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Sammanfattning 
 

Det finns många faktorer som kan påverka ett beslut om att adoptera en ny 

styrmodell. Dessa faktorer kan vara allt från internt upplevda problem till att olika 

externa aktörer påverkar organisationer i valet av styrmodell. Syftet med denna 

uppsats är att genom en kvalitativ studie identifiera viktiga faktorer bakom en 

kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet och vilka förväntningar 

som finns på den nya styrmodellen. Syftet med uppsatsen är även att genom en 

kvantitativ studie undersöka om det finns samband mellan motiven till adoption 

av det balanserade styrkortet och hur tillfredställda organisationer blir med den 

nya styrmodellen. 

 

Uppsatsen utfördes med det analytiska metodsynsättet som basmetodsynsätt och 

aktörssynsättet som komplementär. I den kvalitativa studien intervjuades 8 

stycken nyckelaktörer vid adoptionen av det balanserade styrkortet i Gällivare 

kommuns organisation. Den kvantitativa studien där sambandet mellan 

adoptionsmotiv och tillfredsställelse testades utfördes med en enkät där 27 

kommuner som adopterat det balanserade styrkortet medverkade. 

 

Slutsatserna är att det finns många påverkande faktorer vid en adoption. Egna 

upplevda problem, Sveriges Kommuner och Landsting och andra kommuners val 

av styrmodell visar sig starkt påverka adoptionen. Det visade sig även att 

adoptionsmotiven kan förklara 17 % av variationen på adoptörernas upplevda 

tillfredsställelse.  
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Abstract 

There are many factors that can affect a decision to adopt a new management 

tool. These factors may range from internal perceived problems to various 

external actors affecting organizations in the selection of management tools. The 

aim of this paper is that through a qualitative study identify important factors 

behind a municipality’s decision to adopt the Balanced Scorecard, and what 

expectations are created for the new management model. The purpose of the 

paper is also; by a quantitative study examine whether there is a connection 

between the motives for the adoption of the Balanced Scorecard and how 

satisfied organizations become with the new management tool. 

 

The essay was carried out with the analytical method as main method of 

approach and an actor approach as a complementary method. In the qualitative 

study 8 key players in the adoption of the Balanced Scorecard in Gällivare 

municipality organization were interviewed. The quantitative study in which the 

relationship between adoption motives and satisfaction were tested, 27 

municipalities who were using the Balanced Scorecard responded to a 

questionnaire.  

 

The conclusions are that there are many factors affecting in an adoption of a new 

management tool. Own perceived problem, the Swedish Association of Local 

Authorities and Regions and other municipalities choice of management tools is 

found to strongly influence the adoption. It was concluded that adoption motives 

can explain 17 % of the variation in adopting municipality’s perceived 

satisfaction. 
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1 Inledning 

 

 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till uppsatsämnet samt en 

problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syften. I kapitlet behandlas även de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna samt de metodsynsätt som ligger till grund för 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Traditionellt har ekonomistyrning handlat om att planera, mäta och följa upp 

företags verksamhet i monetära termer. Ax, Johansson och Kullvén (2005) 

definierar traditionell ekonomistyrning som all den planering och uppföljning 

som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. På slutet av 1980-talet har 

kritik vuxit fram mot detta sätt att styra verksamheten. Olve, Roy och Wetter 

(1999) menar att traditionell ekonomistyrning enbart fokuserar på historiska data 

och ingenting på framtiden. Olve et al menar vidare att fler områden måste 

inkluderas i styrningen för att skapa en helhetsbild av organisationen, ytterligare 

kritik mot traditionell styrning var att styrningen skulle inkludera både finansiella 

och icke-finansiella mått. Nørreklit (2000) menar att det inte är ett nytt fenomen 

att inkludera både finansiella och icke-finansiella mått i styrning. Vidare menar 

Nørreklit att General Motors styrde sin verksamhet utifrån både finansiella och 

icke-finansiella mått redan på 1950-talet. Det som har gjort störst skillnad i 

dagens ekonomistyrning är enligt Nørreklit att organisationens strategi 

implementeras i ekonomistyrningen. Denna förändring har lett till att 

definitionen av ekonomistyrning har ändrats. Anthony och Govindarajan (2007) 

menar att dagens ekonomistyrning handlar om att påverka organisationens 

medlemmar till att implementera organisationens strategi.  

 

I takt med att synen på ekonomistyrning ändras produceras det också nya 

modeller som ska uppfylla de krav som organisationer ställer. Modeller som ABC 

(Activity-Based Costing), BSC (Balanced Scorecard) och EVATM (Economic 

Value Added) är några av de modeller som blivit populära verktyg i dagens 

organisationer. (Bjørnenak & Olson, 1999) Dessa modeller utvecklades för 

vinstdrivande organisationer, men i takt med att den offentliga verksamheten 

decentraliserades i mitten av 1980-talet fick lokal förvaltning ett utökat 

ekonomiskt ansvar, vilket ledde till att dessa företagsanpassade styrningsverktyg 

även började adopteras1 av den offentliga sektorn (Brorström, Haglund & Solli, 

2005). 

                                       
1 När adoption används innebär det att en organisation tagit beslut att använda en ny styrmodell. 
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Varför dessa modeller adopteras kan förklaras utifrån flera teorier. Den 

traditionella teorin är att modeller adopteras utifrån ett rationellt synsätt. Med det 

menar Rogers (1995) att organisationer väljer fritt och oberoende av andra om de 

vill adoptera en ny modell. Organisationer adopterar alltså den modell de anser 

vara den mest tekniskt effektiva2. Enligt Abrahamson (1991) kan dock inte det 

rationella synsättet förklara varför vissa ineffektiva modeller adopteras, eller varför 

vissa effektiva modeller inte adopteras. Abrahamson försöker istället förklara att 

adoptionen av modeller påverkas av faktorer som kommer från organisationens 

omgivning. Abrahamson använder fyra olika perspektiv för att förklara detta. 

Dessa perspektiv är efficient-choice, fashion, fad och forced-selection. Tre av 

dessa perspektiv (fashion, fad och forced-selection) är faktorer utanför 

organisationen som påverkar organisationens beslutsfattande, det är alltså inte 

längre ett rationellt val eftersom organisationen inte längre fritt och oberoende av 

andra väljer om de ska adoptera en modell. Furusten (2007) stödjer Abrahamson i 

det att organisationer blir påverkad av faktorer utanför den egna organisationen. 

 

Furusten förklarar adoptionen av nya modeller genom institutionell 

organisationsteori. Furusten använder sig av begreppet institutionell omvärld, 

detta begrepp har sin hemvist i den nyinstitutionella organisationsanalysen. Denna 

teoribildning handlar om hur organisationer påverkas av faktorer som idéer, 

regler, moden, kunskap, ideologier, normer med mera, samt även hur dessa 

skapas och sprids mellan organisationer och kulturer (Furusten, 2007). Med 

begreppet institutionell omvärld menar Furusten att det finns en mängd faktorer 

utanför organisationen som skapar institutionella ramar. Dessa faktorer kan 

exempelvis vara samhällstrender, staten, myndigheter, konsulter och 

managementlitteratur (Furusten, 2007). Genom denna omvärldsteori menar 

Furusten att beslutsfattare inte fullt ut styr över inriktning och tidpunkt för sina 

beslut. Organisationer fattar de beslut som är möjliga utifrån organisationens 

institutionella ramar (Furusten, 2007). 

  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Utgångspunkten i ovan nämnda teorier är att det finns andra faktorer som 

påverkar beslut än enbart de rationella. Furusten (2007) menar att 

managementlitteratur är en sådan faktor som påverkar organisationers val av 

styrmodell. Enligt Røvik (2000) brister dock dokumentationen i litteraturen. 

Røvik (2000) menar att litteraturen refererar till positiva effekter med 

styrmodellerna, men litteraturen visar aldrig hur resultatet har uppnåtts. Røvik 

menar vidare att resultatet ofta anges i en oprecis och skrytsam form. Fursten 

                                       
2 Abrahamson (1991) definierar teknisk effektivitet som att styrmodell A anses mer teknisk effektivt än styrmodell 
B om styrmodell A med samma nivå av kunskap om hur A och B ska användas transformerar likvärdig input till 

högre output än styrmodell B.  
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menar också att olika externa organisationer som staten, myndigheter och 

konsulter påverkar organisationers beslut. Statens och myndigheters påverkan på 

organisationer kan enligt Furusten (2007) ske med exempelvis lagar och 

myndighetsföreskrifter. Konsulterna däremot har inte som staten och 

myndigheter en formell makt att påverka organisationer. Dessa måste istället 

försöka övertyga organisationer att nyttja deras tjänster. (Furusten, 2007) Enligt 

Ax och Bjørnenak (2007) agerar ofta dessa aktörer utifrån ett egenintresse, vilket 

kan leda till en benägenhet att överdriva goda egenskaper, eller hålla inne med 

dåliga. Om organisationer implementerar modeller som är mindre effektiva än de 

modeller de redan har, kan det i värsta fall leda till minskad effektivitet 

(Abrahamson, 1991). Ytterligare problem som Abrahamson menar kan uppstå om 

inte organisationerna baserar sina beslut på rationella och väl undersökta grunder 

är att organisationer inte är förberedda på problem som kan uppstå vid 

implementeringen eller användandet av en ny modell. Om beslut fattats med för 

högt ställda förväntningar på grund av att endast positiva effekter av styrningen 

framhålls av exempelvis konsulter och konceptlitteratur kan detta leda till 

problem (Ax & Bjørnenak, 2007). 

 

Enligt en undersökning gjord av Ginzberg (1981) framkom att användare av ett 

nytt informationssystem som har realistiska förväntningar före implementeringen 

blir mer tillfredställda3 med det nya systemet och använder det mer än användare 

som hade orealistiskt höga förväntningar före implementeringen. Ax och 

Bjørnenaks (2007)  resonemang gällande konsulters och managementlitteraturens 

tendenser att överdriva goda egenskaper kan tolkas som att beroende på vilka 

faktorer som påverkar ett beslut om adoption kan graden av förväntningar 

variera. Dessa förväntningar kan i sin tur påverka hur tillfredställda 

organisationerna blir med den nya styrmodellen (Conrath & Mignen, 1990). I en 

undersökning som Conrath och Mignen (1990) genomförde framkom att 

förväntningar var en av de viktigaste faktorerna som påverkade tillfredställelsen.  

      

Dessa tidigare undersökningar antyder alltså att det finns samband mellan motiven 

till adoption och hur tillfredställda organisationer blir med den nya styrmodellen. 

