptans för förändringen. I annat fall är förändringen, införandet 
av balanserat styrkort, dömt att misslyckas. Detta misslyckande kan ta sig i tre olika uttryck: 
förändringen uteblir helt, förändringen genomförs men återgår efter en tid till sitt utgångsläge, 
förändringen genomförs men får oönskade konsekvenser. För att ett misslyckande ska 
undvikas krävs det att förändringar sker i medarbetarnas beteenden. Om medarbetarna inte har 
förändrat något beteende, efter balanserat styrkort införts i organisationen, har införandet ej 
gett någon effekt. Detta innebär i sådana fall att det funnits problem vid införandet av 
balanserat styrkort i organisationen.  
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1.3 Syfte 
Vi har för avsikt att med denna studie öka förståelsen för problematiken vid implementering 
av balanserat styrkort i kommunal verksamhet. Eftersom den stora problematiken, för en 
ledning när de vill nå önskade mål, är att styra medarbetarna har vi för avsikt att undersöka 
närmare om det skett några förändringar i medarbetarnas beteende efter införandet av 
balanserat styrkort i kommunal verksamhet.   



~Metod~ 

4 

 

2. Metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vår undersökning är genomförd. Vi kommer att visa vårt 
tillvägagångssätt som använts vid datainsamlingen samt en kritisk granskning av de val vi 
gjort och vad dessa har inneburit för studiens kvalitet. 
 

2.1 Metodsynsätt 
Avsikten med denna studie var att skapa en djupgående förståelse för hur implementeringen 
av balanserat styrkort påverkar medarbetarnas beteende i en organisation och den problematik 
som kan uppstå vid implementering av styrmedlet. Genom kontakter med olika aktörer inom 
organisationen möjliggjordes en övergripande bild av deras verklighet snarare än en 
förklaring av hur det ska vara. För att få en bra bild av hur aktörerna uppfattar helheten passar 
det bra att använda sig av ett aktörssynsätt för att forskaren då skapar en nära kontakt med de 
utvalda respondenterna enligt Arbnor & Bjerke (1994). Det finns även ett system- och 
analytiskt synsätt som går att använda för forskning. Dessa synsätt utgår från en objektiv bild 
av verkligheten vilket inte lämpar sig för vår undersökning som bygger på sociala 
konstruktioner.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
Det finns fem olika forskningsstrategier enligt Denscombe (2000) att använda sig av: 
experiment, survey, fallstudier, aktionsforskning och etnografi. Om forskaren har kontroll på 
de variabler som ska undersökas kan den experimentella metoden användas enligt Winter 
(1992). Då vi ej kunde kontrollera våra variabler ansåg vi att denna metod inte lämpade sig. 
Vid en surveyundersökning får forskaren enligt Winter (1992) fram sådan information som 
kan analyseras för jämförelser och generaliseringar. Eftersom vi hade för avsikt att förstå 
problematiken i en situation lämpade sig inte surveymetoden. Med aktionsforskning som 
metod ska forskaren medverka i undersökningen menar Denscombe (2000). Forskaren ska 
vara på plats och vara med om förändringen som sker i miljön.  Denna metod ansåg vi inte 
var lämplig för vår undersökning, dels för att den är tidskrävande och dels för att vi själva ej 
upplevde förändringen som vi undersökte. Vidare menar Denscombe (2000) att etnografi 
innebär en beskrivning av människor eller kulturer. Metoden strävar efter en detaljerad och 
varaktig redogörelse för små, isolerade folkstammars kultur och levnadssätt. Vi ansåg att detta 
inte lämpade sig för vår studie samtidigt som metoden kräver lång tid ute på fältet. 
 
Vi valde att skapa en djupgående förståelse med vår undersökning genom att enbart studera 
ett objekt. Då vi inte hade för avsikt att generalisera utifrån en större mängd objekt utan att 
titta på det specifika föll valet naturligt på en fallstudie efter att ha läst Denscombe (2000). 
Eftersom vi med denna studie hade för avsikt att pröva teorier kan man med fördel använda 
sig av en fallstudie (ibid.).  Den nackdel vi såg och som lyfts fram av Denscombe (2000) 
gällande fallstudier är att aktörerna påverkas av forskarens egen närvaro. Detta kan få till följd 
att aktörerna uppträder annorlunda som i sin tur påverkar studiens resultat (ibid.).  
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2.3 Val av fallstudieobjekt 
Som vi nämnt tidigare hade vi för avsikt att genomföra en djupgående undersökning för hur 
balanserat styrkort påverkar medarbetarnas beteenden samt vilken problematik som kan 
uppstå när styrmedlet implementeras i kommunal verksamhet. Vi valde att genomföra vår 
studie i Luleå kommun. Detta lämpade sig väl då hela Luleå kommun införde balanserad 
styrning år 2001. Samtidigt som Luleå kommun på senare år har välkomnat Universitetet för 
ett samarbete i studier som denna. En annan anledning till att vi valde Luleå kommun var den 
geografiska närheten som var en fördel när vi skulle genomföra intervjuer.  Eftersom Luleå 
kommun är en väldigt omfattande organisation med totalt 7400 anställda, vid studiens 
tidpunkt, valde vi att begränsa vår studie med att endast omfatta socialförvaltningen. 
Anledningen till att vi valde just socialförvaltningen var att kunden/brukaren utnyttjar tjänsten 
dygnet runt vilket är ovanligt bland företag. Detta föranleder att styrkortet används dygnet 
runt vilket kräver att det är väl fungerande och att kunskapen om styrmedlet finns. 
 

2.4 Val av aktörer 
Inom Luleå kommuns socialförvaltning arbetade vid tidpunkten för studiens empiriska 
insamling cirka 4900 personer. Av dessa var cirka hälften vikarier. I valet av studiens aktörer 
exkluderades vikarierna på grund av våra antaganden om att deras kännedom om balanserad 
styrning var lägre än de med fast anställning. Ett andra kriterium för val av aktörer i studien 
var att de skulle ha varit anställda längre än fem år därför att de då kunnat jämföra den 
tidigare budgetstyrningen med den nuvarande styrningen samt att de även då genomgått 
förändringen med styrningen. Vår första kontakt med socialförvaltningen för vår studie var 
via ett telefonsamtal med Jan-Olov Olsson som är ekonomichef där. Vi valde att intervjua 
honom för att vi ansåg att han med sina kunskaper om ekonomistyrning samt balanserad 
styrning var rätt person för vår studie. Vi anser att en utbildad ekonom har större kännedom 
om balanserad styrning än vad övriga personer i ledningen har. Detta är av stor vikt för att få 
veta det egentliga syftet bakom införandet med balanserat styrkort. Efter vår intervju med 
ekonomichefen bad vi honom ge oss upplysningar om vilka enheter inom socialförvaltningen 
som först anammat balanserat styrkort samt vilka enheter som kommit längst med 
implementeringen av balanserat styrkort. Det visade sig att enheten för ordinärt boende och 
äldreboendet hade kommit längst. Vi valde att själva kontakta personal på olika boenden för 
att undvika att ekonomichefen skulle välja personal som han kunde påverka innan intervjun. 
När vi ringde till ett boende pratade vi först med boendechefen för att få access till personalen 
och information om deras användning av styrkortet. Vi ringde till ett antal olika boenden om 
en önskan att få intervjua personalen där. Det visade sig dock att det var svårt att få 
medarbetare att ställa upp på intervjuer. Det fanns flera orsaker till detta, den vanligaste var 
att de ansåg sig sakna information om balanserat styrkort eller att de inte kommit nog långt i 
implementeringsprocessen. Det fanns till och med personal som endast kände till ordet 
balanserad styrning men som inte varit med på några möten om metoden. Efter en dag i 
telefonen hade vi bokat upp tre intervjuer med personal från tre olika boenden. Dessa tre 
personer valde att vara anonyma och kommer i uppsatsen att kallas för titlarna undersköterska 
på boende A, undersköterska på boende B och distriktssköterska på boende C. Alla av de tre 
intervjuade sköterskorna har mer än tio års anställning inom kommunen. Vart respondenterna 
jobbar och befinner sig i organisationen visas i organisationsschemat nedan. 
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Figur 1. Organisationsschema socialförvaltningen. Källa: Luleå kommun (2005b).  

 
 

2.5 Litteratursökning 
Syftet med vår litteratursökning var att först få en introduktion och bakgrund om vårt valda 
område. Detta ledde till att vi byggde upp en teoretisk referensram som vi kunde fördjupa oss 
inom för att sedan kunna tolka och förstå den insamlade empirin. Teorin som vi har använt 
oss av har vi inhämtat från vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och böcker. Litteraturen har vi 
identifierat genom att söka efter det aktuella ämnet via databaser för böcker och 
tidsskriftsartiklar. Databaserna som vi kom åt via Universitetsbibliotekets hemsida var Ebsco 
Business source elite, Emerald, Lucia samt Libris. Våra sökord var: ”balanced scorecard”, 
”goal congruence”, ”BSC”, ”strategic management system”, ”change management”, 
”balanced scorecard in public sector” samt motsvarande ord på svenska. En del teori fann vi 
genom att titta på andra forskares referenser. Nackdelen med detta vara att det inte gick att 
finna alla ursprungskällor då den inte fanns med i de databaser vi hade tillgång till på grund 
av detta har vi ett fåtal gånger använt oss av andrahandsreferenser. 
 

2.6 Empirisk insamling 
Enligt Denscombe (2000) kan empirisk insamling göras med hjälp av enkäter, observationer 
och intervjuer. Då enkäter är tidskrävande och lämpar sig för en generell studie valdes den 
metoden bort då vi ville undersöka ett specifikt problem djupgående. Observationer som 
möjliggör en nära kontakt med studieobjektet valdes bort på grund av tidsbegränsningen för 
studien. Vår empiriska insamling skedde därmed genom personliga intervjuer. Detta ansåg vi 
var lämpligt eftersom personliga intervjuer ger en djupare inblick vilket kunde öka förståelsen 
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för problemen vid implementering av balanserat styrkort i kommunal verksamhet. En fördel 
som vi såg med personliga intervjuer var att vi med detta tillvägagångssätt undvek det bortfall 
som är vanligt vid exempelvis enkätundersökningar. En annan fördel med detta 
tillvägagångssätt var att förståelsen kunde underlättas av vissa frågor och missförstånd kunde 
lättare redas ut. Det vi ansåg var den största fördelen med personliga intervjuer var att vi 
kunde ställa följdfrågor beroende på vilka svar vi fick under intervjun, detta beskriver även 
Halvorsen (1992) som en styrka med personliga intervjuer. Det finns enligt Denscombe 
(2000) olika former av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 
Strukturerade intervjuer som liknar ett frågeformulär innebär att forskaren har en stark 
kontroll över frågorna och svarens utformning. Denna form av intervju lämpade sig inte för 
vår studie då vi inte kunde kontrollera hur intervjuerna skulle utvecklas. Ostrukturerade 
intervjuer innebär att forskaren ingriper så lite som möjligt och är lik semistrukturerade 
intervjuer. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjumall med ämnen som skulle 
behandlas under tillfället. Detta kan liknas med semistrukturerade intervjuer då en lista 
används med öppna svar för att respondenten ska kunna utveckla sina tankar och idéer. 
(Ibid.). 
 
Innan varje intervjutillfälle skickade vi ut intervjumallar till respondenterna via e-post där 
syfte och frågor var formulerade. Detta gjordes för att ge respondenterna en inblick i vår 
studie och en chans att förbereda sig inför intervjutillfället. Den nackdel vi såg med att skicka 
ut intervjuguiderna innan intervjutillfället var att respondenterna då kunde ta reda på 
tillexempel vad ledningen ville att de skulle svara. För att motverka detta gav vi 
respondenterna valet att vara anonyma i studien.  
 
Intervjun med ekonomichefen Jan-Olov Olsson ägde rum måndagen den 25/4 år 2005 kl.8.30 
på hans kontor. Intervjun med honom varade i en timme.  
 
Intervjun med undersköterskan från boende A ägde rum tisdagen den 26/4 år 2005 kl.13.00 på 
boendet. Intervjun varade i 45 minuter. 
 
Intervjun med undersköterskan från boende B ägde rum tisdagen den 26/4 år 2005 kl.14.30 på 
boendet. Intervjun varade i 30 minuter. 
 
Intervjun med distriktsköterskan på boende C ägde rum onsdagen den 27/4 år 2005 kl.8.30 på 
boendet. Intervjun varade i 40 minuter. 
 
På samtliga intervjuer var båda författarna närvarande då den ena intervjuade och den andra 
tog anteckningar. En fördel med att vara två under intervjun var att vi då kunde backa upp 
varandra om något blev fel eller glömdes bort. En nackdel med att vara två vid 
intervjutillfället var att respondenten kunde känna sig i underläge vilket kan leda till osäkerhet 
och mindre utförliga svar. Detta försökte vi undvika genom att vara ödmjuka och att intervjun 
ägde rum i en miljö där respondenten känner sig trygg. Alla intervjuerna spelades även in på 
band för att inte missa något väsentligt och för att kontrollera att författarna inte missförstått 
respondenterna vid intervjutillfället.  
 