För att undersöka detta gör vi en kvalitativ studie som undersöker vad som 

påverkar adoptionen av styrmodeller och vilka förväntningar som skapas innan en 

ny modell implementeras. För att sedan undersöka om olika adoptionsmotiv 

påverkar hur tillfredställda en organisation blir med en ny styrmodell vänder vi 

oss till en större grupp respondenter och gör en kvantitativ studie.             

 

Varför modeller adopteras och om motiven till adoption påverkar hur 

tillfredställda organisationer blir med en ny styrmodell är ett aktuellt område som 

torde intressera både de aktörer som ska fatta ett beslut och de aktörer som vill 

                                       
3 Med begreppet tillfredställelse avser vi att använda Churchill och Suprenants (1982) förklaring att tillfredställelse 
innbär utfallet av köpet och användandet av en vara eller tjänst, hur utfallet blir beror på köparens jämförelser av 

behållningen och kostnaden av köpet i förhållande till vad han eller hon har väntat sig. 
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förmå andra att ta ett beslut om adoption av en ny modell. För beslutsfattarna kan 

det vara intressant att se vilka faktorer som påverkat beslutet och om dessa 

påverkande faktorer bidrar till hur tillfredställda organisationen blir med den nya 

modellen. Om beslutsfattarna är medvetna om faktorer som påverkar deras beslut 

kan de antingen utnyttja eller stå emot dessa faktorer. För de aktörer som 

påverkat beslutet är detta intressant för att förstå vilka faktorer som fått en 

organisation att adoptera en ny modell.  

 

  

1.3 Syfte  

 

Uppsatsen kommer i de följande kapitlen uppdelas på två studier. Den första 

studien utgår från ett efterfrågeperspektiv och avser att med en kvalitativ 

utgångspunkt försöka identifiera vilka faktorer som ligger bakom ett beslut att 

adoptera en ny styrmodell. Ett delsyfte i den första studien är även att identifiera 

vilka förväntade effekter som skapas under adoptionsprocessen. Det förväntade 

effekterna kommer att användas för att kunna mäta tillfredställelse i olika 

kategorier och användas i studie två.  

 

Ett bra tillfälle att studera hur en adoption av en ny styrmodell kan gå till och 

vilka förväntade effekter som skapas under adoptionsprocessen uppstod den 3 

Mars 2008 när kommunfullmäktige i Gällivare kommun beslutade att införa det 

balanserade styrkortet. 

 

Syftet med den kvalitativa studien är att identifiera viktiga faktorer som ligger 

bakom en kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet och vilka 

förväntningar som finns på styrmodellen. 

 

I studie två är avsikten att studera om det finns ett samband mellan vilka faktorer 

som påverkat ett beslut att adoptera en ny styrmodell och hur tillfredställda 

organisationer blir med modellen. Detta gör vi med en kvantitativ studie där de 

identifierade tillfredsställelsekategorierna från studie ett används. 

 

Syftet med den kvantitativa studien är att undersöka om det finns samband mellan 

motiven till adoption av det balanserade styrkortet och hur tillfredsställda 

organisationer blir med den nya styrmodellen. 

 

1.4 Vetenskapliga klargöranden 

 

Eftersom uppsatsen består av två studier väljer vi att redan i detta skede presentera 

vilka vetenskapliga ansatser uppsatsen som helhet vilar på. Sedan finns ytterligare 

metod behandlat under metodkapitlet för respektive studie. 
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1.4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Det råder många olika uppfattningar om hur världen verkligen ser ut, det är 

därför inte förvånande att det råder oenighet om i vilken grad det är möjligt att 

samla in kunskap om världen (Jacobsen, 2002). Det finns två huvudinriktningar i 

diskussionen, dessa är positivismen och hermeneutiken. Positivismen har som 

utgångspunkt att det finns vissa generella lagar även inom sociala system liknande 

de som finns inom de naturvetenskapliga områdena (ibid). Positivister har därför 

inga problem med att beakta sociala sammanhang och förlopp som ”fakta” och 

”objekt”, det gäller enligt dem att ”avslöja” det inneboende invarianta hos våra 

samhällen och detta är möjligt med samma typer av analyser som naturvetare 

använder (Arbnor & Bjerke, 1994). Med hermeneutistisk angreppsätt anses det 

inte finnas generella lagar och att det inte finns några generella sanningar som är 

lika för alla (Jacobsen, 2002). Det finns även en annan viktig skillnad mellan 

positivisterna och hermeneutikerna. Synen på den sociala världens 

komplexitetsgrad avviker mellan dessa två synsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Vidare menar Arbnor och Bjerke att positivisterna anser att världen är så komplex 

att vetenskap med utgångspunkt i positivistisk anda måste förenkla och reducera 

”verkligheten” medan forskning i hermeneutisk anda anser att den sociala världen 

redan är så förenklad med hjälp av schematiseringar, modeller, etiketteringar, 

begrepp och normer med mera att hermeneutiken som vetenskap skall ägna sig åt 

att problematisera och helhetsorientera. I denna uppsats förhåller vi oss till arbetet 

i huvudsak enligt ett positivistiskt synsätt då vi avser att hitta mönster och 

regelmässigheter, orsaker och följder i enlighet med det positivistiska arbetssättet. 

Men det finns även inslag i studien som mera överensstämmer med det 

hermeneutiska synsättet. Hur dessa till synes svårkombinerade utgångspunkter 

kombineras behandlas nedan under rubrik 1.4.2 metodsynsätt. Metodsynsätten 

som behandlas nedan förhåller sig till positivismen och hermeneutiken enligt 

figur 1.1.  

 

  

 

Figur 1.1 Metodsynsättens förhållande till positivism och hermeneutik (Arbnor & Bjerke s. 62) 
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1.4.2  Metodsynsätt 

Metodsynsätten gör antaganden om verkligheten. För att överhuvudtaget kunna 

undersöka, förklara och förstå verkligheten måste vissa antaganden göras om hur 

verkligheten är beskaffad och ser ut, vilket fungerar som en vägledare för 

undersökaren (Arbnor & Bjerke, 1994). Arbnor och Bjerke beskriver tre olika 

metodsynsätt: analytiskt-, system- och aktörssynsätt, vilka ser på 

kunskapsskapande utifrån olika förutsättningar (se tabell 1).  

 

 

Tabell 1 Metodsynsättens syn på verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994 s 69) 

 

 

 

I denna uppsats har basmetodsynsättet varit det analytiska, medan studie ett 

utnyttjade aktörssynsättet som ett komplementärt synsätt, vilket enligt Arbnor 

och Bjerke innebär att man erkänner sig till vissa grundläggande antaganden och 

metodiska procedurer, som hör samman med det valda basmetodsynsättet. I vårt 

fall är basmetodsynsättet det analytiska, eftersom vi anser att det finns en objektiv 

verklighet som kan mätas och kvantifieras. Inom ramen för detta synsätt kan man 

använda sig av andra metodsynsätt, i vårt fall aktörssynsättet. Anledningen till att 

vi närmar oss studie ett med aktörssynsättet som komplementär är att studien 

bygger på hur personer har uppfattat deras adoption av det balanserade styrkortet. 

Genom dialog med aktörerna avsåg vi att identifiera faktorer som varit av 

betydelse för adoptionen. Studie ett var en viktig del i utvecklandet av enkäten 

som användes i den kvantitativa studien. Den inledande kvalitativa studien gav 

möjligheten att identifiera vad adoptörerna förväntade sig för förbättringar i 

organisationen efter adoptionen av det balanserade styrkortet. De områden som 

Analytiskt synsätt 

Antar att verkligheten är objektiv 

Helheten är lika med summan av 

delarna 

Kunskap ska vara individoberoende 

Delarna förklaras utifrån verifierade 

omdömen 

Systemsynsätt 

Antar att verkligheten är objektivt 

tillgänglig 

Helheten avviker från summan av 

delarna 

Kunskapen är systemberoende 

Delarna förklaras (ibland förstås) 

utifrån helhetens perspektiv 

Aktörssynsättet 

Antar att verkligheten är en social 

konstruktion 

Helheten existerar endas som 

strukturer av innebörder, vilka socialt 

struktureras 

Kunskapen blir individberoende 

Helheten förstås utifrån aktörernas 

verklighetsbilder 
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identifierades i den kvalitativa studien låg till grund för utvecklandet av de 

kategorier av tillfredsställelse som användes i den kvantitativa studien. Eftersom vi 

ansåg att den inledande kvalitativa studien var viktig för att kunna utföra en valid 

kvantitativ studie, såg vi det motiverat att närma oss den kvalitativa studien med 

ett komplementärt synsätt. 

 

 

1.5 Disposition 

 

Här redogörs för uppsatsens struktur. I figur 1.2 presenteras en sammanfattande 

figur över uppsatsens olika delar samt hur de förhåller sig till varandra. 

 

Kapitel 1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och en problemdiskussion 

som leder fram till uppsatsens syften. Vi kommer även att presentera uppsatsens 

fortsatta disposition. 

 

Kapitel 2 Metod kvalitativ studie 

I detta kapitel redogör vi för hur den kvalitativa studien är genomförd. Vi 

reflekterar även kritiskt över vår studie för att klargöra vilka metodproblem som 

kan finnas samt vad vi gjort för att motverka dem. 

 

Kapitel 3 Teori kvalitativ studie 

I detta kapitel redogör vi för de modeller och teorier som utgör den teoretiska 

basen för den kvalitativa studien.  

 

Kapitel 4 Empiri kvalitativ studie 

I detta kapitel presenteras Gällivare kommun och det redogörs för det empiriska 

materialet som har samlats in. 

 

Kapitel 5 Tolkning kvalitativ studie 

I detta kapitel kommer vi att tolka den kvalitativa studiens empiri utifrån de 

teorier som beskrivits i kapitel tre. 

 

Kapitel 6 Slutsatser kvalitativ studie 

I detta kapitel redogör vi för det slutsatser som framkommit utifrån den 

kvalitativa studien, en avslutande diskussion och en övergång till den kvantitativa 

studien. 

 

Kapitel 7 Metod kvantitativ studie 

I detta kapitel redogör vi för hur den kvantitativa studien är genomförd. Vi 

reflekterar även kritiskt över vår studie för att klargöra vilka metodproblem som 

kan finnas samt vad vi gjort för att motverka dem. 
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Kapitel 8 Teori kvantitativ studie 

I detta kapitel är avsikten att skapa det teoretiska underlaget för hypoteserna som 

avses att testa i den kvantitativa. 

 

 

Kapitel 9 Resultat/analys kvantitativ studie 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av den kvantitativa studien 

 

Kapitel 10 Slutdiskussion kvantitativ- och kvalitativ studie  

I detta avslutande kapitel sker en kort sammanfattning av den kvantitativa och 

kvalitativa studien vidare sker övergripande reflektioner över uppsatsen och dess 

metodproblem. Slutligen ges några praktiska implikationer och förslag på vidare 

studier. 