Eftersom rapporter, verksamhetsplaner och liknande skrivet material inom kommunen är 
offentlig handling gav detta oss möjligheten att ta del av sådant som vi ansåg kunde tillföra 
relevant information till vår studie. Vi fick även en del material vid intervjutillfällena med 
respondenterna som varit användbart för oss. 
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2.7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Vid en studie som denna är det viktigt att beakta tillförlitligheten och giltigheten med 
undersökningen enligt Arbnor & Bjerke (1994). Detta gör forskaren för att visa en 
medvetenhet på studiens styrkor och svagheter. Giltighet benämns som validitet och med 
detta menas att de viktiga egenskaperna fångas upp. (Ibid.). För att vi skulle erhålla en hög 
giltighet med vår studie var det viktigt att intervjua rätt personer och att ställa rätt frågor. 
Detta anser vi att vi gjorde när vi intervjuade en ekonomichef om ett problem som berör 
ekonomistyrning. De verksamhetsnära personer vi intervjuade hade lång arbetslivserfarenhet 
samt att de varit med om förändringen när kommunen bytte styrsystem. Därför ansåg vi att 
dessa personer var lämpliga att intervjua då vår studie hade för avsikt att belysa 
problematiken med införandet av balanserad styrning utifrån ett medarbetarperspektiv. 
Giltigheten kunde ökas genom att intervjua personer med kunskap och erfarenhet inom 
området vilket medförde att undersökningen överensstämmer med den verklighet som råder. 
För att vara säkra på att vi ställde bra frågor för vår studie testades dem av vår handledare och 
andra studenter. Tillförlitlighet benämns ofta som reliabilitet, men dessa kan ha olika 
innebörd enligt Arbnor & Bjerke (1994). Reliabilitet innebär att olika forskare kan komma 
fram till samma resultat om samma metod används (ibid.). Vår studie utgår utifrån ett 
aktörsynsätt, där vi har för avsikt att beskriva hur olika respondenter uppfattar verkligheten. 
Eftersom respondentens syn på verkligheten är subjektiv och ständigt förändras går det inte 
att göra undersökningen på ett reliabelt sätt. Därför har vi valt att använda ordet tillförlitlighet, 
istället för reliabilitet, som innebär att vi strävar efter att respondenterna i studien ska återge 
sanningen. Detta tror vi har underlättats eftersom våra respondenter fick valet att vara 
anonyma. 
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3. Teori 
Teori kapitlet inleds med en beskrivning av ekonomistyrning och de effekter som ledningen 
vill uppnå med styrning. Därefter beskrivs balanserat styrkort, syftet med att införa modellen 
i offentlig sektor och problematiken som kan uppstå vid införandet och användning av 
modellen.  

3.1 Historik  
Ekonomistyrningen växte fram i USA i början av 1800-talet enligt Källström (1990). Orsaken 
till detta var att den tunga industrin (stål-, järn-, järnvägs- och textilindustrin) hade börjat 
utveckla egna leverantörs- och distributionsverksamheter. Detta ledde fram till att 
organisationerna blev väldigt stora och komplexa vilket krävde nya sätt att styra på. Ur detta 
utvecklades internredovisningen som gjorde det möjligt att bilda framtidens stora företag. 
(Ibid.). 
 

3.2 Definition och syften 
Enligt Ax et al skall ekonomistyrning vara ett uttryck för företagets vision och strategi och 
bidra till att dessa förverkligas. Det är då ekonomistyrningens huvudsakliga uppgift visar sig 
genom att få styreffekt. Källström (1990, s.40) definierar ekonomistyrning enligt följande 
”Ekonomistyrning är en process som syftar till att motivera och inspirera medarbetarna i en 
organisation till att utföra aktiviteter som gynnar organisationens mål”. För att skapa de 
eftersträvade aktiviteterna som i sin tur leder till organisationens uppsatta mål är det ett måste 
för ledningen att kunna styra medarbetarna eftersom det är via dem målen uppnås menar han. 
När ledningen utformar styrningen är det av stor vikt att beakta medarbetarnas personlighet 
och kapacitet eftersom detta påverkar effekten av styrningen enligt Källström (1990). Det 
finns fyra olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det överhuvudtaget skall 
kunna kallas styrning och leda till önskad effekt. Dessa är: 
 
• mål – måste finnas för det styrda systemet 
• medel – för att kunna mäta resultatet av den målsättning organisationen satt upp 
• modell – med förutsägelser av hur systemet kan anta bete sig 
• handlingsalternativ – för den som styr. 
 
Om ett av dessa villkor inte är uppfyllt är styrning omöjlig. (Ibid.). 
 
Ax et al menar att det inte finns något självändamål med ekonomistyrning, att den inte har 
något värde i sig. Syftet med ekonomistyrning är enligt dem att hjälpa till i arbetet att uppnå 
målöverensstämmelse i organisationen. Nilsson (2005) beskriver ekonomistyrning på 
organisatorisk nivå som en påverkan på organisationsmedlemmars tankar och handlingar för 
att samordna resurser och nå uppsatta mål. Vidare skriver Nilsson (2005) att det finns tre 
huvudsyften med ekonomistyrning och dessa är att motivera, skapa målöverensstämmelse och 
effektivitet. 
 

3.3 Effekter organisationen vill nå med styrning 
En organisation som tillämpar styrning gör det för att få en viss effekt. Nedan tar vi upp tre 
önskvärda effekter av styrning. Dessa är motivation, målöverensstämmelse och effektivitet. 
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3.3.1 Motivation  
Motivation har definierats som styrkan i en drivkraft mot ett agerande enligt Källström 
(1990). Motivation är en mycket komplex företeelse menar Nilsson (2005). Det har därför 
skapats en mängd olika modeller för att skapa klarhet kring hur motivationen är uppbyggd 
och verkar. En accepterad sådan är Vrooms motivationsteori, där motivation (M) är produkten 
av tre faktorer: M = V x E x I.  V står för ordet valence som betyder hur starkt individen 
strävar efter en belöning. E står för expectancy, individens bedömning av hur sannolikt det är 
att en ansträngning kommer att leda till ett framgångsrikt resultat. I står för instrumentality 
som betyder individens bedömning av sannolikheten att en framgångsrik ansträngning 
kommer att leda till belöningen. Om någon vill motivera en individ till en ansträngning är det, 
enligt Vroom, viktigt att identifiera vilka belöningar som individen eftersträvar. Individens 
arbetsuppgifter eller mål ska kunna uppnås och därmed inte vara orimliga. Individen måste 
känna sig säker på att ansträngningen kommer att uppmärksammas. Annars kommer 
motivationen att avta (ibid.). 
 

3.3.2 Målöverensstämmelse 
Anthony & Govindirajan (2003) menar att styrsystem är ett medel att påverka individers 
beteenden med. Vidare anser de att ett bra styrsystem ska influera individers beteende i den 
riktning att målöverensstämmelse uppnås. Med målöverensstämmelse menar de att individens 
mål överensstämmer med organisationens mål. I praktiken är det väldigt svårt att uppnå en 
perfekt målöverensstämmelse genom tillämpning av styrning. Det viktiga är att styrningen 
hjälper istället för att stjälpa en hög målöverensstämmelse inom organisationen. Hur hög 
målöverensstämmelsen blir beror både på formella och informella faktorer som båda påverkar 
individens beteende. (Ibid.). 
 
Den viktigaste informella faktorn som påverkar individens beteende enligt Anthony & 
Govindirajan (2003) är den rådande kulturen inom organisationen. Med organisations kultur 
menas de gemensamma värderingar, normer, attityder och relationer som är implicit och 
explicit accepterade inom organisationen. En organisations kultur är vanligtvis oförändrad i 
flera år och försök att genomföra förändringar som påverkar den möts alltid av motstånd. 
Viktiga formella faktorer som kan påverka individens beteende och målöverensstämmelsen 
inom organisationen är dess regler. Reglerna kan bestå av juridiska lagar, arbetsbeskrivningar, 
manualer och etiska riktlinjer. Regler gäller fram till dess att de ändras (ibid.). 
 
För att kunna arbeta mot organisationens mål, är det av stor vikt att de operativa cheferna vet 
vilka dessa mål är och vilka prestationer som måste göras för att nå dem skriver Anthony & 
Govindirajan (2003). Denna information kan erhållas på olika sätt, genom olika kanaler, som 
formella och informella. Där formella kan bestå av budgetar och informella av 
konversationer. Trots dessa kanaler är det inte alltid klart vad och vilka mål ledningen vill att 
medarbetarna ska uppnå (ibid.). 
 

3.3.3 Effektivitet 
Enligt Nilsson (2005) kan effektivitet framställas som graden av måluppfyllelse, där mål är 
detsamma som önskade resultat. Med detta perspektiv omfattar effektiviteten inre och yttre 
effektivitet. Inre effektivitet uppnås genom att utföra saker på rätt sätt och genom detta ökar 
förutsättningarna att hushålla med organisationens begränsade resurser. Yttre effektivitet 
uppnås genom att utföra rätt saker, som i sin tur skapar kundvärde. För att veta om en 
organisation är effektiv krävs att planer och målsättningar för effektiviteten har formulerats 
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innan handling äger rum. På så sätt kan organisationen jämföra hur effektiviteten utvecklats, 
genom att koppla målen till utfallen, och därmed få ett resultat (ibid.). 
 

3.4 Problematiken med traditionell ekonomistyrning 
Under slutet av 70-talet och början av 80-talet skedde det stora förändringar i samhället 
skriver Kaplan & Norton (1999). Med en ökad globaliserad konkurrens och 
informationssamhällets inträdande var det ett måste för företagen att utveckla sina 
konkurrensfördelar. Det räckte inte längre med att endast på ett skickligt sätt förvalta sina 
finansiella tillgångar utan det har blivit mycket viktigare för företagen att utnyttja sina 
immateriella resurser. Detta klarar inte den traditionella ekonomistyrningen av därför att: 
 
• Den ger missvisande information för dem som skall fatta beslut i organisationen – detta 

pga. att den information som budgeten kan ge bygger på historiska händelser. Detta kan 
leda till ageranden som inte stämmer överens med organisationens mål. 

• Den tar inte hänsyn till de krav som ställs på dagens organisationer – eftersom den 
traditionella ekonomistyrningen enbart tittar på finansiella mått och bortser ifrån icke 
finansiella mått såsom kundnöjdhet, effektivitet, kvalitet, nöjda medarbetare och så vidare. 
Detta innebär att verksamheten skapar falska signaler angående lönsamhet och 
effektivitet. 

• Den skapar ett kortsiktigt tänkande och suboptimering – detta på grund av att om 
företaget styrs på finansiella mått leder detta till att satsningar inom forskning och 
utveckling, motivationsprogram och investeringar som först på lång sikt ger resultat 
kommer att utebli. Vilket kan få konsekvenserna att konkurrensförmågan i företaget 
försämras och i värsta fall försvinner. 

• Den levererar information som kan vara svår för de anställda att förstå – då de inte ser 
länken mellan sitt handlande och den information som presenteras i månadsrapporter och 
budgetar. Den traditionella ekonomistyrningen är oftast komplicerad vilket motverkar 
egna initiativ hos medarbetarna. 

• Den ägnar föga uppmärksamhet åt omgivningen – eftersom den är koncentrerad på det 
finansiella och bortser ifrån kund och konkurrensperspektiv, klarar den inte av att skicka 
varningssignaler när det sker förändringar i företagets omgivning. Vilket kan leda till fel 
satsningar och en försämrad konkurrensförmåga (ibid.). 

 
Under 80- och 90-talet har det utvecklats flera modeller med försök att ta sig förbi de problem 
som vi har diskuterat ovan. En styrmodell som har fått stor genomslagskraft bland företag är 
balanserat Styrkort.  
 

3.5 Balanserat styrkort 
Ursprunget till balanserat styrkort går tillbaka till 1990 då Nolan Norton Institute, KPMG:s 
forskningsgren, sponsrade en ettårig studie med flera företag inblandade, projektet fick 
namnet ”Measuring Performance in the Organization of the Future”, Kaplan & Norton (1999).  
1992 trycks den första artikeln om balanserat styrkort ”The Balanced Scorecard Measures 
That Drive Performance” (ibid.). 
 
Tanken med det balanserade styrkortet är att sätta visionerna och strategierna i centrum menar 
Olve, Roy & Wetter (1999). Detta görs enligt Kaplan & Norton (1999) genom att 
organisationen ses ur olika perspektiv som är kund-, process-, finansiellt- samt förnyelse- och 
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utvecklingsperspektiv. Genom att se organisationen ur fyra perspektiv försöker det 
balanserade styrkortet enligt Olve et al (1999) koppla samman den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Detta gör att 
organisationen fokuserar på ett fåtal kritiska mättal inom väsentliga målområden. Genom att 
styrkortet innehåller både finansiella – och ickefinansiella mättal ska detta underlätta för 
medarbetare på alla nivåer inom organisationen att förstå informationen i styrkortet. (Ibid.). 
Kaplan och Norton (1999) påpekar att det inte bara räcker med att ställa upp mått i 
perspektiven för att styrkortet ska ge avsedd effekt. Utan de menar att det ska finnas en 
kausalitet mellan perspektiven och måtten i styrkortet, gör det inte det så blir det bara en lista 
med en massa mått och den önskade effekten uppnås ej (ibid.).  Hur styrkortet fungerar och 
ser ut illustreras i figuren nedan. Som visas i figuren nedan har visionen och strategin en 
central roll. De dubbelriktade pilarna som finns mellan perspektiven ska beskriva sambanden 
eller kausaliteten.  
 

 
Figur 2. Balanserat styrkort. Källa: Kaplan & Norton (1999) sid. 18 
 
 

3.5.1 Positiva effekter av balanserat styrkort 
Syftet med att införa ett balanserat styrkort i en organisation är enligt Nilsson (2005), som 
med alla styrmedel, att det skall skapa styreffekter. Det vill säga att styrkortet skall påverka 
medarbetarnas beteende så att målöverensstämmelse, motivation och effektivitet förbättras. 
(ibid.). Kaplan & Norton (1999) framhåller att den verkliga styrkan med balanserat styrkort är 
när den förvandlas från ett mätsystem till ett styrsystem. Men balanserat styrkort skall inte 
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användas som ett kontrollverktyg. Den effekt som organisationer har upplevt vid användandet 
av balanserat styrkort är enligt dem att: 
 
• det skapas en enighet och ett förtydligande av organisationens strategi 
• strategin förs ut i hela organisationen 
• det sker en harmonisering mellan organisationens och individens mål 
• styrkortet kopplar strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årsbudgetar 
• strategiska initiativ identifieras och harmoniseras 
• det utförs fler periodiska och systematiska strategiska analyser 
• den hämtar upp feedback som kan öka kunskapen om strategin och förbättra den. (Ibid.). 
 
Enligt Nilsson (2005) finns det en del empirisk forskning som stödjer detta och som har funnit 
positiva effekter som beteendeförändringar och förbättrade prestationer av att använda 
balanserat styrkort som styrmedel. Han hänvisar bland andra till Malina & Selto (2001) som 
fann att balanserat styrkort motiverade aktörer att utföra handlingar som var i linje med den 
valda strategin. Även Hoque & James (2000) fann positiva effekter som 
prestationsförbättringar gällande kapacitetsutnyttjande, kundtillfredsställelse och 
produktkvalité efter att balanserat styrkort införts i en tillverkningsindustri. Maiga & Jacobs 
(2003) menar dock att det saknas ett starkt empiriskt stöd för de positiva effekter som Kaplan 
& Norton lyfter fram med balanserat styrkort. Än så länge finns det få vetenskapliga studier 
som kan presentera några övergripande bevis på att tillämpning av denna styrmodell verkligen 
leder till de positiva effekter som beskrivs ovan (ibid.). Däremot har Kaplan & Nortons 
balanserat styrkort varit föremål för en hel del kritik som vi har för avsikt att beskriva nedan. 
 

3.5.2 Problematiken med införandet och användningen av balanserat 
styrkort 
Vid tillämpning av ett balanserat styrkort, och för att detta ska fungera som styrmedel, är det 
av stor betydelse att styrkortet är förankrat hos företagsledningen hävdar Olve et al. Vid god 
förankring hos företagsledningen underlättas även förankringen inom organisationen (ibid.). 
De effekter styrkortet skall ge är beroende av hur väl det är förankrat i organisationen, därav 
är det av stor vikt att alla individer i organisationen deltar i framtagandet enligt Edenfeldt & 
Hiltmann (1998). Problemet med detta är att det i stora organisationer med tusentals anställda 
blir väldigt resurskrävande om alla ska delta i processen. Att införa balanserat styrkort i en 
organisation är väldigt kostnadskrävande. (Ibid.). Westin och Wetter (1998) menar att en 
kostnadsökning som införandet kan innebära även kan bero på att nya mått införs och det 
kräver nya mätsystem vilket i ett inledningsskede kan kräva ett betydande manuellt arbete. 
Det är därför viktigt att analysera och väga nyttan av den nya informationen mot kostnaden 
för att sammanställa den (ibid.). 
 
I en empirisk studie gjord av Lovell & Radnor (2003) upplevde de ett antal problem när 
balanserat styrkort skulle tillämpas inom sjukvården i England. Ett problem var att alla 
medarbetare inte kände sig delaktiga och att de inte förstod värdet av att använda balanserat 
styrkort. Som en medarbetare uttryckte det: ”Jag tror att det är möjligt att utveckla 
balanserat styrkort om medarbetare från den operativa nivån får vara med och säga sitt. 
Samtidigt anser jag att det är ett enormt arbete och jag är inte säker vilket värde det 
egentligen skapar i slutet av dagen”. Därför är det viktigt att medarbetarna i organisationen 
får tillgång till information om styrkortet och dess innebörd för framtiden menar Olve et al. 
Syftet med balanserat styrkort är att det skall framkalla ett nytt beteende hos medarbetarna. 
För att nå detta måste förståelsen komma från individerna själva, inte bli påtvingat av 
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organisationen (ibid.). Eftersom balanserat styrkort innehåller många perspektiv med olika 
mått menar Edenfeldt & Hiltmann (1998) att detta ställer höga krav på den medvetenhet och 
tydlighet som bör råda inom organisationen om vad styrkortet innebär.  
 
Nilsson & Hiltmann (1996) skriver att varje företag är unikt vilket innebär att måtten i 
respektive perspektiv också måste vara unika. Det finns vidare en klar risk att antalet mått blir 
för många. Styrkortets struktur med fyra till fem perspektiv kan lätt inbjuda till en 
överdosering av antalet mått. Om antalet mått blir för många kan den tydlighet som 
eftersträvas gå förlorad och istället ersättas av en oöverskådlighet då uppföljningen blir allt 
för komplicerad. Detta kan också leda till att möjligheten att balansera perspektiven 
försvinner. (Ibid.). Enligt Olve et al finns det en risk att styrkortet ute i organisationen inte ses 
som det strategiimplementeringsinstrument det är utan att enskilda individer ser styrkortet 
som ett kontrollredskap. Denna risk är enligt Nilsson och Hiltmann (1996) störst om 
medarbetarna anser att den kunskap de har är personlig. I balanserat styrkort betonas att det är 
viktigt att medarbetarna görs delaktiga i framtagningsprocessen för att en god acceptans för 
modellen ska erhållas. Men även om införande processen präglas av en positiv attityd kan 
denna positiva anda vändas till att det uppstår en kamp om den nyvunna informationen. 
Styrkortet riskerar då att utvecklas till ett maktkort som kan göra mer skada än nytta. (Ibid.). 
Även om utformningen av styrkortet anses lyckad med tillexempel en lockande vision och en 
pedagogisk struktur så skapar kortet i sig inte den eftersträvade förändringen i organisationen 
enligt Olve et al (1999). Det är först när den enskilde medarbetaren får feedback på sitt bidrag 
till organisationens framsteg och denne ser hur detta bidrag hjälper till att uppnå de 
definierade målen som en förändringsprocess kan starta (ibid.). 
 
En annan viktig del när organisationer byter styrsystem är att informera de anställda om vad 
det nya styrsystemet kan tillföra organisationen skriver Lovell & Radnor (2003, s.102). Så här 
uttryckte sig en medarbetare i deras studie: ”Jag håller med om att balanserat styrkort är ett 
bra sätt att jobba på, men det mesta gör vi redan fast vi har inte skrivit ned att vi gör det.” 
Detta tar även Edenfeldt & Hiltmann (1998) upp som den vanligaste kritiken som framförts 
mot Kaplan & Nortons balanserat styrkort som är att den egentligen inte innehåller några nya 
delar. De menar att organisationer sedan länge försökt förutom de rent finansiella måtten mäta 
både den egna effektiviteten, medarbetarnas trivsel och huruvida kunderna är nöjda. Det finns 
även risker som framträder om balanserat styrkort används på ett felaktigt sätt. Detta kan bero 
på fallgropar och oklarheter i det publicerade materialet (ibid.). Norreklit (2000) anser att det 
kanske mest fundamentala problemet med ett populärt koncept är att många företag hänger på 
trenden och börjar ta fram ett styrkort utan att egentligen veta vad de vill uppnå. Professor 
Claude Lewy, Free University of Amsterdam hävdar att 70 procent av alla 
styrkortsimplementeringar misslyckas. I en fallstudie omfattande sju europeiska företag kom 
han fram till att för att lyckas med en styrkortsimplementering är det viktigt att företaget har 
klart för sig varför de vill implementera ett Balanserat styrkort, det vill säga att de vet vad de 
önskar uppnå (ibid.). Trots mycket kritik mot balanserat styrkort har många organisationer 
anammat styrmodellen, såväl i privat som offentlig sektor enligt Lovell & Radnor (2003). 
Nedan sammanfattas problematiken med att införa balanserat styrkort i vilka kriterier som 
krävs för att lyckas implementera styrmedlet. 
 

3.5.3 Kriterier för att lyckas implementera balanserat styrkort i en 
verksamhet 
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Förankring och delaktighet - Utan en stark förankring hos företagsledningen är det mycket 
svårt att införa ett balanserat styrkort enligt Olve et al. Det är viktigt att företagsledningen 
verkligen står för de värderingar, tankar och den ledningsfilosofi som införandet av balanserat 
styrkort för med sig. Om de inte ställer sig bakom dessa kommer inte hela organisationen att 
förstå tankarna bakom införandet av balanserat styrkort och vad det har för betydelse för den 
enskilde individens dagliga arbete. Kaplan & Norton (1999) framhåller att det måste finnas en 
eldsjäl som driver förankringsprocessen framåt trots motgångar. Saknas det en eldsjäl är 
projektet dömt att misslyckas (ibid.). För att implementeringen av styrkortet ska bli 
framgångsrikt krävs det enligt Kaplan & Norton (1999), Olve et al, Creelman (1998) att 
samtliga medarbetare får känna sig delaktiga i processen. Vidare menar Creelman (1998) att 
styrkort som endast tas fram av en liten grupp, exempelvis ledningen, har svårt att vinna 
acceptans bland medarbetarna. Detta beror främst på att det blir en ”top-down” 
implementering istället för en ”bottom-top” modell som styrkortet är avsedd att vara (ibid.). 
 
Information och relevans - På senare år har många organisationer genomgått en rad 
förändringar skriver Olve et al vilket har medfört att många medarbetare känner sig trötta och 
misstrogna mot nyheter som lätt kan uppfattas som ”flavor of the month”. Att införa ett 
balanserat styrkort kräver kontinuerlig information för att det inte skall uppfattas som ännu ett 
betungande projekt som inte ger något i slutändan. Företagsledningen måste därför anpassa 
införandet tidsmässigt och även kunna förklara avsikten med införandet. Har organisationen 
redan arbetat med målbaserad styrning tidigare är det därför extra viktigt att kunna förklara 
vad styrkortet tillför. (Ibid.). 
 
Projektets omfattning - Om hela organisationen ska vara delaktig i processen med styrkortet 
menar Creelman (1998) att det finns en risk att arbetet blir för omfattande och resurskrävande. 
Vilket enligt Olve et al kan leda till att det tar lång tid att förankra och att de önskade 
resultaten inte uppnås. Ett sätt enligt Kaplan & Norton (1999) att ta sig förbi dessa problem är 
att organisationen genomför ett pilotprojekt på en eller ett fåtal avdelningar som sedan 
utvärderas och kan ligga till grund för fortsatt implementering.  
 
Måtten i styrkortet - Enligt Kaplan & Norton (1999) ska måtten vara tydliga och ha en 
gemensam definition för att alla i organisationen ska kunna förstå och tillämpa dem. 
Samtidigt menar Olve et al att en gemensam definition av måtten främjar jämförelse mellan 
olika enheter och tidsperspektiv. Med balansen mellan måtten i styrkortet hävdar Norreklit 
(2000) att det är viktigt att samtliga mått får uppta lika stor del av arbetet annars finns en risk 
att organisationen faller tillbaka på att fokusera kring de traditionella finansiella måtten. När 
organisationen formulerar mål för måtten är det viktigt att de är trovärdiga samt att de ligger i 
linje med organisationens övergripande vision och strategi anser Olve et al. Detta för att 
medarbetarna ska acceptera måtten och därefter arbeta mot att nå målen. Om måtten är 
framarbetade utifrån organisationens vision kommer målöverensstämmelse lättare att uppnås. 
(Ibid.).  
 
Relation till befintlig styrning - När organisationen inför balanserat styrkort är det enligt 
Sim & Koh (2001) viktigt att den traditionella ekonomistyrningen anpassas mot den 
balanserade styrningen. Detta för att minska risken med att falla tillbaka till det gamla 
styrsättet. Samt att den tidiga anpassningen underlättar det framtida administrativa arbetet när 
budget, belöningssystem och rapporter skall integreras med det balanserade styrkortet. (Ibid.). 
 
Utbildning och kunskap - Creelman (1998) menar att det är viktigt att utbilda medarbetarna 
om balanserat styrkort vid införandet av styrmedlet. Enligt Kaplan & Norton (1999) bör det 
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alltid finnas personer med kunskaper om balanserat styrkort som medarbetarna kan nå för 
diskussion och frågor rörande modellen. 
 