 

 

Figur 1.2 Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

 

Inledning

Studie 1

Metod

Teori

Empiri/Tolkning

Slutsats

Studie 2

Metod

Teori

Resultat/Analys

Slutsats

Slutdiskussion
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Del 1: Adoption av det balanserade styrkortet 
 – En kvalitativ studie av Gällivare kommuns beslut att adoptera det balanserade 

styrkortet. 
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2 Metod kvalitativ studie 

 

 

I detta kapitel redogörs för hur den kvalitativa studien är genomförd. Vidare kommer även 

en kritisk reflektion över studien att presenteras för att klargöra vilka metodproblem som 

kan finnas och vad som har gjort för att motverka dem . 

 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Uppsatsen basmetodsynsätt är det analytiska. I den kvalitativa studien har vi trots 

detta valt att komplettera det analytiska synsättet med aktörsynsättet. Anledningen 

till det är att studien bygger på hur personer har uppfattat processen med att hitta 

en ny styrmodell. Helheten kan bara förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder, 

vilket gör det viktigt att vara medveten om att samma händelser kan ha uppfattats 

av aktörerna på varierande sätt beroende på vilken verklighetsbild de har. En 

aktörs olika innebörder och tolkningar får sin struktur genom de verklighetsbilder 

som aktören orienterar sig med hjälp av, och hur det förhåller sig till, andra 

aktörers bilder (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta gör att det är viktigt att vara 

medveten om att det resultat som uppnås är en socialt skapad konstruktion där 

det är den samlade bilden som skapar en objektifierad verklighet som inte är 

objektiv i den bemärkelse som det används i de övriga synsätten, figur 1 nedan 

illustrerar hur aktörers uppfattning skapar den objektifierade verkligheten. 

(Arbnor & Bjerke, 1994). Studien bygger även på en deduktiv grund vilket 

innebär att studien har utformats med existerande teorier som utgångspunkt. 

Anledningen till valet av en deduktiv ansats är att det på området finns teorier 

som har visat sig väl lämpade för att uppfylla syftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Socialt skapad objektifierad verklighet (efter Arbnor och Bjerke, 1994, s 87) 
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2.2 Forskningsstrategi 

 

Denscombe (2000) menar att en fallstudie är lämplig när man vill sätta fokus på 

relationer och processer samt att förklara varför någonting har hänt i stället för att 

bara förklara vad som har hänt. Yin (2007) menar att fallstudien är lämplig för att 

besvara frågor som hur och varför. Fallstudien valdes eftersom frågor som hur och 

varför stämmer väl överens med uppsatsens syfte. Avsikten med studie ett är att 

förklara en process som vi ansåg vara så komplex att det kunde vara svårt att få 

tillräcklig kunskap genom endast surveyundersökning. Fallet för vår del är valet 

av styrmodell som Gällivare kommuns organisation gjorde. Detta studerades 

genom vad Yin (2007) kallar holistisk enfallsdesign, vilket innebär att vi använder 

en analysenhet och ett fall. Analysenheten består av de aktörer som har 

identifierats som viktiga i processen som ledde fram till valet att adoptera det 

balanserade styrkortet.  

 

 

2.3 Litteraturstudier 

 

Vi har använt litteratur för att skapa den teoretiska referensram som behövs för att 

problematisera det område vi har valt att fokusera på. Det har även utgjort 

grunden för att kunna tolka och förstå det material fallstudien genererat. För att 

skapa en förståelse för adoptionen av styrmodeller användes i denna uppsats 

organisationsmodeteori och nyinstitutionell teori. Dessa teorier hade vissa likheter 

men det fanns ändå en del skillnader som gjorde att de olika teorierna kunde 

komplettera varandra i en tolkning.  Dessutom rekommenderar Malmi (1999) att 

djupare kunskap inom nyinstitutionell teori underlättar förståelsen för 

organisationsmodeteori.  

 

Den teori som används kommer från vetenskapliga artiklar och böcker. 

Litteraturen har identifierats via databaser som görs tillgänglig via Luleå tekniska 

universitetsbiblioteks hemsida. De databaser som användes för att identifiera 

vetenskapliga artiklar var Business source elite, Emerald insight och JSTOR. 

Sedan användes även universitetsbibliotekets egen databas Lucia för att hitta 

böcker. De sökord som använde var: ”Balanced Scorecard”, ”new public 

management”, “diffusion”, “diffusion of innovations”, “neoinstitutionalism”, 

“institutionalism”. När sökningar gjordes på Lucia användes samma sökord men 

även de svenska motsvarigheterna.  
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2.4 Urval 

 

Gällivare kommun valdes eftersom deras beslut att adoptera det balanserade 

styrkortet kom vid en passande tidpunkt. Att de hade tagit detta beslut nära inpå 

uppsatsstarten gav en möjlighet att få undersöka processen utan att allt för lång tid 

hade förflutit mellan studien och de aktuella händelserna som har påverkat 

beslutet att adoptera det balanserade styrkortet.  

 

 

2.5 Val av aktörer 

 

Denscombe (2000) menar att urvalet av aktörer bör bero på undersökningens 

övergripande syfte. Eftersom syftet med studie ett var att få en djupare förståelse 

för vilka faktorer som kan ha påverkat beslutet att adoptera det balanserade 

styrkortet var det viktigt att hitta rätt nyckelaktörer. Eftersom beslutet att införa 

det balanserade styrkortet i Gällivare kommun nyligen var taget då studien 

startade ansåg vi att de aktörer som utrett modellen, aktörer som agerat som 

beslutsfattare och olika chefer i nämnder/förvaltningar skulle kunna besvara 

frågor angående vilka faktorer som påverkat beslutet att adoptera det balanserade 

styrkortet. För att kunna förstå vilka nyckelaktörerna i processen var tog vi 

kontakt med en av Gällivare kommuns utredare i processen med det balanserade 

styrkortet. Utredaren heter Ann-Helen Köhler och var en av de personer som 

besatt den information som vi sökte efter. Köhler lämnade förslag på ett antal 

personer som hon ansåg hade varit viktiga aktörer i processen med att byta 

styrmodell. Köhler gav förslag på 12 personer, både beslutsfattare, utredare och 

chefer. Vi evaluerade dessa personer och försökte se vilken roll de haft och om de 

skulle kunna hjälpa oss med insamlandet av information. Det första urvalet bestod 

av sju personer. För att veta om vi missat någon viktig aktör frågade vi också 

under varje intervju vem/vilka aktörer de ansåg som de viktigaste i processen att 

byta styrmodell. Några aktörer hänvisade då till ytterligare en person som inte 

fanns med vid det första urvalet. Anledningen till att denna aktör inte beaktades 

vid första urvalet var att denna aktör inte hade varit med i processen angående det 

balanserade styrkortet. Istället ansåg många av de intervjuade att denna aktör var 

viktig eftersom aktören varit projektledare i en enhet i kommunen som infört ett 

processtyrningssystem på liknande sätt som det balanserade styrkortet byggts upp. 

De ansåg att aktören kunde anses vara en viktig del av varför det balanserade 

styrkortet infördes. Totalt intervjuades åtta personer (se bilaga 1).  
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2.6 Empirisk insamling 

 

Denscombe (2000) menar att två frågor som bör ställas innan valet att använda 

intervjuer i sin undersökning är om undersökningen verkligen behöver den typ 

av detaljerad information som intervjuer ger och om det kan anses vara förnuftigt 

att förlita sig på ett litet antal informanter. För att kunna identifiera de komplexa 

processer som ligger bakom adoptionen av den nya styrmodellen var det 

motiverat med intervjuer. Det var ett begränsat antal personer som haft direkt 

anknytning till adoptionen av den nya styrmodellen, detta gjorde att de 

förhållandevis begränsade antalet aktörer kunde ge en god tillförlitlighet. 

Anledningen till att det var motiverat att gå på djupet med undersökningen är att 

intervjuerna till stor del skulle handla om personers känslor och erfarenheter. Det 

kunde även i vissa fall involvera känsliga politiska frågor och dessa faktorer är 

några av de som Denscombe (2000) nämner som viktiga för att motivera 

intervjuer. 

 

Alla aktörer som valdes ut var positivt inställda till att låta sig intervjuas. 

Aktörerna kontaktades via telefon där vi kort förklarade syftet med intervjun och 

berättade hur länge intervjun beräknades att ta. Sedan bestämdes en tid som skulle 

passa och aktören fick själv bestämma en plats som skulle kännas bra att träffas på. 

För att genomföra intervjuerna på ett tillförlitligt sätt konstruerades en 

intervjuguide utifrån syfte och teorier i studie ett. Intervjuerna tog cirka en 

timme var att genomföra (se bilaga 1). Intervjuerna inleddes med att vi 

presenterade oss och några gånger förklarade vi också mer utförligt vad 

undersökningen handlar om för att kunna föra in aktören på rätt spår. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) har fungerat som ett stöd och intervjuerna har 

genomförts utifrån vanlig samtalsform. Intervjuguiden utformades med 

utgångspunkt i de teorier som studien bygger på. Aktörerna har fått utveckla sina 

åsikter i frågor som aktörerna tyckte var viktig för att förklara varför det 

balanserade styrkortet har adopterats av Gällivare kommun. Om det i samtalet 

med aktören inte berördes några av de viktiga delarna som funnits med i 

intervjuguiden har dessa tagits upp på slutet. Denscombe (2000) menar att detta 

sätt att utföra intervjuer på kallas för semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer 

spelades in på en diktafon, även anteckningar gjordes under intervjun men mest 

för att hitta följdfrågor och egna funderingar angående aktörens svar. Intervjuerna 

genomfördes i aktörernas egna kontor. Detta var en behaglig miljö, det fanns 

ingenting som störde och aktörerna kände sig bekväma i deras egna kontor. Det 

som också var bra med att intervjua aktörerna på deras egna kontor var att all 

tillgänglig information som behövdes fanns inom räckhåll. Alla intervjuer 

genomfördes med en aktör åt gången, vid två intervjutillfällen deltog båda 

uppsatsförfattarna medan det vid sex tillfällen utfördes intervjun endast av en 

författare. Intervjuerna pågick under en veckas tid, se bilaga 1 för utförligare 

information.  
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Organisationsmodeteori

Nyinstitutionell teori

Intervjuguide, 
påverkande faktorer och 

förväntningar

Aktörerna i Gällivare 
kommun

Tolkning av påverkande 
faktorer

Sammanställning av 
förväntningar för vidare 
bearbetning i studie två 

2.7 Analysmetod 

 