Uppföljning - Enligt Anthony & Govindarajan (2003) måste företag utveckla och uppdatera 
sin strategi för att behålla sin konkurrensförmåga. Detta innebär enligt Olve et al att även 
balanserat styrkort, som bygger på organisationen strategi, måste uppdateras och utvecklas. 
Genom att kontinuerligt utvärdera arbetet och styrkortet i organisationen erhålles feedback 
som direkt berör strategin (ibid.). Kaplan & Norton (1999) framhåller att balanserat styrkort 
inte är en statisk metod utan skall användas som en dynamisk styrmodell där uppföljningar 
sker minst en gång per år men helst månadsvis.  
 

3.6 Balanserat styrkort inom offentlig sektor 
Ericsson & Gripne (2002) anser att det är höga krav och förväntningar på vilka tjänster som 
kommunen ska tillhandahålla sina invånare. Detta beror på den konkurrenssituation som råder 
i samhället och svårigheten att erbjuda en attraktiv kommun som människor vill leva och bo i. 
Detta medför ett allt starkare tryck på svenska kommuner att effektivisera sin verksamhet. 
Runt om i de kommunala organisationerna har utvecklingsprojekt bedrivits med inriktning att 
finna nya former att styra verksamheten mot effektivisering. Den modell som offentlig sektor 
fann lämplig för detta är balanserat styrkort. (Ibid.).  
 
Ett problem enligt Ericsson & Gripne (2002) i många organisationer och då även i kommuner 
är att de anställda och även chefer har dålig kännedom om visionen. I vissa fall finns det 
ingen vision och kanske ingen fastställd affärsidé (ibid.). Vid tillämpning av balanserat 
styrkort krävs att en vision formuleras och att insatser görs för att sprida kunskap om visionen 
i organisationen menar Kaplan & Norton (1999). Detta gör att medvetenheten om visionen i 
organisationen förbättras redan vid införandet av styrkortet (ibid.).  
 
Eftersom organisationer inom offentlig sektor inte drivs i ett vinstdrivande syfte lämpar sig 
balanserat styrkort väl skriver Olve et al. Anledningen till detta är att organisationen via 
styrkortet ser på verksamheten utifrån olika perspektiv, ej enbart ur ett finansiellt perspektiv. 
Detta medför att andra viktiga områden än bara det ekonomiska resultatet sätts i fokus vilket 
är av stor vikt inom offentliga verksamheter. Med styrkortet fokuseras även på områden som 
kunder, processer, medarbetare och utveckling/lärande som alla är viktiga i steget till att nå 
framgång och en ökad effektivitet. (Ibid.). 
 
Ericsson & Gripne (2002) menar att styrkortet är ett viktigt medel för att kommunicera ut 
verksamhetens inriktning och för att vara ett stöd för personalen i att fokusera på de områden 
som är viktiga för målöverensstämmelsen. Dessa positiva styrimplikationer som det 
balanserade styrkortet sägs ge, har medfört att den offentliga sektorn har anammat modellen. 
(Ibid.). Att införa ett nytt styrmedel i en organisation är en stor förändring för alla inom den. 
Därför har vi för avsikt att nedan beskriva en del om förändringsarbeten och de motstånd som 
kan uppstå vid förändringar. 
 

3.7 Förändringsarbeten 
Ordet förändring anser de flesta vara negativt laddat enligt Sarv (1993). Förändringar är något 
osäkert, mödosamt och ibland till och med plågsamt. En förändring kan vara positiv - en 
förbättring, eller negativ - en försämring. En förändring är en avvikelse från något individer är 
vana vid, därmed innebärande en omställning eller en anpassning till nya förhållanden. (Ibid.). 
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Robbins (2001) anser att det finns två typer av förändringar, den ena är sådana som bara sker 
den andra är planerade förändringar. Med planerade förändringar finns det två avsikter:  
 
• förbättra organisationens möjligheter att anpassa sig till förändringar i omgivningen 
• förändra medarbetarnas beteende (ibid.). 
 
Vid de flesta förändringar uppstår det motstånd mot förändringen hävdar Sarv (1993). Det är 
ofta svårt att eliminera motståndet och i de flesta fall kan det endast tystas ned. Orsakerna till 
motståndet mot förändringarna är enligt Källström (1990) många, men torde i allmänhet 
kunna härledas till någon av följande kategorier: Individernas behov av den trygghet det 
befintliga tillståndet ger, rädsla eller olust för de krav på engagemang, arbetsinsats och 
kompetens som själva förändringsarbetet medför, befarande att det framtida tillståndet skall 
vara ofördelaktigt för den egna individen, gruppen eller organisationen (ibid.). Robbins 
(2001) anser att källan till motståndet på individnivå beror på fem faktorer, vanor, trygghet, 
ekonomi, rädslan för det okända och bristen på helhetssynen, detta illustreras  i figuren nedan. 

 

 
Figur 3. Orsaken till individ motstånd. Källa: Robbins (2001) sid. 545 
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Förändringar förutsätter enligt Källström (1990) att medlemmarna i organisationen anpassar 
sig till och känner acceptans för dem. I annat fall är förändringarna dömda att misslyckas. 
Misslyckandet kan ta sig tre olika uttryck: förändringen uteblir helt, förändringen genomförs 
men återgår efter en tid till sitt utgångsläge, förändringen genomförs men får oönskade 
konsekvenser (ibid.). En anledning till att förändringar uteblir eller inte blir som planerat 
beror ofta på, enligt Holmberg & Henning (2003), ett bristande ledarskap. Ett bristande 
ledarskap är vanligt förekommande inom offentlig sektor på grund av att chefer som anställs 
där ofta saknar lämplig utbildning och personlig lämplighet. Detta beror på att lönerna ofta är 
sämre än i det privata näringslivet samtidigt som det är anställningstid som räknas och inte 
kvalitén på arbetet. Det avsätts även lite resurser för ledarutveckling vilket också kan vara en 
bidragande orsak till det bristfälliga ledarskapet inom offentlig sektor. (Ibid.). Det är viktigt 
att det finns en bra ledare som kan hjälpa individen och gruppen inom organisationen att 
arbeta mer effektivt tillsammans menar Robbins (2001). En bra ledare ska kunna förändra 
organisationsmedlemmars attityder och beteenden via en process av god kommunikation, 
beslutsfattande och problemlösning (ibid.). 
 

3.7.1 Att komma över problemen med motståndet 
Enligt Robbins (2001) finns det sex stycken sätt att överkomma problemen med 
förändringsmotstånd, dessa är: 
 
• Utbildning och kommunikation – genom att utbilda och föra en kommunikation med 

medarbetarna minskas risken för missförstånd och osäkerhet samtidigt som medarbetarna 
får tillgång till all fakta. Saknas detta i organisationen så kommer förändringen att 
misslyckas. Utbildning och kommunikation är både kostsamt och tidskrävande och ger 
oftast resultat på lång sikt och anses därför av chefer/ledning som mindre viktigt. 

• Deltagande – genom att medarbetarna själva deltar i förändringsarbetet har de svårt att 
motarbeta förändringen. Det är dock vanligt att chefer/ledning underskattar medarbetarnas 
kunskaper och förmågor och väljer själva att utforma förändringen.  

• Stöd - när medarbetare känner rädsla och ängslan vid en förändring är det viktigt att 
chefer/ledning ger sitt fulla stöd och att de kan erbjuda stöd i någon form. Med stöd 
kommer en anpassning att underlättas. Dock är det vanligt att stöd saknas på grund av att 
det är resurskrävande samtidigt som det inte garanterar framgång.  

• Motivation – genom att erbjuda medarbetarna något av värde för dem om de genomgår 
förändringen kan motivationen ökas vilket i sin tur underlättar förändringen. Det finns 
dock risker med att motivera på detta sätt, när förändringsledaren en gång erbjudit något 
så kommer medarbetarna  att vid nästa förändring kräva mera.  

• Manipulering – via manipulering, vridning och undanhållning, av fakta och information 
kan chefer/ledning få medarbetarna att tro på förändringen. Om ledningen väljer att 
manipulera medarbetarna och detta kommer fram så är allt förtroende förbrukat.  

• Tvång – genom att hota eller tvinga motståndarna till förändringen kan en anpassning ske. 
Detta är precis som manipulering och motivering ett riskfyllt sätt men det är inte ovanligt 
att det används.  
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4. Empiri 
I detta kapitel leds läsaren in med en kort beskrivning av Luleå kommun och 
socialförvaltningen. Sedan följer en beskrivning om hur balanserat styrkort infördes i 
socialförvaltning. Avslutningsvis återges vad de intervjuade aktörerna upplevt av balanserat 
styrkort och implementeringen av styrmedlet. 

4.1 Luleå kommun 
Redan för 7000 år sedan kom de första människorna till det vi idag kallar Luleå. Första 
gången namnet Luleå nämns i skrift var 1327 vilket var 70 år innan kyrkan i Gammelstad 
byggdes. Luleå stad grundlades kring kyrkan i Gammelstad 1621. Luleå kom att bli en 
betydande handelsstad på sydligare hamnar, främst då Stockholm, med fiske som 
huvudnäring. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden redan 1649 flyttas en mil 
till sin nuvarande plats. Dagens Luleå är resultatet av en kommunsammanslagning 1969. Då 
blev Luleå stad, dagens Nederluleå och Råneå en storkommun på 1810 km2. Idag har Luleå 
ca 72 000 invånare och har utvecklats till ett teknologiskt centrum i norr. De viktigaste 
hörnstenarna är metallurgi, utbildning och forskning samt goda kommunikationer. (Luleå 
kommun, 2005a). 

 
Organisationen Luleå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med 7400 anställda. 
Det är dubbelt så stort som den näst största arbetsgivaren; Landstinget. Kommunen styrs för 
närvarande av socialdemokraterna och vänsterpartiet. En kort sammanfattning om hur 
kommunen har styrts genom åren är höga skatter, god kvalité på den kommunala servicen, 
storskaliga lösningar och en viss försiktighet när det gäller organisationsförändringar. (Luleå 
kommun, 2005a). 
 

4.2 Socialförvaltningen 
Socialnämnden svarar för att Luleås invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande 
samhällsinsatser. Socialförvaltningen lämnar stöd i olika former, alltifrån information och 
rådgivning till omsorg om och vård av barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten är relativt 
detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. 
Socialförvaltningen består av fyra enheter som beskrivs kortfattat nedan. (Luleå kommun, 
2005b) 
 
Enhet socialtjänst ansvarar för både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat 
utrednings- och behandlingsarbete. De viktigaste målgrupperna är socialt utsatta barn och 
ungdomar, missbrukare samt vuxna som behöver försörjningsstöd. Till enheten för 
socialtjänst hör även uppgifter inom det familjerättsliga området och den kommunala 
familjerådgivningen. 
 
Enhet äldreboende ansvarar för särskilt boende, sjukvård och rehabilitering. Här ingår även 
ansvar för tekniska hjälpmedel, måltidsfunktion och intern service. 
 
Enhet ordinärt boende ansvarar för service till äldre och handikappade i ordinärt boende –
hemtjänst och personlig assistans. I denna verksamhet ingår även nattpatruller, trygghetslarm, 
anhörigvård, korttidsvård och dagverksamhet för äldre. 
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Enhet funktionshindrade ansvarar för boende/boendestöd och dagverksamhet enligt Lagen 
om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SOL). Kontaktpersoner, 
korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagar- och avlösarservice ingår också i verksamheten. 
(Ibid.). 
 

4.2.1 Balanserat styrkort i socialförvaltningen 
Under 2001 påbörjades ett arbete med balanserat styrkort inom Luleå kommuns 
socialförvaltning. Där två arbetsställen i förvaltningen fick agera ”testpiloter” genom att 
utforma styrkort för sina verksamheter, enligt förvaltningschefen. Under 2002 samlades 
nämndens ledamöter och tjänstemän för att under två dagar utforma nämndens styrkort. Där 
diskuterades, i mindre grupper, vilka mål och prestationsmått som skulle finnas med i 
styrkortet. Vid detta tillfälle fanns en extern konsult på plats som ett stöd i 
framtagningsprocessen. (Luleå kommun, 2005c). 
 
Socialnämndens första styrkort presenterades i en verksamhetsplan för år 2003-2005. 
Styrkortet har efter detta utvecklats och omarbetats men utgångspunkten för styrkortet har 
alltid varit socialförvaltningens vision ”meningsfullt liv i Luleå”. Exempelvis har namnet 
styrkort ersatts av ordet verksamhetsplan samt att processperspektivet har eliminerats, enligt 
ekonomichefen på socialförvaltningen. Fram till år 2005 skall verksamhetsplanering införas 
på alla arbetsplatser med hjälp av balanserad styrning. Det har utbildats processledare som 
aktivt arbetar med att stödja verksamheterna i det fortsatta arbetet för balanserad styrning. 
Enheten äldreboende har år 2003 upprättat balanserat styrkort på verksamhetsnivå. Inom 
enheterna ordinärt boende och socialtjänst har ett antal arbetsplatser infört balanserad styrning 
och inom enhet funktionshindrade pågår arbetet med övergripande styrkort. (Luleå kommun, 
2005c). 
 
En typisk införandeprocess på ett arbetsställe i socialförvaltningen kan inledas med att en 
utbildad processledare träffar den arbetsledare som är ansvarig för det arbetsställe där 
styrmodellen ska införas. Vid en sådan träff planeras det hur införandeprocessen ska fungera. 
Sedan samlas arbetsledare och personal under två halvdagar för att ta fram mål till styrkortet 
för arbetsplatsen. Under detta tillfälle ska processledaren finnas på plats som ett stöd vid 
införandet. Den andra delen av införandet går ut på att personalen på de olika arbetsplatserna 
själva får arbeta fram egna prestationsmått. Men socialnämndens övergripande styrkort skall 
ligga till grund för de olika arbetsplatsernas styrkort. (Luleå kommun, 2005c). 
 

4.3 Ekonomichefens syn på balanserat styrkort och balanserad 
styrning 

4.3.1 Tidigare styrning  
Innan balanserad styrning infördes i förvaltningen använde de sig av målstyrning och 
budgetstyrning. Den fungerade så att ledningen satte upp mål, som formulerades utifrån 
budgeten, för verksamheten som sedan delegerades nedåt i organisationen. Genom att 
ledningen satte målen utifrån budgeten kom den kontroll som utfördes att bygga på finansiella 
aspekter. Detta fick till följd att frågor som inte rörde finansiella aspekter, som den operativa 
verksamheten, aldrig rapporterades upp till ledningen.  
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Ekonomichefen säger att den tidigare målstyrningen är ganska lik balanserad styrning. Med 
båda styrsätten var det ledningen som framarbetade de övergripande målen som utgångspunkt 
för övriga verksamheten. Vidare säger han att den balanserade styrningen är mer heltäckande 
än den tidigare målstyrningen samtidigt som den är väldigt teoretiskt krävande. Fördelar med 
den gamla styrningen var att den inte är lika komplex som balanserad styrning. 
Ekonomichefen anser att målstyrningen är lättare att förstå för medarbetarna samtidigt som 
den är mer rak på än balanserad styrning.   
 
Ekonomichefen säger att han föredrar balanserad styrning framför tidigare styrning men 
samtidigt är han försiktig i sitt uttalande eftersom han inte har sett några egentliga effekter 
ännu. Anledningen till att han föredrar balanserad styrning är just att den är mer heltäckande 
än målstyrning. Han anser att det både finns bra och dålig styrning. Dålig styrning är enligt 
ekonomichefen där ledning går in med regler och styr de anställda ”så här får du göra och så 
här får du inte göra”. Samtidigt vill han att de anställda ska ha riktlinjer att följa men att de 
ska kunna fatta egna beslut inom ramarna.  

4.3.2 Syfte med införandet 
Det ledningen ville uppnå med införandet av balanserad styrning var att skapa 
målöverensstämmelse mellan politiker och anställda. En annan anledning är att ledningen tror 
att det balanserade styrkortet skulle kunna förbättra kommunikationen mellan medarbetare 
och politiker. Införandet av balanserat styrkort i organisationen skulle även leda till mer och 
bättre information till politikerna om hur den dagliga verksamheten fungerade. Ledningen 
ville även se förändrade värderingar hos medarbetarna. 
 
När vi frågade vilka som hade varit med i framtagandet av styrkortet för socialförvaltningen 
svarade ekonomichefen att det var ledningsgruppen (ekonomichefen, enhetschefer, 
socialförvaltningschefen med flera) som varit delaktiga. Men att det är politikerna som har 
beslutat om vilka mål som ska vara med i det övergripande styrkortet. Varför alla inte har 
varit med i framtagandet säger han beror på att det är socialnämnden som ska besluta vilka 
mål verksamheten ska ha. Samtidigt finns det ett visst tolkningsutrymme för personal och 
under chefer när de ska jobba med styrkortet för den egna arbetsplatsen.  
 
År 2003 infördes balanserat styrkort på en övergripande nivå. Införandet har skett stegvis 
först ut var ordinärt boende och äldreboende där varje enhet till en början fick ta fram ett eget 
styrkort. Men denna metod avbröt de och började använda socialförvaltningens övergripande 
modell. Detta på grund av att det fanns risk att det skapades styrkort som inte stämde överens 
med ledningens.  
 
När vi frågade ekonomichefen vilka förändringar han hade sett på sin avdelning svarade han 
att de utifrån socialförvaltningens övergripande styrkort gjort egna handlingsplaner eftersom 
allting som finns i det övergripande styrkortet inte påverkar ekonomiavdelningen. Han säger 
att sedan införandet så har personalen blivit mer medvetna om vad som står i 
verksamhetsplanen.  
 
Ekonomichefen säger att balanserat styrkort ska ha införts år 2005 i hela socialförvaltningen 
och att modellen kommer att utvecklas fortlöpande. 

4.3.3 Problematiken med införandet och användningen av styrkortet 
Ekonomichefen säger att en viss problematik funnits under införandet av balanserat styrkort. 
Exempelvis har det funnits en del motstånd kring det balanserade styrkortet som ledningen 
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har stött på, där medarbetarna undrat om det var ett nytt ISIS och det klassiska ”vad är det här 
för nytt?”. ISIS var ett kvalitetssystem som infördes i mitten av 90-talet som upplevdes av 
medarbetarna som ett krångligt, oändamålsenligt styrsystem som inte fungerade. Det hela 
slutade i totalfiasko. Ledningen upplever i alla fall att de flesta har varit positiva till införandet 
av styrkortet. För att minska motståndet har det enligt ekonomichefen avsatts tid för 
diskussioner om styrkortet.  
 
I socialnämndens styrkort så har de under 2005 tagit bort processperspektivet. Ekonomichefen 
saknade information och kunde inte svara på varför detta hade skett. Han trodde däremot att 
processperspektivet kunde ha tagits bort på grund av att det kan upplevas komplicerat. 
 
Det har inte skett någon förändring utav de övergripande målen i styrkortet. Men 
ekonomichefen säger att de tidigare inte hade några uttalade mål för medarbetare och brukare 
utan att dessa har tagits fram i samband med införandet av det balanserade styrkortet. Vidare 
säger han att många av de mål som har funnits tidigare under målstyrningen har kommit 
tillbaka. Framförallt har de nya målen formulerats så att fler ska förstå visionen och hur denna 
skall nås.  
 

4.4 Medarbetarnas syn på balanserat styrkort och balanserad 
styrning 

4.4.1 Undersköterska på boende A 
Under sensommaren och hösten 2004 infördes balanserat styrkort på boendet där den 
intervjuade undersköterskan jobbar. Det gick till så att en kvinna kom till boendet och 
förklarade hur de skulle arbeta därefter. Personalen på boendet reagerade på att det kvinnan 
informerade om inte var något nytt, ”men hallå det här är inget nytt” uttryckte sig 
undersköterskan. Hon menade att de alltid arbetat på det sättet, både före och efter införandet 
av balanserad styrning. Hon anser att kommunen inte har infört något nytt styrsystem som 
förändrar deras arbete. Det enda som är nytt är namnet balanserad styrning. Efter mötet med 
kvinnan och personalen på boendet framarbetade de ett eget styrkort som de sedan skulle 
arbeta efter. Undersköterskan anser att informationen om styrkortet har varit bristfällig, hon 
saknar fortfarande information om vad styrkortet är och hur det egentligen fungerar.  Vidare 
säger hon att den information hon mest saknar är varför ledningen överhuvudtaget valt att 
införa balanserat styrkort hos dem. Hon anser att det är ledningens ansvar att alla som ska 
arbeta med styrkortet får den information som behövs. Ledare kan fatta både bra och dåliga 
beslut säger undersköterskan, men att det är viktigt att medarbetarna kan lita på sin ledare och 
att man kan få den information som är nödvändig för att göra ett bra jobb. Hon ser inte att 
kommunikationen mellan ledning och arbetare har förbättrats sedan införandet av balanserat 
styrkort.  
 
Undersköterskan anser att balanserat styrkort är överflödigt och inte nödvändigt eftersom 
personalen hade handlat på samma sätt oavsett om balanserat styrkort använts eller ej. Hon 
påstår att deras arbete inte har förändrats sedan införandet av balanserat styrkort utan att de 
arbetar på samma sätt som innan införandet av styrmedlet. Hon säger följande ”det är endast 
uttrycket balanserad styrning som är nytt allt annat är som tidigare” Hon menar att det är ens 
egna värderingar som styr hur man jobbar. Om det skulle vara någon förändring ansåg hon att 
de kan ha börjat tänka lite extra när de utför saker som mäts i styrkortet men samtidigt 
understryker hon att det definitivt inte förändrat deras dagliga arbete på boendet. 
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Undersköterskan säger att förändringar alltid är bra, hon upplever förändringar som något 
positivt. Hon säger att det är viktigt att tänka till när det sker en förändring så att man kan se 
det positiva i den istället för att på en gång säga att det är något negativt och dåligt. 
Undersköterskan tyckte det var synd att den kvinna som kom och informerade om att det 
skulle ske förändringar i arbete blev sur när personalen sa att de förändringar hon utlovade 
redan fanns där. I och med införandet av balanserat styrkort har personalen på boendet 
upplevt det som att ledningen inte tror att medarbetare på den operativa nivån kan sitt jobb. 
Fast personalen på boendet alltid satt upp mål för verksamheten, som de sedan har arbetat 
mot. Undersköterskan känner sig förolämpad och sviken av ledningen när de inte tror på dem. 
Som hon uttryckte sig: ”vad tror ledningen att vi har hållit på med, vad har vi gjort tidigare, är 
vi så korkade att vi inte har haft någon tanke eller mål med vårt handlande”? Hon upplever det 
som att det sitter någon i ledningen som har gjort ett skrivbordsarbete utan att ha tagit reda på 
hur de arbetar ute på boendet. För att sedan bestämma sig för att personalen inte kan sköta sin 
egen arbetsplats och har därför infört balanserad styrning.  
 
Eftersom att balanserat styrkort bygger på organisationens vision ville vi ta reda på om 
personal på den operativa nivån kände till visionen. Undersköterskan ansåg att 
socialförvaltningens vision är att allt ska vara bra. Hon menar att visionen om hur boendet ska 
vara bitvis spårar ur och när man tillexempel frångår själva vårdbehovet och ska göra det så 
lyxigt och perfekt. Hon tycker även att kommunen har högt flygande mål bara för att det ska 
se fint utåt och att de förskönar verkligheten 

4.4.2 Undersköterska på boende B 
Undersköterskan känner till att de har infört balanserat styrkort, men förstår inte riktigt 
innebörden av det. Första gången boendet kom i kontakt med balanserat styrkort var för 
ungefär ett år sedan säger hon. Det var en kvinna som kom och pratade med dem på 
avdelningen och förklarade hur de skulle jobba. Sedan hade de två möten där de framarbetade 
ett styrkort på deras boende utifrån socialnämndens övergripande styrkort. Efter det har de 
haft en sammanfattning där en person från boendet var med och utvärderade arbetet. 
Undersköterskan säger att reaktionen när de fick höra om detta, var att det var ett konstigt ord, 
men inget nytt sätt att arbeta på. Möten och mål att arbeta efter har de alltid använt sig av 
säger undersköterskan. Lite tveksamheter fanns det när de fick höra om balanserad styrning, 
att det skulle inrättas. Hon och de andra på enheten undrade vad det handlade om, om det 
skulle påverka deras arbete, att det skulle bli mer stress än det redan var. När det gäller 
informationen kring styrkortet anser hon att den har varit ganska otydlig. Det var en kvinna 
som kom och informerade om hur de skulle arbeta, men de förstod inte vad som var nytt med 
det hela eftersom det var ungefär så de arbetade och hade gjort det ända sedan starten av 
boendet. 
 
När vi frågade om hennes arbete har förändrats efter införandet av balanserat styrkort svarade 
hon att det inte var någon förändring när det gällde deras vanor och rutiner. De har alltid 
arbetat på detta sätt med möten två gånger per år, då man utvärderar arbetet och situationen på 
boendet. Hon anser inte heller att hennes motivation har påverkats på något sätt, utan är 
densamma. Undersköterskan anser inte att styrkortet underlättat deras arbete på boendet, att 
det skulle ha blivit mer effektivt svarar hon att det varken gjort till eller från. Det har heller 
inte skett någon förbättring i kommunikation mellan ledning och medarbetare som hon märkt 
av efter införandet av balanserad styrning. Undersköterskan har en något negativ inställning 
till förändringar, hon sa att ”man är lite rädd för förändringar, det är redan så stressigt som det 
är och man har varken tid eller lust med att det ska införas nya saker som ska förvärra det 
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hela.” Förändringar har ofta inneburit mera jobb och hon anser att de är nog lite personal som 
det är. 

 
När vi frågade om hon visste vad socialförvaltningens vision var nämnde hon meningsfullt liv 
på boendet, vilket är ganska likt den vision som socialförvaltningen arbetar efter. Men detta 
var inte heller något nytt utan något personalen på boendet alltid arbetat efter att nå. Hon 
ansåg att det var självklart att sträva efter att brukaren skulle ha det så bra som möjligt och att 
om man använder sunt förnuft kommer man dit i alla fall utan att införa balanserat styrkort. 

 
Avslutningsvis sa hon att hon hade varit skeptisk till intervjun för hon ansåg att hon visste 
väldigt lite om balanserad styrning, som hon uttryckte sig ”vad är det egentligen för något?” 