Materialet som samlades in vid intervjuerna var i form av egna anteckningar och 

ljudfilen från diktafonen. Materialet från diktafonen skrevs ut ordagrant. Vid 

överföringen av ljudfilerna till pappersformat markerades varje ny fråga med en 

tidskod för att vid eventuell osäkerhet lätt kunna hitta till önskat avsnitt. Empirin 

tolkades med flera teoretiska synsätt för att kunna åstadkomma en teoretisk 

teoritriangulering som Yin (2007) beskriver. Empirin strukturerades enligt en 

tidslinje för att kunna identifiera när viktiga faktorer inträffat och vilken betydelse 

dessa faktorer har haft. De förväntningar som identifierades under den kvalitativa 

studien analyserades inte de sammanställs endast. Förväntningarna användes för att 

utforma kategorier för tillfredsställelse vilket var en viktig del i den kvantitativa 

studien. Se figur 2.2 nedan för analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Analysmodell kvalitativ studie 

 

 

 

2.8 Metodproblem 

 

Denscombe (2000) beskriver tillförlitlighet som huruvida forskningsinstrumenten 

är neutrala i sin verkan, vilket innebär att de skulle ge samma resultat om de 
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används på samma fall igen. Eftersom intervjuer användes för den empiriska 

insamlingen är det svårt att uppnå detta. Yin (2007) menar att trots att fallstudier 

inte lämpar sig för statistiska generaliseringar är det möjligt att göra analytiska 

generaliseringar där resultatet knyts till en mer generell teori. Denscombe menar 

att för att motverka problemet med att kunna upprepa en fallstudie och få samma 

resultat i så hög grad som möjligt är det viktigt att det redogörs för studiens syfte 

och teori. Detta beaktades under studiens genomförande. Vidare menar 

Denscombe att det är mycket viktigt att tydligt redogöra för de val som har gjorts 

i fråga om de urval som studien baseras på. Vi har därför försökt vara tydliga med 

hur urvalet har gått till. Denscombe menar att intervjuer kan leda till att 

”intervjuareffekten” påverkar den information som erhålls. Intervjuer baseras på 

vad aktörerna säger och inte på vad de gör eller känner och det är viktigt att vara 

medveten om det. Denscombe menar även att situationen som aktören befinner 

sig i när intervjun sker kan ha en negativ påverkan om aktören inte känner sig 

bekväm i situationen. Vi var därför mycket noga med att fråga om diktafon 

kunde användas och ingen aktör visade en negativ inställning till inspelningen 

under intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna ledde till en stor mängd 

material vilket kan vara svårt att överblicka. För att kunna behandla empirin 

trovärdigt skrevs materialet från diktafonen ut för att sedan kunna strukturera och 

sätta det i samband med teorin. Den metod som användes för att välja vilka 

aktörer som skulle intervjuas var att fråga en person som kände till processen vilka 

som var lämpliga aktörer att intervjua. Detta kan vara problematiskt eftersom 

aktörens egen verklighetsbild i frågan om vilka som var av intresse för studien 

inte nödvändigtvis är den uppfattning som leder till valet av de mest lämpade 

aktörerna. Detta kan ha resulterat i att det fanns ytterligare aktörer som hade varit 

viktiga för studien inte var identifierade. Detta försökte vi undvika genom att 

under intervjuprocessen fråga de intervjuade aktörerna om de kunde hänvisa till 

aktörer som kunde vara av intresse för vår studie vilket bör ha ökat studiens 

validitet. Vidare bör intervjuguidens utformning med utgångspunkt i teorier som 

tidigare används i avseende att identifiera påverkande faktorer bidragit positivt till 

studiens validitet. 

 

Intervjuguiden granskades av handledaren innan intervjuerna vilket bör ha 

bidragit positivt till studiens validitet. Dock testades inte intervjuguiden innan 

den användes i samband med första intervjun. Detta kan vara negativt eftersom 

det är mycket viktigt att ställa rätt frågor. Dock fanns det tid att göra förändringar 

efter första intervjun om detta hade varit nödvändigt. Intervjuguiden skapades 

med utgångspunkt i de teorier vi hade studerat, vilket även det stärkte studiens 

validitet. 
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3  Teori kvalitativ studie 

 

 

I detta kapitel redogörs för de modeller och teorier som kommer att utgöra den teoretiska 

basen för den kvalitativa studien. Den kvalitativa studiens teoretiska referensram baseras på 

två teorier. Kapitlet inleds med en redogörelse av organisationsmodeteori och vidare redogörs 

för nyinstitutionell teori. Kapitlet avslutas med en kort presentation av det balanserade 

styrkortet. 

 

 

3.1 Organisationsmodeteori 

 
Inom organisationsmodeteori studeras organisationsidéer som moden, intresset för 

att studera organisationsidéer som moden har blivit stort under sista delen av 

1990-talet (Røvik, 2007). Enligt Røvik är de mest uppmärksammade artiklarna 

inom organisationsmodeteori (Abrahamson, 1991, 1996; Abrahamson & 

Fairchild, 1999; Abrahamson & Rosenkopf, 1993). I dessa artiklar använder sig 

Abrahamson av fyra olika perspektiv för att förklara adoptionen av styrmodeller.  

 

Efficient-choice perspektivet 

Med efficient-choice som utgångspunkt anses adopteringen av nya modeller vara 

ett rationellt val där kostnad och intäkter vägs mot varandra. Den nya modellen 

skall anses ha relativa fördelar gentemot den modell som skall ersättas. 

(Abrahamson, 1991) Vidare menar Abrahamson att när det finns en skillnad 

mellan organisationens mål och vad organisationen kan åstadkomma med den 

modell som används leder detta till en benägenhet att adoptera nya modeller. 

Med efterfrågesidan som förklaring är det förändringar i omgivningen som skapar 

ändrade förutsättningar. När de ändrade förutsättningarna drabbar organisationer 

med liknande mål och strategier leder detta till att många organisationer samtidigt 

upplever liknande behov, vilket leder till att modeller adopteras av många 

liknande företag vid ungefär samma tidpunkt. Adoptionen kan även ske med 

utbudssidan som utgångspunkt. När ny teknologi skapas kan de leda till 

möjligheter som inte fanns med tidigare teknologi. (Abrahamson, 1991) Enligt 

March (1978) baseras efficient-choice perspektivet på två antaganden: 

 

 Organisationer inom en grupp kan fritt och oberoende välja om de ska 

adoptera ny styrmodell. 

 

 Organisationer är relativt säkra på deras mål och på hur effektivt 

styrmodellen kommer att bidra till att uppnå dessa mål. 
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Abrahamson (1991) menar att dessa två antaganden inte alltid är gilltiga. Det 

första antagandet om att organisationerna gör oberoende val stämmer inte alltid 

eftersom det finns organisationer som påtvingar organisationerna regler samt 

konsultbyråer som påverkar beslutet (Abrahamson, 1991).  

 

Det andra antagandet att organisationer är säkra på deras mål och modellens 

effektivitet stämmer inte heller alltid, eftersom det ibland råder hög 

osäkerhet(Abrahamson, 1991). Abrahamson menar att det finns organisationer 

med hög grad av osäkerhet både vad det gäller mål och vad det gäller modellers 

effektivitet.  

 

Efficient-choice teorin gör det svårt att förklara varför ineffektiva modeller ibland 

adopteras och varför en del effektiva modeller inte adopteras. Teorin har även 

haft svårt att förklara varför organisationer som befinner sig i en osäker situation 

gällande modellers effektivitet eller organisationens egen strategi och mål väljer 

att adoptera en ny modell. För att kunna förklara detta använder sig Abrahamson 

av tre ytterligare perspektiv: forced-selection, fashion och fad. (Abrahamson, 

1991)  

 

Forced – selection perspektivet 

Detta perspektiv baseras på att det utanför gruppen av organisationer där modeller 

adopteras finns inflytelserika organisationer som har ett eget-intresse i 

organisationers adoption av effektiva eller ineffektiva modeller. Adoptionen 

förklaras enligt detta perspektiv av att ett antal organisationer har tillräckligt med 

påtryckningsmedel för att diktera vilka modeller som skall adopteras bland 

organisationer. Exempelvis skulle fackliga rörelser med hot om strejker kunnat 

påtvinga arbetsgivarna modeller som anses vara gynnsam för de anställda. 

(Abrahamson 1991) Detta innebär att organisationens adoption av en ny modell 

inte är organisationens eget beslut, utan de är mer eller mindre tvungna (Malmi, 

1999).  

 

Fashion perspektivet 

Detta perspektiv bygger på att organisationer som upplever osäkerhet i sin 

omgivning, eller i den tekniska effektiviteten som modellerna kan åstadkomma, 

har en tendens att imitera andra (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt detta 

perspektiv blir det mindre viktigt för organisationerna att välja vilka modeller de 

skall adoptera. Istället ligger fokus på att välja vilken organisation de skall imitera. 

De organisationer som behandlas i detta perspektiv är organisationer som ligger 

utanför den grupp av organisationer där modellerna adopteras. Ett exempel är 

konsultbyråer som inte själva använder en specifik modell, men som marknadsför 

modellen inom en annan grupp av organisationer. (Abrahamson 1991) 

Abrahamson menar också att handelshögskolor och konsultbyråer på grund av 

deras inneboende expertis spelar en stor roll i vilka moden som skapas. När väl 

handelshögskolor och konsultbyråerna tagit ställning i valet av modell 
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marknadsförs dessa moden genom affärsmassmedia och förläggare av populära 

affärsböcker, eftersom dessa organisationer kan nå en stor publik. Det är 

naturligtvis möjligt att de modeskapande organisationerna väljer de modeller som 

de verkligen anser är de effektivaste, men valet av modell skulle också kunna falla 

på den modell som är enklast att marknadsföra och som också ger störst 

lönsamhet. (Abrahamson, 1991)  

 

Fad perspektivet 

I detta perspektiv förutsätts det att organisationer imiterar andra organisationer 

inom samma grupp när det råder osäkerhet, till skillnad från fashion perspektivet 

där de imiterar organisationer utanför gruppen (Abrahamson, 1991). Det finns 

några olika syner på vad det är som påverkar imitationen. En anledning skulle 

vara att kommunikation mellan organisationerna skulle leda till minskad 

osäkerhet kring modellen (Rogers, 1983). En annan möjlighet är att 

organisationer imiterar andra för att få legitimitet när en norm skapas inom 

gruppen av organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Valet att imitera andra 

organisationer kan också bero på att organisationer inte vågar riskera att modellen 

som konkurrenten adopterar ska ge denne en konkurrensfördel, därför tar 

organisationen beslutet att adoptera samma modell (Abrahamson & Rosenkopf, 

1990; Katz & Shapiro, 1985; Mansfield, 1961). Det finns även forskning som 

visar att det förekommer att organisationer inom en grupp imiterar de val som 

organisationer inom gruppen med högre status gör (DiMaggio & Powell, 1983; 

Fombrun & Shanley, 1990; Mohr, 1969). Det finns även en förklaring som kallas 

”bandwagon pressure” som innebär att trycket på den enskilda organisationen att 

adoptera ökar i takt med att andra organisationer adopterar modellen (Katz & 

Shapiro, 1985; Mansfield, 1961). Gemensamt för både fashion och fad 

perspektiven är enligt Abrahamson (1991) att även om faktorer utanför 

organisationen har påverkat en adoption av en tekniskt ineffektiv modell som inte 

kan hänföras till ett rationellt synsätt, behöver det inte betyda att adoptionen av 

modellen är ett dåligt beslut. Den nya modellen kan ändå generera fördelar i form 

av exempelvis legitimitet eller en image som ligger i linje med organisationers 

strategier (Abrahamson, 1991). 

 

Adoptionens tidsperspektiv 

Förändringar i adoptionshastigheten över tiden följer typiskt sett en S-kurva 

(Abrahamson 1991; Rogers 1983). Detta illustreras i figur 3.1 nedan. Ekonomer 

har försökt förklara formen på S-kurvan genom den skiftande balansen på utbud 

och efterfrågan. Rogers (1995) definierar de olika stadierna enligt: 

 

 1 Primary stage: De första adoptörerna adopterar modellen 

 

 2 Diffusion stage: Period med hög tillväxt, modellen sprids till nya 

områden 
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 3 Considering stage: Sista segmenten penetreras  

 

 4 Saturation stage: Marknaden är mättad och marknaden ersätts med nya 

modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 S-kurva (fritt tolkat Rogers, 1995) 

 

Malmi (1999) menar att utbudssidan spelar en större roll i de tidigare faserna på 

S-kurvan men när marknaden mognar får efterfrågesidan allt högre betydelse för 

den fortsatta diffusionen. Malmi har gjort en studie på hur ABC-modellen 

adopterats av finska företag där han använde Abrahamsons fyra perspektiv som 

utgångspunkt. Studien indikerar att efficient-choice kan ha visst förklaringsvärde 

när de gäller de tidigaste adoptörerna, eftersom drivkraften bakom beslut kommer 

från den egna organisationen. Malmi menar att detta beror på att organisationer 

söker efter en ny modell för att testa deras effektivitet samt att på detta stadium 

har det inte hunnit bildats organisationer som propagerar modellerna. Malmi 

menar vidare att när sedan modellen övergår till stadiet ”diffusion” påverkas 

företagen i allt högre grad av influenserna utifrån. Modeskapande organisationer 

som exempelvis konsultbyråer har nu tagit den nya modellen och gjort den till ett 

affärskoncept, och marknadsför den till organisationer. När marknaden börjar 

vara mättnad kan diffusionen förklaras med fad perspektivet och i viss mån 

efficient-choice perspektivet. I detta stadium finns mycket information kring 

modellen, detta minskar osäkerheten som i sin tur leder till möjligheten att fatta 

beslutet om adoption på en mera rationell grund. (Malmi, 1999)  

 

Enligt Malmi finns det likheter mellan fad och fashion perspektiven och 

institutionell isomorfism (nedan 3.2.1). Malmi menar vidare att för att kunna 

förstå adoptionen i de senare faserna genom fad och fashion perspektivet är 
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kännedom om de nyinstitutionella teorierna ett bra hjälpmedel. För att få en 

vidare teoretisk referensram kommer även nyinstitutionell teori att behandlas. 

 

 

3.2 Nyinstitutionell teori 

 

Nyinstitutionell organisationsteori handlar om hur organisationer påverkas av 

faktorer som idéer, regler, moden, kunskap, ideologier och normer i samhället, 

samt även hur dessa skapas och sprids mellan organisationer och kulturer 

(Furusten, 2007; 1996). En viktig del i denna teoribildning är enligt Furusten 

(2007) den institutionella omvärlden. Den institutionella omvärlden bestämmer 

de förutsättningar organisationer och deras ledare måste anpassa sig till och 

hantera för att bli betraktade som legitima aktörer inom den verksamhet de 

bedriver. Som exempel nämns att om en skolverksamhet bedrivs måste varje 

enskild skola leva upp till de institutionella kraven på vad som kan anses 

karaktärisera en riktig skola. Det handlar alltså om sådana faktorer som skapar 

organisationers handlingsutrymme. Det finns en mängd företeelser i 

organisationers omvärld som skickar signaler till enskilda organisationer och 

individer om hur ”saker och ting” borde skötas, organiseras, ledas, samt vad 

organisationer och individer borde göra. Vad Furusten menar med detta är att det 

inte bara är organisationers ledare, ägare eller styrelse som styr organisationer. Det 

är viktigt att förstå att organisationers omvärld inte bara består av aktörer som de 

har affärsutbyten med som exempelvis leverantörer och kunder. Även om 

affärsrelationer är viktiga är den legala, sociala och mentala miljön i vilken dessa 

relationer sker minst lika viktig. (Furusten, 2007)  

 

Furusten (2007) delar in organisationers institutionella omvärld i olika nivåer (se 

figur 3.2). Närmast organisationen finns det observerbara, det som alla kan se, de 

utbyten organisationen har med andra organisationer. Dessa utbyten kan 

exempelvis vara affärsutbyten och utgör ett mycket påtagligt tryck på 

organisationer att göra vissa saker på vissa sätt. Genom dessa aktörer blir övriga 

omvärlden påtaglig för organisationen. (Furusten, 2007) 

 

Nivån utanför utbyten består enligt Furusten (2007) av omvärldsprodukter. 

Denna nivå handlar om materialiseringar av kunskap, idéer och ideologier. Dessa 

produkter är de som individer och organisationer erbjuder andra organisationer. 

Omvärldsprodukterna kan i många fall vara tjänster som säljs kommersiellt, men 

de kan också ha tagits fram i rent allmänt intresse. Produkterna bidrar till att skapa 

legala, mentala och sociala strukturer som påverkar enskilda organisationers 

beslutsfattande. Omvärldsprodukterna kan vara materiella och sociala. De 

materiella produkterna innebär information och regler, medan de sociala 

produkterna innebär tjänster. För att omvärldsprodukterna ska kunna spridas 

måste dessa paketeras. Förpackningen kan ske genom texter som exempelvis 
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rapporter och dokument, eller genom muntliga föredrag och diskussioner. 

(Furusten, 2007) 

 

Den tredje nivån som Furusten (2007) beskriver är de institutionella 

omvärldsaktörerna. Omvärldsaktörerna är de som skapar omvärldsprodukter. I 

dagens samhälle finns det många aktörer som har till uppgift att förmå andra att 

handla på ett visst sätt. Två tydliga exempel är staten och dess myndigheter. 

Andra exempel på aktörer är konsulter, journalister, forskare och lärare. Vad dessa 

aktörer har gemensamt är att de producerar information, regler och tjänster som 

ska komma andra aktörer till godo. När aktörerna förmedlar idéer, ideologier och 

kunskap skapas det både formella och informella strukturer i samhället som andra 

och även de själva måste förhålla sig till. (Furusten, 2007) 

 

Den näst sista nivån som Furusten (2007) beskriver är de institutionella rörelserna. 

Med en rörelse menas att många organisationer vid ungefär samma tidpunkt, 

vidtar liknande åtgärder. Det krävs dock att detta sker på många olika platser och 

inte bara på ett avgränsat område. Furusten nämner några viktiga rörelser som har 

stor påverkan, dessa är: 

 

 Marknadisering 

 Organisering 

 Företagisering 

 Managementisering 

 Expertisering  

 

Vad som exempelvis menas med Marknadisering är att det under en längre tid 

pågått förändringar som lett till att samhällets resurser skall koordineras och 

samordnas via marknader. Detta har varit en pågående process som Adam Smith 

lade grunden till år 1777 med sin argumentation om komparativa fördelar. Denna 

rörelse har sedan utvecklats och utvecklas fortfarande. Den i allt högre grad 

privatiserade offentliga sektorn är en följd av detta. (Furusten, 2007) 

 

Den sista nivån Furusten (2007) beskriver är samhällstrender. Samhällstrender 

anses vara något som inte går att hänföra till en särskild tid, plats eller enskilda 

aktörer och inte heller till en tidpunkt där många aktörer råkar göra och säga 

ungefär samma sak. I stället avses något som är långvarigt och djupt insocialiserat i 

samhället. Den trenden som anses vara den dominerande för det allmänna 

västerländska tänkandet är moderniteten. Denna samhällstrend har sitt ursprung i 

upplysningstiden på 1700-talet. Innebörden är att allt som sker antas vara ett 

resultat av planerade handlingar och att det i allt som sker finns en rationalitet där 

en verkan alltid har en isolerbar orsak. Framsteg, utveckling och tillväxt vilket vi 

helt naturligt betraktar som något positivt är ett resultat av just denna 

samhällstrend. (Furusten, 2007) 
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Figur 3.2 Den institutionella omvärlden (efter Furusten, 2007, s 23) 

 

3.2.1 Isomorfism 

I den institutionella omvärlden finns det även krafter som påverkar företag att 

efterlikna varandra. Detta kallas isomorfism och beskrivs av Hawley (1968) som 

en process som sätter press på en enhet inom en population att efterlikna andra 

med liknande miljö. DiMaggio och Powell (1983) har identifierat tre olika sorters 

isomorfismer. De leder alla till likheter inom en grupp av organisationer men 

med olika förklaringar. Dessa är tvingande (cohersive) isomorfism, härmande 

(mimetic) isomorfism och normativ (normative) isomorfism. (DiMaggio & 

Powell, 1983) 

 

Den tvingande isomorfismen härstammar från politiska influenser och problemen 

med legitimitet. Den är ett resultat av både formella och informella påtryckningar 

från organisationer som organisationen är beroende av. Det kan även vara 

påtryckningar i form av kulturella förväntningar som skapas i samhället där 

organisationen agerar. (DiMaggio & Powell, 1983) Lai, Wong och Cheng (2006) 

menar att dominerande organisationer kan sätta organisationer i beroendeställning 

under mycket hård press att implementera kompatibla system som de själva har 

för att underlätta samarbetet. Lai et al (2006) menar vidare att anledningen till att 

beroende företag är villiga att förändras för att uppfylla den dominerande 

organisationens vilja är att de vill visa sitt engagemang i affärsrelationen.  
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Den härmande isomorfismen är enligt DiMaggio och Powell (1983) ett resultat 

av organisationers osäkerhet. När organisationerna agerar i osäkerhet gällande 

teknologins effektivitet och organisationens mål menar DiMaggio och Powell 

(1983) att organisationer imiterar andra organisationer i liknande situationer, 

vilket kan vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta en möjlig lösning på 

organisationens problem.  