4.4.3 Distriktsköterska från boende C 
Distriktsköterskan säger att balanserat styrkort infördes på deras enhet för ungefär ett och ett 
halvt år sedan. Hon var inte med om att någon kom dit och informerade dem utan de fick 
meddelande om att balanserad styrning skulle införas och att de skulle bilda grupper för att 
framarbeta styrkort. De träffades vid två tillfällen för att genomföra dessa och sedan ett möte 
till där det varit en sammanfattning. Hon har själv varit med att framarbeta styrkort i grupp för 
det egna boendet men inte socialförvaltningens övergripande styrkort. Hon ansåg att alla har 
varit delaktiga, gruppen kunde bestå av undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
arbetsledare och där alla bidrog med sin roll. De har ständiga möten med styrkortet men hon 
anser att det tar tid att arbeta med det och innan man får klarhet om problemen och hur 
mycket tid som måste läggas ned på styrkortet. Tidigare har de även haft liknande möten men 
kanske inte lika strukturerade. Dessa möten fick de ordna själva, nu med styrkortet har de 
någon annan som samordnar och det finns punkter man ska följa. Hon personligen tycker att 
det är jätteviktigt att ha styrda regler så att man kan göra rätt saker till rätt tillfälle. Hon ansåg 
att det är viktigt att alla ska få vara delaktiga när någon förändring som denna skall 
genomföras och det ansåg hon att de fått vara. När vi frågade om det funnits negativa 
inställningar på enheten gentemot införandet av balanserat styrkort svarade hon: ”det finns ju 
alltid någon som har en dålig dag och inte känner sig redo för förändringar för stunden”. Men 
hon trodde inte att det varit negativa inställningar överlag. De har däremot haft öppna 
diskussioner om det och säger att det har fungerat. Distriktsköterskan ansåg att det var viktigt 
att ha bra ledare i sådana här situationer. Med en bra ledare menar hon att denna ska vara rak 
och ge tydlig information. När man inför nya metoder att arbeta på är det viktigt att ledningen 
har uppföljning snabbt och berätta vad detta kommer att innebära för personal och arbetet. 
Kanske redan efter två veckor för att få snabbare feedback och tala om vart detta skall leda. 
Hon ansåg att de inte fick tillräcklig och tydlig information om styrkortet, och att detta ledde 
till diskussioner och osäkerhet. Hon har en positiv inställning till förändringar och anser att 
det är ett måste för att följa utvecklingen, hon anser även att den övriga personalen är ganska 
positiv till förändringar men att det alltid finns vissa som ”inte fått sin kaffekopp” för dagen 
och att den negativa inställningen beror på detta. 
 
Distriktsköterskan anser att deras arbete har påverkats på det sätt att de har fått tydligare 
regler i och med träffarna där mål har diskuterats, men att det finns ett behov att utvecklas. 
Hon väntar på att mer förändringar ska ske, men har inte sett några stora skillnader. Hon anser 
att det kan vara i ett för tidigt skede och säger att sådana här processer brukar verka 
långsiktigt men att man borde kunna se att något delmål uppfyllts. Hon anser inte att 
personalens värderingar har förändrats efter införandet av balanserad styrning och styrkorten. 
Utan deras värderingar är uppbyggda under en lång tid av deras erfarenheter inom vården. 
Dessa plockar de fram automatiskt på rutin i arbetet och hon pratar även om de lagar som 
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gäller inom omsorgen som aldrig går att komma ifrån. När det gäller bemötande av brukare 
anser hon att det är väldigt individuellt, men att det via möten och diskussioner självklart kan 
förändra och förbättra situationen. Hon anser att styrkortet kan ha hjälpt till med att 
strukturera det hela och synliggöra problemen men att det alltid funnits sådana möten och 
utvärderingar. Hon uttryckte sig: ”Vi har alltid haft sådana här möten och diskussioner, men 
nu har flera olika personer varit inblandade vilket gör att man kan få en annan bild av 
verksamheten”. När vi frågade om hon ansåg att arbetet blivit effektivare efter införandet av 
styrkortet ansåg hon att det inte hade blivit effektivare men att det fanns klarare regler och 
mål att arbeta mot. 
 
Distriktsköterskan upplever inte att kommunikation mellan medarbetare och ledning har ökat 
efter införandet av styrkortet. Ökad kommunikation anser inte hon kan vara en följd av nytt 
styrmedel utan att behovet av den kommunikationen sitter hos individen, hon uttryckte sig: 
”Jag ser ingen skillnad gällande kommunikationen mellan ledning och medarbetare”. 

 
När vi frågade om socialförvaltningens vision idag svarade hon att brukarna ska stå i centrum 
och få så bra vård som möjligt. Att de ska slippa åka till sjukhus om närvården fungerar bra 
och att de ska uppleva den sociala biten i livet. Hon anser att visionen har förändrats men inte 
efter införandet av balanserad styrkort utan att visionen förändras i takt med att samhället 
ändras. 
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5. Analys  
I analyskapitlet har vi för avsikt att i första stycket under varje rubrik lyfta fram det viktigaste 
ur teorin och empirin i en jämförelse för att sedan i det andra stycket analysera detta.  

 5.1 Ekonomistyrning – motivation, målöverensstämmelse, 
effektivitet 
Grundtanken med ekonomistyrning är enligt Nilsson (2005) att skapa effektivitet i 
organisationen, motivera de anställda samt att styra mot gemensamma mål. Oavsett vilka 
styrmetoder som används är syftet med ekonomistyrning alltid detsamma. Ekonomichefen för 
socialförvaltningen anser att deras syfte med ekonomistyrning är att målöverensstämmelse 
ska uppnås och att kommunikationen mellan politiker och medarbetare ska fungera bra. Detta 
visar på att ledningen inte beaktar alla viktiga faktorer som kan bidra till en väl fungerande 
ekonomistyrning. Detta grundar vi på att ledningen inte nämner något om att de vill uppnå en 
ökad effektivitet eller att motivera medarbetarna via styrningen. I enlighet med det Nilsson 
(2005) skriver är dessa syften nödvändiga för en fungerande ekonomistyrning. Detta låter 
väldigt självklart för många men det är sällan som ekonomistyrningen i en organisation är 
perfekt. Det kan finnas flera orsaker till detta, ett bristande ledarskap är oftast en bidragande 
faktor till att organisationen inte lyckas nå syftet med ekonomistyrning enligt Holmberg & 
Henning (2003). En annan bidragande faktor är vilket styrmedel som organisationen använder 
eftersom dessa lämpar sig olika bra för olika verksamheter. Ekonomichefen anser att 
målöverensstämmelse kan nås genom bra styrning som för honom innebär att det ska finnas 
riktlinjer för medarbetarna att följa samtidigt som de ska kunna fatta egna beslut inom 
ramarna för dem. Det hjälpmedel ledningen använder för att styra medarbetarna är balanserad 
styrning. 
 
Även om styrmedlet och ledaren är bidragande faktorer till hur styrningen fungerar är det 
viktigt att inte glömma medarbetarna. Eftersom att det är dem som i slutändan avgör om det 
ska uppstå några styreffekter eller inte. Enligt Robbins (2001) är det därför oerhört viktigt att 
ledningen kan motivera medarbetarna. Vi har under intervjuerna med medarbetarna upplevt 
det som att medarbetarna känner sig underskattade och saknar ett förtroende för ledningen. 
Den bidragande orsaken till detta kan vara bristen på motivation och respons från ledning till 
medarbetare. Eftersom ekonomichefen aldrig tar upp motivation under intervjun samt att det 
inte går att finna i årsredovisningar och rapporter kan detta ej vara prioriterat i organisationen. 
Om medarbetarna känner sig underskattade av ledningen kommer ledningen få svårt att styra 
medarbetarna, vilket i sin tur inte främjar organisationens ekonomistyrning. 

5.2 Syftet med att införa balanserat styrkort  
Tanken med det balanserade styrkortet är enligt Olve et al att det ska sätta organisationens 
vision i centrum. Allt arbete som utförs ska vara kopplat till visionen och samtliga 
medarbetare kommer därför att bli eniga kring visionen och förstå den. Det balanserade 
styrkortet är alltså ett styrsystem som vid användning ger en målöverensstämmelse i hela 
organisationen. År 2003 infördes balanserat styrkort på en övergripande nivå inom 
socialförvaltningen enligt ekonomichefen. Ekonomichefen säger att det fanns flera 
bakomliggande syften till implementering av balanserat styrkort, bl.a. 
 

• förbättra målöverensstämmelsen mellan ledning och medarbetare 
• förbättra kommunikationen mellan ledning och medarbetare 
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• förändra medarbetarnas värderingar. 
• öka informationen till ledning om den dagliga verksamheten 

 
I enlighet med grundarna till balanserat styrkort, Kaplan & Norton (1999), är samtliga dessa 
syften något som styrmedlet ska hjälpa till med. Det viktigaste enligt dem är att balanserat 
styrkort ej ska implementeras och användas som ett kontrollverktyg. Utifrån vår intervju med 
ekonomichefen verkar det som att ledningens syfte med att införa balanserat styrkort var 
oklart. De intervjuade sköterskorna saknade alla information om varför socialförvaltningen 
valt att implementera balanserat styrkort i organisationen. I enlighet med Lovell & Radnor 
(2003) är det viktigt att medarbetarna får information om vad ett nytt styrmedel kan tillföra 
för att det ska vinna acceptans hos dem. En anledning till att medarbetarna ej fått veta något 
kan vara att ledningen inte själva vet vad balanserat styrkort kan tillföra organisationen. Ett 
vanligt misstag en ledning gör när det kommer nya populära styrmedel är att hänga på trenden 
och implementera det utan att egentligen veta vad som vill uppnås med förändringen. Detta är 
i enlighet med Norreklit (2000) och professor Lewy det mest fundamentala problemet som 
vanligtvis leder till en misslyckad implementering. 
 
Det första syftet ekonomichefen menade införandet av balanserat styrkort skulle leda till var 
att förbättra målöverensstämmelsen mellan ledning och medarbetare. För att en organisation 
ska ha målöverensstämmelse måste alla inom den veta om organisationens vision. Eftersom 
visionen är en central del i styrkortet som alla i enlighet med Kaplan & Norton (1999) bör 
kunna, blev vi förvånade när ingen av sköterskorna hade full koll på den. Undersköterskan 
från boende B var nära med ”meningsfullt liv på boendet”, men vi anser att alla borde kunna 
organisationens vision eftersom den via styrkortet ska vara en del av det dagliga arbetet. Om 
medarbetarna inte ens vet organisationens vision, hur ska det då kunna bli 
målöverensstämmelse mellan ledning och medarbetare? Utifrån detta anser vi att det första 
syftet faller bort, eftersom medarbetarna inte känner till organisationens vision. 
 
Det andra syftet med införandet av balanserat styrkort var enligt ekonomichefen att erhålla en 
bättre kommunikation mellan ledning och medarbetare. Eftersom medarbetarna varken vet 
syftet med införandet av styrmedlet eller organisationens vision visar detta på en bristfällig 
kommunikation. Trots att detta är väldigt enkla informationsuppgifter att förmedla via 
balanserat styrkort, i enlighet med Kaplan & Norton (1999), har ledningen ej lyckats med 
detta. Ledningen kan inte ha tagit reda på hur medarbetarna arbetade innan införandet av 
styrkortet. Eftersom ekonomichefen säger att mål för medarbetare och brukare inte tidigare 
funnits. Samtidigt hävdar samtliga intervjuade sköterskor att de alltid arbetat efter mål för 
brukare och medarbetare ute i verksamheten även innan balanserat styrkort infördes. Detta 
tyder på en bristfällig kommunikation i organisationen och tillbaka till frågan om vad 
balanserat styrkort kan tillföra verksamheten. Enligt ekonomichefen ska ledningen informerat 
alla boenden om att sluta använda egna styrkort och istället använda socialförvaltningens 
övergripande modell och utifrån den göra handlingsplaner. Men samtliga intervjuade 
medarbetare säger att de använder de egna framarbetade styrkorten. Detta tyder på att det 
råder en brist i kommunikationen mellan ledning och medarbetare. Det verkar även finnas 
brister i kommunikationen i ledningen. Detta grundar vi på att ekonomichefen inte vet varför 
processperspektivet har tagits bort från styrkortet. Om detta perspektiv tas bort försvinner 
möjligheten att mäta den inre effektiviteten, vilket enligt Kaplan och Norton (1999) är en 
viktig del av balanserat styrkort. Samtliga sköterskor som vi intervjuade i vår studie ansåg 
inte att det skett någon ökad kommunikation mellan dem och ledningen Utifrån detta stycke 
anser vi att det andra syftet faller bort, eftersom allt detta tyder på en svag kommunikation 
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mellan ledning och medarbetare och att denna ej har förbättrats med hjälp av balanserat 
styrkort. 
 
Det tredje syftet som ekonomichefen lyfte fram var att ledningen ville se förändringar i 
medarbetarnas värderingar. Enligt sköterskorna har aldrig någon från ledningen frågat om 
vilka värderingar de har. Vet ledningen inte det, kan de aldrig se förändringen och då faller 
det tredje av ledningens syften med införandet av balanserat styrkort bort. 
 