 

Den normativa isomorfismen härstammar från expertiseringen. Expertiseringen 

innebär att medlemmarna inom ett yrke själva definierar förutsättningarna och 

metoden för deras arbete. Detta är oftast inte möjligt att genomföra fullt ut 

eftersom det förekommer interaktion med icke-professionella genom exempelvis 

kunder chefer och lagstiftare. Det finns två viktiga aspekter på 

professionaliseringen. Den första bygger på formell utbildning, exempelvis 

specialister på universitet. Den andra bygger på professionella nätverk där 

innovationerna snabbt sprider sig bland deltagarna. Universitet och professionella 

träningsinstitut har visat sig vara viktiga aktörer i utvecklingen av organisatoriska 

normer bland professionella chefer och dess medarbetare. (DiMaggio & Powell, 

1983)  

 

3.2.2 Verktyg och symboler 

Røvik (2000) behandlar adoptionen av populära styrningsverktyg, dessa 

benämner Røvik som institutionaliserade recept. Røvik förklarar att dessa recept 

är en socialt skapad konvention för vad som anses vara ”rätt” organiserande. 

Vidare menar Røvik att recepten många gånger under relativt korta perioder 

anses vara det rätta sättet att organisera. Under dessa perioder blir recepten enligt 

Røvik institutionaliserade standarder. 

 

Røvik (2000) försöker förklara hur recept uppstår, varför de blir populära, varför 

de adopteras, och varför de efter en tid brukar avinstitutionaliseras. Dessa recept 

adopteras efter en resa i tid och rum. Resan har ett dynamiskt förlopp med hur 

standarder skapas, för att sedan adopteras av organisationer, för att förlora 

uppmärksamhet och för att sedan få en tillbakagång. (Røvik, 2000) Røvik 

fokuserar på dessa livscykler, men eftersom vi har intresse av själva 

adoptionsprocessen avgränsas Røviks teorier till hur standarder skapas och hur 

dessa standarder sprids. Røvik kallar den fasen där receptet skapas för Genes. 

Genes avser hur standarder blir till och varför dessa får stor popularitet. Røviks 

nästa fas kallas inresan. Med inresa menar Røvik själva spridningsprocessen, hur 

ett populärt recept adopteras, dvs. att de reser från utsidan in till den enskilda 

organisationen. 

 

För att studera dessa faser använder Røvik (2000) sig av två teoretiska perspektiv 

och kallar dessa för verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 

Verktygsperspektivet härleds ur den rationella, traditionella organisationsteorin. 
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Idéerna är liknande som Abrahamsons (1991) efficient-choice perspektiv och 

Rogers (1995) rationella synsätt. Beslut att adoptera en ny modell baseras på 

rationella grunder och organisationerna är väl medvetna om vilka alternativ som 

finns för att lösa de problem som de själva har identifierat. Organisationer söker 

alltså efter de effektivaste lösningarna på de interna problem som finns inom 

organisationen. De rationella besluten fattas utifrån dokumenterade effekter och 

sakliga fakta. Utifrån verktygsperspektivet adopteras de modeller som är 

effektivast och de mindre effektiva modellerna adopteras inte i lika hög grad. 

(Røvik, 2000)  

 

Som tidigare nämnts har de rationella teorierna utmanats kraftigt av de 

nyinstitutionella teorierna i modern organisationsforskning. Røviks (2000) andra 

perspektiv, symbolperspektivet är utformade på nyinstitutionell grund. 

Symbolperspektivet med sin grund i nyinstitutionell teori bygger på att 

omgivningen inte är av naturen given, utan är skapad av fenomen i samhället. 

Det är de normer som skapas i samhället som leder till de olika receptens 

institutionalisering. Med utgångspunkt från symbolperspektivet fyller recepten en 

roll som ligger bortom endast att vara effektiv problemlösning, recepten i sig är 

symboler för en rationalistisk syn som understryker förnuft, effektivitet, styrning, 

demokrati och vetenskaplighet. Detta knyter samman de båda perspektiven och 

gör det mycket svårt att definiera adoptionen av recepten endast utifrån verktygs 

eller symbolperspektivet. (Røvik, 2000) 

 

Till skillnad från i verktygsperspektivet där organisationer söker lösningar till 

problem som de själv identifierat är det i symbolperspektivet externa krafter som 

skapar generella problembeskrivningar som organisationer tar till sig (Røvik, 

2000). Dessa problembeskrivningar sprids utifrån olika modeller och 

konceptlitteratur. Anledningen till att organisationer tar till sig de externt skapade 

problembeskrivningarna är för att de erbjuder förenklingar som organisationer 

efterfrågar. Litteraturen försöker även förstärka intrycket att organisationer är lika 

och därmed kan alla ta till sig liknande problembeskrivningar och 

problembeskrivningarna i exempelvis konceptlitteraturen framställs även som 

vetenskaplig fakta. (Røvik, 2000)     

 

 

3.3 Det balanserade styrkortet 

 

Styrmodellen det balanserade styrkortet presenterades 1992 av Robert S. Kaplan 

och David P. Norton. Anledningen till detta var att kritik hade börjat spridas mot 

de ursprungliga (traditionella) styrmodellerna där fokus endast låg på de finansiella 

nyckeltalen. Kritiken mot traditionell ekonomistyrning är enligt Olve, Roy och 

Wetter (1999) att fokus ligger på historiska data och inte på framtiden. 

Information av detta slag kan leda till beslut som inte ligger i linje med de 
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strategiska målen. Olve et al (1999) menar att traditionell ekonomistyrning inte 

beaktar icke-finansiella mål, och att enbart de finansiella måtten skapar falska 

signaler på verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Fokus på endast de 

finansiella nyckeltalen riskerar även att leda till suboptimering, eftersom risken 

finns att företagen får sämre incitament att investera i sådant som på längre sikt 

skulle gynna företaget (Olve et al, 1999). 

 

Det balanserade styrkortet består av fyra olika perspektiv: Finansiella perspektivet, 

Kundperspektivet, Processperspektivet och Lärandeperspektivet (Kaplan & 

Norton, 1996). Med hjälp av de fyra perspektiven skall företagets strategi 

översättas till en samling av prestationsmått som tillhandahåller ett ramverk för 

ekonomisk mätning och styrning både på kort och på lång sikt. Även om många 

företag använder sig av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal leder det 

inte till samma resultat som med det balanserade styrkortet. Detta eftersom för att 

styrningen ska få sin fulla effekt måste nyckeltalen vara en del av ett 

informationssystem för medarbetare på alla nivåer i organisationen, där målen 

utarbetas uppifrån och ned och där företagets vision och strategi skall vara den 

gemensamma utgångspunkten på alla nivåer. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Finansiella perspektivet 

I det finansiella perspektivet mäts utfallet av målen i de andra perspektiven. När 

målen för de andra perspektiven väljs är det viktigt att ett orsak-verkansamband 

med det finansiella utfallet kan identifieras. (Kaplan och Norton, 1996) 

 

Kundperspektivet 

I detta perspektiv ligger fokus på företagets kunder. Det är viktigt för företaget att 

identifiera vilka kunder och marknader som företaget bör rikta sig till beroende 

på vilken strategi som används. (Kaplan och Norton, 1996) 

 

Interna processperspektivet 

Här skall fokus ligga på de processer som anses viktiga för att åstadkomma kund 

och aktieägarvärde. Det är lämpligt att beakta detta perspektiv efter det att målen 

i kundperspektivet bestämts, det är då möjligt att anpassa processerna efter vald 

marknadsstrategi. (Kaplan och Norton, 1996) 

 

Lärande och tillväxtperspektivet 

Syftet med detta perspektiv är att lägga grunden för att kunna uppnå de andra 

perspektiven mål igenom att se till att möjlighet till fortsatt utveckling finns. Det 

är viktigt för ledningen att identifiera vad som kommer att vara viktigt för fortsatt 

utveckling. (Kaplan och Norton, 1996) 
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4 Empiri kvalitativ studie 

 

 

I detta kapitel presenteras Gällivare kommun kortfattat. Därefter redogörs det för Gällivare 

kommuns väg till adoption av det balanserade styrkortet. 

 

 

4.1 Gällivare kommun i korthet 

 

Gällivare kommun ligger mitt i Norrbottens län, ungefär 100 km norr om 

polcirkeln. Kommunen är till ytan Sveriges tredje största och har en 

befolkningsmängd på 18 860 invånare4. Inom kommunområdet finns det många 

stora arbetsgivare. Några av dessa är LKAB, Boliden och Gällivare kommun. 

Gällivare kommun är den största arbetsgivaren med sina 2 325 anställda5. Efter 

valet 2006 är det politiskt Socialdemokraterna som styr. Mandatfördelningen är 

följande: Socialdemokraterna 19 mandat, vänsterpartiet 9 mandat, Moderaterna 6 

mandat, Norrbottens sjukvårdsparti 3 mandat, Sveriges kommunistiska parti 2 

mandat, Folkpartiet 1 mandat och Sverigedemokraterna 1 mandat.  

 

I Gällivare kommun finns en politisk organisation med kommunfullmäktige som 

är kommunens högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sitter 

kommunstyrelsen som har till uppgift att leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter. De ska även ha uppsyn över övriga nämnders 

verksamheter. De övriga nämnderna är barn/utbildning/kulturnämnden, 

service/tekniknämnden, socialnämnden och miljö/byggnämnden. Det finns 

också en förvaltningsorganisation som bestå av kommunchef, en gemensam 

administration och ett miljö- och byggkontor. Det finns även 

barn/utbildning/kulturförvaltningen, service/teknikförvaltningen och 

socialförvaltningen.  I Gällivare kommun finns också tre kommunala bolag. 

Gällivare värmeverk AB, Topbostäder AB och Matlaget i Gällivare AB. 

 

 

4.2 Gällivare kommuns väg till adoption av det balanserade styrkortet 

 

I denna del av kapitlet presenteras en tidsaxel på de intervjuade aktörernas syn på 

vad som ligger bakom beslutet att adoptera det balanserade styrkortet. De 

intervjuade aktörerna benämns i denna del av uppsatsen endast med efternamn 

och för ytterligare information om de intervjuade se bilaga 1. 

 

                                       
4 Statistiska Centralbyrån, 2007 
5 Statistiska Centralbyrån, 2006 
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Gällivare kommun tog 1995 beslutet att införa målstyrning som den modell som 

skulle användas för att styra verksamheten. Samtliga intervjuade aktörer är 

överens om att målstyrning inte fungerade bra. Aktörerna menar att den endast 

blev en hyllvärmare. Vidare menar de intervjuade aktörerna att det kanske inte 

var modellen i sig som var dålig men det gjordes inte vad som krävdes för att 

förankra modellen i verksamheten. Larsson menar att principen att arbeta mot 

bestämda mål är bra eftersom de behöver någonting att arbeta mot för att sedan 

kunna följa upp. Larsson menar dock att i deras fall har målen satts upp men 

sedan har nämnder och förvaltningen som hon uttrycker det ”arbetat på sitt eget 

lilla sätt” vilket har gjort att hon känner att det inte har nått fram. Axelsson anser 

att det enda som gjorde att verksamheten fungerade med målstyrningen var att 

det var duktiga tjänstemän som höll det samman. Han uttrycker styrningen med 

gamla modellen som ”humlan kan ju också flyga”. Köhler som har varit utredare i 

arbetet med det balanserade styrkortet känner att under de tolv år hon har arbetat 

på kommunen har hon aldrig upplevt att det funnits någon tydlig styrning och 

hon tror att alla känner på detta sätt. Hon menar att de inte har haft någon 

planering. Det har arbetats med budget men det är ekonomiavdelningen som har 

arbetat med det.  

 

Det har även riktats kritik mot Gällivare kommuns redovisning. Revisorernas 

kritik har varit att det inte har funnits några verksamhetsmål som har följts upp. 

Larsson säger ”det är aldrig kul när revisorerna säger att det här har ni har gjort dåligt. 

Det måste ni fixa bättre”, men hon menar vidare att det inte varit någon press i 

negativ mening utan snarare en sporre för att göra kvaliteten bättre. Hon tillägger 

att revisorerna har ökat motivationen för att välja en ny styrmodell. Hon menar 

att de har gjort dem ”ivrigare”. Även Eriksson påpekar att de har fått kritik av 

revisorerna och att detta har lett till viljan att hitta en modell som gör att de kan 

göra uppföljningar och göra det som åläggs dem av kommunallagen. Axelsson 

menar att revisorerna påpekat att kommunstyrelsen och fullmäktigen måste ha ett 

verktyg för att mäta, de har inte blivit påverkade att välja just det balanserade 

styrkortet men revisorerna har påpekat att mätningarna inte varit tillräckliga. 

Axelsson säger också att även revisorerna ser fram mot arbetet med styrkorten, 

”de har ju också saknat verktyget, även de har famlat i mörkret”. Pohjanen tycker att 

revisorerna verkar vara förhoppningsfulla över den nya styrmodellen och att det 

inte har varit någon press från revisorerna att välja just det balanserade styrkortet.  

 

Vad som även framkom av intervjuerna är att det har funnits en tendens i 

kommunen att det har varit svårt att hålla isär de olika nivåerna. Köhler säger att 

politikerna har en tendens att ”halka ner på hur-frågor, ner på förvaltningsnivå” i 

ställer för att hålla sig till ”vad-frågor”. Axelsson säger att i Gällivare råder det 

”cykelställspolitik”. Med detta menar han att fullmäktige fattar beslut om små 

frågor som exempelvis ”vilken fraktion man ska ha i cementen i cykelställen”. 

Alriksson är inne på samma linje och säger att invånarna i Gällivare förväntar sig 

att politikerna ska ha klara åsikter även om saker som egentligen ligger på 
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förvaltningsnivå. De intervjuade känner också att Gällivare kommun har varit 

ganska osäkra på vad de vill och hur de ska styra sin verksamhet. Köhler säger 

exempelvis ”jag upplever att man var medvetna om problemen, hur rörigt allt var. Detta 

ville man göra något åt men man visste inte riktigt hur”. 

 

Sandström som är Gällivare kommuns ekonomichef menar att det under 2001-

2002 gjordes omorganisationer där gemensam administration infördes. De 

började tänka enligt ett koncerntänk och ville uppnå en helhet inom 

organisationen. Men han menar att de också ville bli ekonomiskt effektivare. 

Axelsson känner att kommunstyrelsegruppen började titta på arbetet med att få 

ett fungerande styrsystem redan under förra mandatperioden som började 2002. 

”Hur ska vi få reda på allting, hur vi ska kunna styra och kontrollera” var det tankar 

som Axelsson menar väcktes.  Enligt Köhler diskuterades även ett kvalitetsarbete 

från förvaltningscheferna, vilket ledde till att hon fick ett uppdrag att utreda 

kvalitetsarbetet och på en övergripande nivå föreslå hur arbetet med kvaliteten 

skulle se ut.    

 

Vidare säger Köhler att när hon började titta på hur allt fungerade och vilka 

dokument de använde kände hon att de hade stora problem. Det var omöjligt att 

hitta bland alla dokument, ”allt är blandat i en stor gryta” menar hon. Även Larsson 

menar att det finns ”miljoner styrdokument och policys”. Eriksson beskriver också att 

det har varit problem med en oöverblickbar mängd med styrdokument. Han 

beskriver det som en ”jätteboll” med mål där det är svårt att veta vad som ska 

göras och vem som är ansvarig. 

 

När Köhler ett halvår efter kvalitetsarbetet hade startat fick inbjudan till ett 

projekt som ordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tyckte hon att 

det skulle ”passa som handen i handsken”. Projektet hette Kommunens kvalitet i 

korthet och innebar som Köhler uttrycker det ”att vi skulle få chansen att mäta vår 

verksamhet ur perspektiv som aldrig tidigare hade mätts”. Hon föreslog att Gällivare 

kommun skulle vara med i projektet. Beslut om medverkan fattades av 

kommunfullmäktige 2006. För att arbeta med projektet bildades en politisk 

styrgrupp. Köhler förklarar projektet som att det var ett nätverk i hela Sverige 

som bestod av ca 40 kommuner, där flera kommuner från norrbotten också var 

med. Hon säger att projektet pågick ungefär ett år. De träffades varje månad och 

jämförde resultaten från kvalitetsenkäter som bestod av ett 30-tal frågor som 

skulle spegla kommunens kvalitet. Köhler menar att styrgruppens engagemang 

blev mycket stort och i och med arbetet med att jämföra enkätresultaten mellan 

kommunerna förstärktes intrycket av att en röd tråd i verksamheten saknades. 

Köhler berättar vidare att projektet inte innebar att de fick arbeta med nya 

styrmodeller men att problemen som fanns i verksamhet blev ännu tydligare. 

Hon säger att ”med projektet kunde vi testa och mäta och få ut ett resultat att vi faktiskt 

inte har så hög kvalitet i vår verksamhet”.   
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Samtidigt som styrgruppen mätte kvaliteten började behovet av en styrmodell bli 

ännu tydligare, och eftersom Köhler redan var tillsatt att mäta kommunens 

kvalitet fick hon också ett uppdrag att titta på olika styrmodeller. När Köhler 

letade styrmodell tittade hon på hur företag och kommuner styrde sin 

verksamhet. Köhler anser att det hela tiden har varit ett aktivt sökande efter 

information, hon menar att modellerna inte har blivit serverade. Det fanns massa 

olika styrmodeller men det var ingen hon fastnade för.  Köhler känner ändå att 

Umeås styrning har gett dem mycket trots att hon anser att de inte använder det 

balanserade styrkortet. Köhler anser att de är ”outstanding” och att de har ett 

oerhört bra och fokuserat arbete. Köhler har även pratat med personal därifrån 

”men inte kapat något rakt av” säger hon. Däremot menar hon att när hon har 

funderat över hur Gällivare ska styra sin verksamhet har hon fått inspiration 

därifrån. Köhler menar själv att för att komma fram till att det balanserade 

styrkortet är en bra modell ”har vi nog plockat lite över alltifrån men mentalt är det nog 

Umeå som har gett oss mest”. Eriksson anser att det är bra att de har fått en 

överblick över andra kommuners verksamhet men att det är bra att de inte har 

tagit något koncept rakt av. Han anser att det blir bättre när de måste anstränga 

sig för att bygga upp en egen modell. Pohjanen känner också att just det 

balanserade styrkortet har vuxit fram från olika håll, men att de delvis kan ha 

påverkats av att många kommuner använder sig av det balanserade styrkortet. 

Köhler känner också det att det är många olika faktorer som ligger bakom 

beslutet att införa styrkorten. Efter en kort redogörelse av de fyra perspektiven 

som beskrivs som diffusionsteori kände Köhler att de har rört sig lite överallt. 

Axelsson anser att det har behövts en styrmodell under lång tid. Han anser också 

att de valde det balanserade styrkortet utifrån att de kände att modellen skulle 

vara bra för dem och han känner inte att de har blivit rekommenderade en 

styrmodell från exempelvis SKL. ”I så fall skulle vi ha valt ett gigantiskt system som vi 

själva inte är nöjda med.” Det finns inte heller några andra av de intervjuade 

aktörerna som tycker att någon specifik organisation har påverkat dem i beslutet 

att adoptera det balanserade styrkortet. På frågan om var de först hörde talas om 

det balanserade styrkortet är aktörerna lite osäkra men ett flertal menar att det 

troligtvis är på någon konferens eller liknande. Men de flesta känner ändå att 

beslutet vuxit fram under en lång process, att det var något som Gällivare 

kommun verkligen behövde. Larsson anser att under tiden projektet ”Kvalitet i 

korthet” pågick har det ”vuxit fram att det här med balanserade styrkort vore nog 

någonting för vår kommun”. 

 

Sandström anser att det balanserade styrkortet till viss del kan vara legitimerande. 

Han menar att sättet att strukturera och mäta, för att sen kunna redovisa, kan ge 

viss legitimitet för verksamheten. Alriksson tror inte att det har blivit någon norm 

att använda just det balanserade styrkortet, eftersom Gällivare ligger ganska långt 

från andra kommuner. Det är stora geografiska områden men eftersom Gällivare 

var med i det här nätverket med ”Kvalitet i korthet” kan det ha påverkat. Larsson 

känner inte att det har blivit en norm att just för att alla har styrkort ska de också 
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ha det, däremot har de sett detta som ett sätt att göra verksamheten tydligare. 

Axelsson kan delvis känna att det balanserade styrkortet kan få en viss 

legitimerande effekt bland närstående aktörer. Han menar att Gällivare kommun 

har ett samarbete med de fyra kommuner som ingår i Lapplands 

kommunalförbund. De har tillsammans påbörjat ett arbete med ett gemensamt 

administrationssystem, vilket han tror kan visa på samverkan och styrka. Detta 

samarbete har de enligt Axelsson med ett digitalt språk som är kompatibelt med 

varandra. Han menar också att de inte sagt åt de övriga kommunerna att också 

införa det balanserade styrkortet men om de gör det kommer Gällivare kommun 

att hjälpa till. Han känner också att beslutet att införa det balanserade styrkortet är 

ett beslut som vuxit fram politiskt.  Det är en process som har tagit lång tid men 

som inte direkt påverkats utifrån. Köhler känner också att det har varit många 

diskussioner om styrmodeller och att ”det har känts som att vi måste göra det här för 

vår egen skull”.     