Det fjärde syftet, och sista som är kvar, var enligt ekonomichefen att för ledningen erhålla 
information om medarbetarnas dagliga arbete. Införandet av balanserat styrkort kan vara ett 
sätt för ledning att skapa en kontroll på medarbetarna i deras arbete. Detta grundar vi dels på 
det kvarvarande syftet och dels på det sätt styrkortet har införts i organisationen. Införandet 
har skett på ett ”top-down” sätt eftersom ledningen (politikerna) i socialförvaltningen har satt 
målen för verksamheten. Detta är i enlighet med Creelman (1998) en nackdel om styrmedlet 
ska vinna acceptans hos medarbetarna. Samtidigt är ett ”top-down” införande raka motsatsen 
till vad balanserat styrkort står för i enlighet med vad grundarna Kaplan & Norton (1999) 
skriver. Även om alla boenden fått göra egna styrkort har alltid dessa utgått från 
socialförvaltningens övergripande mål och styrkort. Detta ger en bild av att ledningen inte tror 
att medarbetarna klarar av detta själva. Flera av de intervjuade sköterskorna kände sig 
överkörda av ledningen på grund av införandet av styrmedlet. För att belysa detta upprepar vi 
vad undersköterskan från boende A uttryckte: ”vad tror ledningen att vi har hållit på med, vad 
har vi gjort tidigare, är vi så korkade att vi inte har haft någon tanke eller mål med vårt 
handlande”? Detta är i enlighet med vad Källström (1990) menar en oönskad konsekvens som 
kan uppstå vid förändringsarbeten om det misslyckas. Att ledningen (politikerna) sätter upp 
mål för en verksamhet som medarbetarna på den operativa nivån är bättre insatta i kan 
jämföras med att någon annan lånar deras klocka och berättar för dem vad klockan är. Att 
använda Balanserat styrkort som ett kontrollverktyg är något som grundarna Kaplan & Norton 
tar avstånd från.  
 

5.3 Problematiken vid införandet och användning av balanserat 
styrkort 
För att få ett fungerande styrkort är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i framtagandet 
av styrkortet enligt Edenfeldt & Hiltmann (1998). Enligt ekonomichefen på 
socialförvaltningen har ej alla medarbetare varit delaktiga i framtagandet av det övergripande 
styrkortet. Anledningen till detta var enligt honom att det är politikerna som bestämmer vilka 
mål verksamheten ska ha. Han menade att om andra bestämde målen skulle det inte bli 
målöverensstämmelse i organisationen. I enlighet med Robbins (2001) är det vanligt att en 
ledning underskattar medarbetarnas kunskaper och väljer själva att utforma förändringen. 
Men för att erhålla så lite motstånd som möjligt vid en förändring, som att införa balanserat 
styrkort, ska medarbetarna själva delta i förändringsarbetet. Vi frågade sköterskorna om de 
hade deltagit i framtagandet av det övergripande styrkortet. Svaret vi fick var att 
medarbetarna tog fram egna styrkort för respektive boende utifrån det övergripande styrkortet. 
Vi kan förstå att det är problematiskt om alla 4 900 medarbetare ska vara delaktiga i 
framtagande av styrkortet. Detta skulle kräva att enorma resurser togs i anspråk, resurser som 
inte finns att tillgå. Samtidigt är det viktigt att så många medarbetare som möjligt kan delta 
för att balanserat styrkort ska kunna förankras i organisationen och bli framgångsrikt enligt 
Olve et al. 
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Alla sköterskorna säger att de saknar information om styrkortet och dess innebörd. I enlighet 
med Olve et al är det viktigt att ledningen kan förklara för medarbetarna vilken avsikt de har 
med införandet av styrmedlet för att det inte ska ses som ett nytt betungande projekt. 
Undersköterskorna på boende A och boende B blev båda förvånade när de fick höra om hur 
de skulle börja arbeta med balanserat styrkort. Anledningen till detta var att de enligt dem 
redan arbetade på det sättet vilket skapade förvirring bland medarbetarna. Distriktsköterskan 
var positiv till införandet av balanserat styrkort men väntade, vid intervjuns tidpunkt, 
fortfarande på att se förändringar. Då socialförvaltningen tidigare har arbetat med målbaserad 
styrning är det, i enlighet med vad Olve et al framhåller, extra viktigt att ledningen kan 
förklara vad styrkortet kan tillföra. I vår undersökning visade det sig att ledningen inte hade 
tagit reda på hur medarbetarna arbetade innan införandet av balanserat styrkort. Detta kan 
medföra att ledningen har svårt att svara på vilka förändringar de vill se i medarbetarnas 
beteenden efter införandet av balanserat styrkort. Utifrån vår studie har inga förändringar skett 
i medarbetarnas beteende efter införandet av styrkortet. Varken rutiner, värderingar, 
bemötande av brukare, resurshantering, innovationsförmåga eller motivation har förändrats 
efter att styrmedlet införts  
 
 
Något som Kaplan & Norton (1999) lyfter fram med balanserat styrkort är att modellen ska 
vara enkel att förstå. Men ekonomichefen upplever den väldigt teoretisk och att den kräver 
mycket förkunskaper. Ingen av de intervjuade sköterskorna visste vid intervjutillfället vad 
balanserat styrkort egentligen var för något. I vår studie har vi upptäckt att balanserat styrkort 
inte är så enkelt som grundarna Kaplan och Norton vill få det att verka. Vi håller med 
ekonomichefen om att modellen är teoretisk och svår att begripa sig på utan kunskaper om 
ekonomistyrning. Hur ska en verksamhet som socialförvaltningen, där endast ett fåtal har 
tillräckliga kunskaper för att tillämpa modellen, få den att fungera? Detta är speciellt 
angeläget att fråga sig eftersom medarbetarna knappt vet vad balanserat styrkort är för något. 
Detta gäller inte enbart de intervjuade sköterskorna utan denna brist på kunskap om balanserat 
styrkort genomsyrar hela organisationen. Vilket vi upptäckte när vi letade efter respondenter 
till vår studie om balanserat styrkort. En del ville inte ställa upp av anledningen att de inte 
visste något om balanserat styrkort. Andra hade ej deltagit i arbetet med balanserat styrkort 
och några ansåg sig veta för lite om styrkortet för att ställa upp på en intervju. Detta tyder 
återigen på en brist i kommunikation och information till medarbetarna från ledning i 
organisationen.  
 

5.4 Kriterier för att lyckas implementera balanserat styrkort 
Creelman (1998) menar att styrkort som endast tas fram av en liten grupp, exempelvis 
ledningen, har svårt att vinna acceptans hos medarbetarna. I socialförvaltningen var det 
ledningen som tog fram det övergripande styrkortet. Sedan fick varje boende enligt 
ekonomichefen framarbeta egna styrkort som sedan togs bort igen. Detta på grund av risken 
att dessa inte skulle stämma överens med politikernas mål och det övergripande styrkortet för 
verksamheten. Signalen som ges till medarbetarna när de drar tillbaka deras egna styrkort är 
att de inte kan sätta upp mål för den egna verksamheten. Men att enheternas egna styrkort 
skulle ha varit borttagna kan inte ha nått fram eftersom att de fortfarande har kvar dem. Detta 
kopplar till att det råder en bristande information och kommunikation inom 
socialförvaltningen. Information och kommunikation som i enlighet med Olve et al är 
nödvändigt för att balanserat styrkort ska fungera. 
 



~Analys~ 

30 

Enligt Olve et al måste ledningen kontinuerligt informera medarbetarna vid införandet av 
balanserat styrkort för att det inte skall upplevas som betungande. Enligt undersköterskorna 
på boende A och boende B var det en kvinna som kom och informerade om att balanserat 
styrkort skulle införas i verksamheten. Distriktsköterskan på boende C fick ett meddelande att 
boendet skulle börja använda balanserat styrkort i arbetet och på framtida möten. Enligt alla 
intervjuade sköterskorna så har informationen varit bristfällig vid införandet av styrmedlet. 
Creelman (1998) menar att det är viktigt att utbilda medarbetarna om balanserat styrkort vid 
införandet av styrmedlet för att lyckas med implementeringen. Samtliga intervjuade 
sköterskor fick information och utbildning i att framarbeta styrkort under två dagar. Ingen av 
respondenterna har fått en ordentlig utbildning om balanserat styrkort.  
 
Enligt Kaplan & Norton (1999) kan en del problem övervinnas om organisationen genomför 
pilotprojekt som sedan får ligga till grund för den fortsatta implementeringen. Detta gjorde 
socialförvaltningen under år 2001 genom att låta två boenden agera testpiloter. Utifrån teorin 
om balanserat styrkort var pilotprojekt ett bra sätt för att lyckas implementera styrmedlet. 
Ledningen har där följt teorin och använt sig av testpiloter innan införandet av balanserat 
styrkort i hela organisationen Av den information vi tagit del av framgår det inte om 
pilotprojektet lyckades eller om det utvärderades. Om dessa lyckades kan det bero på att det 
var en mindre grupp och att det då är lättare att få ut informationen till medarbetarna och att 
alla var delaktiga. Eftersom vår studie visar att implementeringen av balanserat styrkort på 
äldreboendena varit mindre lyckade kan detta tyda på att viktiga delar som information och 
deltagande har glömts bort vid införandet av balanserat styrkort i hela organisationen. Varför 
finns det annars så lite kännedom om balanserat styrkort bland medarbetarna? 
 

5.5 Förändringsarbeten  
De flesta individer upplever förändringar som något negativt menar Sarv (1993). 
Ekonomichefen säger att de flesta medarbetare inom socialförvaltningen ser införandet av 
balanserat styrkort som en positiv förändring. Undersköterskan på boende A och 
distriktsköterskan på boende C säger sig vara positiva till förändringar. Men samtidigt är 
undersköterskan på boende A negativt inställd till införandet av balanserat styrkort som ska 
innebära en förändring. Att undersköterskan på boende B var negativ till införandet av 
balanserat styrkort är lättare att förstå då hon även var negativ till förändringar i allmänhet. 
Hur kan det komma sig att ekonomichefen säger att de flesta medarbetare är positivt inställda 
till balanserat styrkort när vi får motsatta svar av medarbetarna själva? Detta kan bero på att 
stora resurser har satsats på införandet av balanserat styrkort och att organisationen inte vill se 
något annat än att förändringen har varit framgångsrik. Undersköterskan på boende A är 
positiv till förändringar men negativ till införandet av balanserat styrkort. Detta kan bero på 
att hon inte ser någon förändring med balanserat styrkort som metod samt på grund av det sätt 
som ledningen infört styrkortet på. Eftersom alla sköterskorna säger att de har arbetat mot mål 
och haft möten innan införandet av balanserat styrkort förstår de inte vad som skulle 
förändras. I vår studie kommer det fram att ledningen inte tagit reda på hur medarbetarna 
arbetade innan införandet av balanserat styrkort. Detta får till följd att ledningen försöker 
genomföra en förändring som inte är någon förändring. Vilket skapar osäkerhet och förvirring 
bland medarbetarna i organisationen. Den förändring som ledningen har lyckats skapa hos 
undersköterskan på boende A är att hon har tappat allt förtroende för ledningen. Detta grundar 
vi på intervjun med undersköterskan där det kom fram att hon känner sig förolämpad när 
ledningen inte har tagit reda på hur medarbetarna arbetar och vilka kunskaper de har. Det blir 
som att ledningen tar åt sig äran för ett jobb som medarbetarna klarat av utan dem.  
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Enligt Källström (1990) kan det finnas flera orsaker till varför individer motsätter sig 
förändringar, saknaden av trygghet, rädsla för det okända, ökat arbete och försämringar är det 
vanliga. Undersköterskan på boende B var rädd för förändringar på grund av att hon tror att 
förändringar leder till ökad arbetsbelastning. Källström (1990) menar att det är viktigt att 
medarbetarna känner acceptans för förändringen. Gör medarbetarna inte det är förändringen 
dömd att misslyckas. Misslyckandet kan visa sig genom att förändringen uteblir helt, 
förändringen genomförs men återgår till utgångsläget, förändringen genomförs men får 
oönskade konsekvenser. Ekonomichefen kan inte se några direkta förändringar sedan 
införandet av balanserat styrkort. Det han kan se på sin avdelning är att personalen där har 
blivit mer medvetna om vad som står i styrkortet. Ingen av de intervjuade sköterskorna har 
sett någon förändring i beteendet hos medarbetarna.. Att ingen av de intervjuade aktörerna har 
upplevt några förändringar kan bero på att det inte har skett någon förändring med 
implementeringen av balanserat styrkort. Om den kommunikation och information, som 
sköterskorna nämner att de saknat från ledningen funnits, hade ej införandet av balanserat 
styrkort i organisationen varit nödvändig. Eftersom att ledningen då hade vetat att 
medarbetarna redan jobbade på liknande sätt som avsikten med balanserat styrkort var, och 
varför förändra något som fungerar bra. Införandet av styrkortet hade kunnat vara 
framgångsrikt om ledningen på ett bra sätt informerat medarbetarna om modellen och vad den 
kunnat göra bättre än tidigare styrmodeller. Men samtidigt om det funnits tillräckligt med 
information och kommunikation hade styrkortet inte behövt införas eftersom detta var syftena 
med införandet av balanserat styrkort 
 
 Enligt Holmberg & Henning (2003) är ett bristande ledarskap en bidragande orsak till att 
förändringar uteblir. En bra ledare enligt sköterskorna är en som lyssnar och tar sig tid för de 
anställda. Vid förändringar är det viktigt att ledaren är tydlig med informationen och talar om 
för medarbetarna vad förändringen kommer att innebära för personal och arbetet i enlighet 
med Robbins (2001). Distriktsköterska på boende C ansåg att ledningen inte gav dem 
tillräcklig och tydlig information om styrkortet, och att detta ledde till osäkerhet vid 
införandet av balanserat styrkort. Enligt Robbins (2001) finns det sex stycken sätt att 
övervinna förändringsmotstånd, utbildning och kommunikation, deltagande, stöd, motivation, 
manipulering och tvång. Ekonomichefen säger att motståndet vid införandet av balanserat 
styrkort förebyggdes genom att diskussionsgrupper skapades. Ingen av sköterskorna nämnde 
något om diskussionsgrupper, men att det fanns två möten i början av införandet av balanserat 
styrkort där styrkorten framarbetades. Att sköterskorna saknar information om styrkortet kan i 
enlighet med Robbins (2001) bero på ett bristande ledarskap. Med en så pass stor organisation 
som socialförvaltningen kan det vara svårt att nå ut med information till alla medarbetare. 
Därför är det i enlighet med Källström (1990) viktigt att det finns en stark ledning och en god 
kommunikation. Ingen av de intervjuade sköterskorna ansåg att de fått tillräckligt med 
information om vad styrkortet skulle förändra och innebära. Detta kan bero på att ledningen 
själva inte vet vad de vill förändra. Ledningen gör inga större insatser för att bearbeta något 
motstånd eftersom de tror att alla är positiva till införandet av balanserat styrkort.  
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6. Slutsatser och slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån vår analys. Sedan kommer en 
slutdiskussion där egna reflektioner ges samt förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med vår uppsats var att öka förståelsen för problematiken vid implementering av 
balanserat styrkort i kommunal verksamhet. Eftersom den stora problematiken, för en ledning 
när de vill nå önskade mål, är att styra medarbetarna hade vi för avsikt att undersöka närmare 
om det skett några förändringar i medarbetarnas beteende efter införandet av balanserat 
styrkort i kommunal verksamhet.   
 
I vår undersökning letade vi efter förändringar hos medarbetarnas beteenden utan att finna 
några. Vi kom fram till att detta berodde på att införandet av balanserat styrkort inte innebar 
någon förändring för medarbetarna i organisationen. Eftersom medarbetarna redan arbetade 
på det sätt, som ledningen ville med införandet av balanserat styrkort. Men varför väljer 
ledningen att införa ett styrmedel som inte innebär någon förändring för medarbetarna? En 
anledning till detta kan vara att ledningen inte hade som syfte att förändra medarbetarnas 
beteende utan att de ville upprätta ett kontrollverktyg med hjälp av balanserat styrkort. Detta 
trots att det enligt grundarna, Kaplan och Norton, inte skall användas till att kontrollera 
medarbetarna utan att snarare hjälpa dem i deras dagliga arbete. En annan anledning till att 
ledningen infört ett styrmedel som ej innebär några förändringar för medarbetarna, kan vara 
att ledningen saknade information om den dagliga verksamheten innan införandet av 
balanserat styrkort. Detta faller återigen tillbaka till att syftet med införandet av balanserat 
styrkort var att ledningen ville skaffa sig kontroll på den operativa nivån. Om ledningen ansåg 
sig sakna information och kontroll av den dagliga verksamheten är balanserat styrkort ett 
utmärkt verktyg att skaffa sig detta. Om det var så att ledningen saknade information om den 
dagliga verksamheten innan införandet av balanserat styrkort tyder detta på en dålig 
kommunikation mellan ledning och medarbetare. Att förbättra kommunikationen mellan 
ledning och medarbetare var enligt ekonomichefen ett av syftena med att införa balanserat 
styrkort i socialförvaltningen.  

6.2 Troliga orsaker 
Vår studie visar på att det råder brister i kommunikation och information mellan ledning och 
medarbetare i enheten äldreboende. Kommunikationen och informationen från ledning till 
medarbetare har enligt aktörerna i studien alltid varit liten. Detta är viktigt att beakta när en 
sådan stor organisation som socialförvaltningen väljer att införa ett sådant komplicerat 
styrmedel som balanserat styrkort. I vår studie har vi kommit fram till att chansen att 
balanserat styrkort kommer att underlätta och förbättra kommunikationen är liten om 
kommunikationen i organisationen inte fungerar innan införandet av balanserat styrkort. 
Eftersom balanserat styrkort förutsätter en god kommunikation i organisationen för att 
fungera kommer en organisation som inte har en väl fungerande kommunikation att 
misslyckas med införandet av balanserat styrkort. Vi har kommit fram till att stora 
organisationer som socialförvaltningen och andra offentliga verksamheter måste ha en god 
kommunikation mellan ledning och medarbetare för att få ett styrmedel som balanserat 
styrkort att fungera.  
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I vår studie fann vi att medarbetarna och ledning (med få undantag som till exempel 
ekonomichefen) saknade väsentlig information och utbildning för att kunna använda 
balanserat styrkort. Tiden som avsattes för att informera medarbetarna och ledning samt att 
framarbeta styrkorten för enheterna var två dagar. Balanserat styrkort är ett komplext 
styrmedel som kräver förkunskaper om ekonomistyrning för att kunna förstå dess fulla 
potential. Att under två dagar utbilda individer som saknar förkunskap om området är inte 
tillräckligt för att de ska kunna använda sig av balanserat styrkort. Med vår studie har vi 
kommit fram till att både ledning och medarbetare måste utbildas i ekonomistyrning och 
informeras om vad styrkortet är, hur styrkortet fungerar samt vad styrkortet kan tillföra 
organisationen. Utan utbildning och information kommer aldrig organisationen att lyckas 
införa ett styrmedel som balanserat styrkort. Avslutningsvis är det av stor vikt att väga den 
kostnad som uppstår mot nyttan med att införa balanserat styrkort i en offentlig verksamhet. 
 

6.3 Slutdiskussion 
Efter genomförd studie har vi kommit fram till att införandet av balanserat styrkort i enheten 
äldreboende, är att se som ett misslyckande om ledningens avsikt var att förändra 
medarbetarnas beteende. Men om ledningens avsikt var att införa ett kontrollsystem anser vi 
att de har lyckats. Dock är avsikten med balanserat styrkort att skapa förändringar hos 
medarbetarnas beteenden så att målöverensstämmelse uppnås och att visionen genomsyrar 
hela organisationen. Vi har kommit fram till att det är viktigt att ledningen verkligen vet 
varför de inför ett nytt styrmedel som balanserat styrkort 
 
De problem vi anser ligga bakom socialförvaltningens misslyckande att införa balanserat 
styrkort i enheten äldreboende är främst bristen på kommunikation och information mellan 
ledning och medarbetare. Vi tror inte att socialförvaltningen var i behov av ett nytt styrsystem 
utan snarare ett informations- och kommunikationssystem. En annan bidragande orsak till att 
införandet av styrkortet misslyckades anser vi ligga hos den konsult som hade i uppdrag att 
informera och utbilda medarbetarna på enheterna. Det är viktigt att medarbetarna inte känner 
sig överkörda och verkligen får den information och utbildning de behöver för att tillämpa 
modellen. Med hjälp av kommunikation och utbildning får medarbetarna en känsla av 
delaktighet, vilket är viktigt för en förankring av balanserat styrkort. 
 
Det är tydligt att ledningen infört balanserat styrkort för att få ett informationsverktyg. Om det 
infördes av andra anledningar borde ledningen vara mer mån om att medarbetarna skulle 
förstå styrmedlet. Detta genom att ge medarbetarna bättre information och utbildning om 
balanserat styrkort. Det är inte bra av ledningen att blunda för problemen som uppstår vid 
införandet av styrmedlet utan dessa problem bör lösas för att få ett balanserat styrkort som 
fungerar.  Problem och motstånd som uppstår kan ledningen övervinna med en god 
kommunikation och en bra information till medarbetarna. I vår studie har vi funnit att denna 
kommunikation och information inte existerar i enheten äldre boende. Om balanserat styrkort 
har införts som ett informationsverktyg behöver ej medarbetarna kunna förstå styrkorten och 
detta tror vi ledningen känner till. 
 
Tänkvärda citat från studiens aktörer om balanserat styrkort 
 
”vad är det egentligen för något?” 
 
”Jag ser ingen skillnad gällande kommunikationen mellan ledning och medarbetare”. 
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”vad tror ledningen att vi har hållit på med, vad har vi gjort tidigare, är vi så korkade att vi 
inte har haft någon tanke eller mål med vårt handlande”? 
 
”men hallå det här är inget nytt” 

6.4 Framtida forskning 
Då vi har sett på problematiken med balanserat styrkort utifrån ett medarbetarperspektiv 
skulle det vara intressant att se enhetschefernas syn på balanserat styrkort. Eftersom de 
befinner sig mellan ledning och medarbetare på den operativa nivån blir de själva styrda 
samtidigt som de styr andra. Då får man ta del av både problemen med styrningen och 
effekterna av den. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka samma sak som 
denna studie men att då göra enkäter istället för intervjuer. För att på så sätt kunna dra 
generella slutsatser angående balanserat styrkort inom offentlig sektor. Avslutningsvis skulle 
det vara intressant att jämföra problematiken med införandet av balanserat styrkort mellan 
privat och offentlig sektor. 
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Bilaga 1 1(2) 
Intervjumall ledning  
 
Datum:______________________    Tid:____________________________ 
Namn:_________________________________   Ålder:_________________ 
Titel:__________________________________ 
Avdelning:_____________________________ 
År inom kommunen:_____________________ 
 

1. Känner du till att kommunen har infört balanserad styrning? 
 

2. När infördes balanserad styrning ute på avdelningarna? 
 

3. Kan du beskriva din avdelning före införandet av balanserad 
styrning?(arbetsuppgifter, mål, personal, organisation) 

 
4. Kan du beskriva din avdelning efter införandet av balanserad styrning? 

(arbetsuppgifter, mål, personal, organisation) 
 

5. Vad hade ni för styrning innan balanserad styrning? 
 

6. Fanns det några fördelar med dåvarande styrning? 
 

7. Fanns det nackdelar med dåvarande styrning? I sådana fall vilka? 
 

8. Ser du några fördelar med nuvarande styrning? Vilka? 
 

9. Upplever du några nackdelar med nuvarande styrning? Vilka? 
 

10. Föredrar du något styrmedel framför det andra? 
 

11. Vad anser du vara bra resp. dålig styrning? 
 

12. Har det funnits personer från alla olika nivåer i organisationen som varit delaktiga i 
framtagandet av mål och mått? 

 
13. Har alla individer i organisationen varit delaktiga vid framtagandet av styrkortet?  

 
14. Om nej, vad var motivet till att alla ej var delaktiga? 

 
15. Hur ser erat styrkort ut? 

 
16. Vad ville ni se för förändringar hos medarbetarna efter införandet av balanserad 

styrning? (Beskriv hur) 
a. vanor/rutiner 
b. värderingar 
c. resurshantering 
d. förändring av bemötande av brukare 
e. innovationsförmåga (nya idéer vid arbetssättet/effektivare arbete) 
f. förändring av personalens motivation 



 

 

 
Bilaga 1 2(2) 

 
17. Vad vill ni uppnå med eran organisation? (vision/strategi) 

 
18. Har organisationens mål förändrats efter införandet av balanserad styrning? 

 
19. Hur mycket tid varje månad läggs ned till balanserad styrning? 

 
20. Har ni stött på motstånd vid införandet av balanserad styrning? 

 
21. Är det något övrigt du skulle vilja ta upp angående balanserad styrning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjumall medarbetare 
 
Datum:______________________    Tid:____________________________ 
Namn:_________________________________   Ålder:_________________ 
Titel:__________________________________ 
Avdelning:_____________________________ 
År inom kommunen:_____________________ 

 
 

1. Känner du till att kommunen har infört balanserad styrning? 
 
2. När infördes balanserad styrning på din enhet? 

 
3. Vilken var din och dina medarbetares reaktion när balanserad styrning skulle införas? 

 
4. Vad anser du vara enhetens vision? 

 
5. På vilket sätt påverkar enhetens vision ditt dagliga arbete? 

 
6. Har du varit delaktig i framtagandet av styrkortet? 

 
7. Har du tagit del av det färdiga styrkortet? 

 
8. Har ditt arbete förändrats efter införandet av balanserad styrning? (Beskriv hur) 

- vanor/rutiner 
- värderingar 
- resurshantering 
- förändring av bemötande av brukare 
- innovationsförmåga (nya idéer vid arbetssättet/effektivare arbete) 
- förändring av personalens motivation 

 
9. Har det funnits negativa inställningar till balanserad styrning på enheten? 

 
10.  Anser du att informationen runt kring styrkortet är tillräcklig/tydlig? 

 
11.  Hur anser du en bra ledning ska agera när en förändring som denna genomförs? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