 

En del aktörer kände att Gällivare kommuns beslut att införa en ny styrmodell 

delvis hade blivit påverkade av att socialförvaltningen för några år sen införde ett 

nytt processtyrningssystem. Axelsson säger att socialförvaltningen förmodligen är 

den förvaltning som fungerar bäst nu. Han anser att den övriga kommunen har 

tagit lärdom av socialförvaltningen i det att de klarat av att utveckla en process 

som har fungerat. Han anser att kommunen kan ha socialförvaltningen som en 

internreferens på att det fungerar. ”Vi har frågat hur de har gjort”, säger han. Köhler 

anser inte att det balanserade styrkortet har kommit från socialförvaltningen, men 

däremot handlar det mer om ”sättet att tänka i processer och hur man ska 

effektivisera”. Eriksson anser inte heller att det balanserade styrkortet har kommit 

från socialförvaltningen, han känner att när de varit med på SKL:s ”Kvalitet i 

korthet” har problemen blivit tydligare och behovet av en styrmodell har stärkts. 

Larssons intresse för arbetet med kvalitet väcktes också i samband med SKL:s 

projekt. Hon har hört talas om att de har arbetat med processtyrning i 

socialförvaltningen men hon anser att det är först nu när de själva har börjat 

arbeta med styrkorten som hon fått förståelse för vad socialförvaltningen har gjort. 

Hon anser att de har funnits en dialog mellan kommunen och socialförvaltningen 

om hur de har gjort för att lyckas implementera processtyrning. 

 

Hansson som var projektledare för socialförvaltningens processtyrning menar att 

processtyrningen växte fram eftersom socialförvaltningen är mycket lagstyrd. Hon 

berättar ”det var mycket prat om ordning och reda” och att de funderade över om de 

tog tillvara på alla olika perspektiv. Processen handlar egentligen om att ta fram 

dokument som ska gälla för alla. ”Vi har skapat en beslutsprocess, en 

verkställighetsgenomförandeprocess” Hon menar också att varje process precis som 

med styrkorten går att bryta ned i nivåer. Hansson säger ”för att strukturera upp alla 

dokument och för att jobba med beslut och verkställighet” tog socialförvaltningen hjälp 

av en konsult. De kom i kontakt med denna konsult genom att 

socialförvaltningens förra chef var på en konferens som ordnades av 
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kommunförbundet. Konsulten var på denna konferens och informerade länets 

socialchefer om hur de kunde arbeta med processtyrning. Socialchefen blev enligt 

Hansson intresserad och började prata med konsulten om att detta var något för 

socialförvaltningen i Gällivare. Arbetet drog igång i april 2007. Hansson förklarar 

att konsulten arbetar för E-builder och att det är samma konsult som hjälper 

kommunen med det balanserade styrkortet. Hon känner att ”när vi tillsammans 

med konsulten diskuterat dokument och processtyrning har vi kommit in på organisatoriska 

dokument som också visade sig vara i behov av en genomgång. Vi kom även på det här 

med nämnden om hur den röda tråden är mot oss”, hon tror också att konsulten har 

haft en viss påverkan, i alla fall sättet att tänka på. ”Han fick i alla fall mig att förstå 

att det vore bra om man jobbade högre upp och att vi hade någon tydlighet mot varandra”, 

menar hon. Hansson berättar vidare att hon blivit kontaktad av olika 

förvaltningar som har velat se hur socialförvaltningen arbetat. Hon menar också 

att hon rekommenderade konsulten när Gällivare kommun skulle börja arbeta 

med ett nytt system. 
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5 Tolkning kvalitativ studie 

 

 

I detta kapitel tolkas den kvalitativa studiens empiriska material. Kapitlet inleds med att 

empirin tolkas med utgångspunkt i organisationsmodeteori. Därefter tolkas empirin med 

utgångspunkt i nyinstitutionell teori. 

 

 

5.1 Gällivare kommuns väg till adoption av det balanserade styrkortet 
tolkat med organisationsmodeteori 

 
Tolkningen börjar med att behandla Abrahamsons (1991) första perspektiv 

efficient-choice. Detta perspektivs utgångspunkt är att adoptörerna gör sitt val av 

styrmodell på rationella grunder. Den nya modellen ska anses ha relativa fördelar 

mot den modell som skall ersättas (Abrahamson, 1991). I Gällivare kommun har 

det framkommit att den modell som skall ersättas har fungerat dåligt. Många av 

de intervjuade anser att det kan bero på att den förankrades dåligt vid införandet 

och att det inte har lagts tillräckligt med resurser på att inarbeta den i 

organisationen. Vidare säger de att det har varit en stor mängd av diverse 

styrdokument, exempelvis policy- och strategidokument. Den stora mängden av 

dokument har lett till bristande uppföljning och verksamheten har varit mycket 

svår att överblicka på ett meningsfullt sätt. För att få ordning på dessa problem 

och för att skapa en röd tråd i verksamheten ville de hitta en ny styrmodell. 

Köhler fick tillsammans med den politiska styrgruppen uppdraget att hitta en 

styrmodell som skulle lösa verksamhetens problem. De första de gjorde var att ta 

reda på hur organisationen styrdes och de gick djupare in på vilka problem som 

fanns. Efter det utvärderades olika styrmodeller och de tittade även på hur andra 

kommuner och företag styrde sina verksamheter. Med denna bakgrund kan det 

anses att det finns många faktorer som går att hänföra till rationella grunder. Detta 

tyder på efficient-choice enligt Abrahamsons typologi.  

 

Abrahamsons efficient-choice perspektiv bygger dock på två antaganden. Det 

första antagandet är att organisationer inom en grupp fritt och oberoende kan 

välja om de ska implementera en ny modell. Antagandet kan vara tveksamt i detta 

fall. Det har framkommit att det finns faktorer utanför organisationen som delvis 

kan ha påverkat organisationens val. Det andra antagandet som innebär att de är 

relativt säkra på deras mål och på hur effektivt modellen kommer att bidra för att 

uppfylla dessa mål. Det förefaller osannolikt att de kan vara relativt säker på 

utfallet av införandet av en sådan komplex styrmodell med många variabler som 

påverkar dess funktion. Detta ska även ske i en sådan komplex miljö som en 

kommunal verksamhet med många skilda verksamhetsområden. Detta gör att 

analysen fortsätter med Abrahamsons övriga perspektiv.  
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Abrahamson (1991) använder sig av perspektivet forced-selection vilket innebär 

att det finns organisationer som kan sätta sådan hård press på en organisation att 

välja en viss styrmodell att det blir i princip ett tvingande val för organisationen. 

Även om det har funnits viss påtryckning från revisorerna känns det starkt att säga 

att det har varit tvingande, men det är mycket troligt att det har varit en 

bidragande faktor till viljan att hitta en ny styrmodell. Revisorerna har dock inte 

varit inblandade i valet av just det balanserade styrkortet. De flesta aktörerna 

nämnde att revisorernas kritik har bidragit till viljan att hitta en ny styrmodell. 

Eriksson menar exempelvis att den kritik de har fått av revisorerna har lett till 

viljan att hitta en modell som gör att de kan göra uppföljningar och göra det som 

åläggs dem av kommunallagen. 

 

Abrahamsons tredje perspektiv är fad perspektivet. Det innebär att organisationer 

väljer att adoptera en styrmodell för att det finns organisationer inom samma 

grupp som använder den. Detta gör organisationer för att de är osäkra på vilka 

effekter de söker och vilken effekt styrmodellen kan ge. Det är vanligt att 

organisationer härmar andra inom samma grupp som anses ha en högre status. Av 

det som framkommer i empirin är det svårt att avgöra hur stor påverkan andra 

kommuner har haft i Gällivare kommuns val att adoptera det balanserade 

styrkortet. Det framkommer visserligen att de har blivit inspirerade av de 

kommuner som har fått bra resultat i de undersökningar som gjordes i samband 

med ”Kvalitet i korthet” projektet. Av de kommuner som har varit de största 

förebilderna är Umeå den tydligaste inspirationskällan. Köhler säger att ”mentalt är 

det nog Umeå som har gett oss mest”. Umeå använder sig inte av modellen balanserat 

styrkort även om den modell de använder har mycket gemensamt med det 

balanserade styrkortet. Vi anser dock att den inspiration de trots allt fått av andra 

kommunerna har haft en viss påverkan på valet av det balanserade styrkortet. 
  

Socialförvaltningen inom Gällivare kommun började arbeta med processtyrning. 

Denna förändring blev mycket lyckad. Detta pågick under samma period som 

projektet ”Kvalitet i korthet”. De flesta aktörerna menar att arbetet med 

socialförvaltningen endast har haft en begränsad påverkan på valet av det 

balanserade styrkortet, och då endast som en förebild för gott förändringsarbete. I 

arbetet med processtyrningen var dock samma konsult som nu är involverad i det 

balanserade styrkortet inblandad. Det mesta tyder på att han blev inblandad i 

styrkortsarbetet efter beslutet att adoptera det balanserade styrkortet togs. Det 

finns dock viss indikation på att när han i samtal som handlade om 

socialförvaltningens styrning även ville involvera nämnden i ett arbete med ett 

helhetstänk. Eftersom det är osäkert vilket genomslag de diskussioner han var 

inblandad i rörande ”den röda tråden i verksamheten” har haft är det svårt att 

tolka hans betydelse i enlighet med fashion perspektivet. Fashion perspektivet 

bygger på att det är organisationer som ligger utanför den grupp av organisationer 

där styrmodellen adopteras exempelvis konsultbyråer som påverkar valet av 
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styrmodell. Den kontakt som har identifierats mellan konsulten och Gällivare 

kommun är inte tillräckig för att annat än i mycket låg grad säga att det skulle 

vara frågan om något fashion val i Gällivares val av det balanserade styrkortet. 

Vad som däremot kan antas är att socialförvaltningens processtyrning kan ha 

påverkat beslutet att hantera det balanserade styrkortet med ett utvecklat IT-

system. Detta kan tyda på fad perspektivet. I övrigt har det varit svårigheter att 

kunna se några faktorer i ett enskilt av Abrahamsons perspektiv som har haft en 

avgörande betydelse. Det verkar som att det har varit en mängd faktor som alla 

har bidragit till adoptionen. De flesta aktörer hade hört talas om det balanserade 

styrkortet första gången via konferenser eller SKL:s tidning Dagens samhälle. 

Aktörernas första kontakter hade dock varit vid olika tidpunkter och vi upplevde 

att dessa kontakter inte hade varit den avgörande faktorn för valet av det 

balanserade styrkortet, det kan ha bidragit men det är inte tillräckligt för att säga 

att en enskild konferens har varit avgörande för valet av det balanserade 

styrkortet. 

  

 

5.2 Gällivare kommuns väg till adoption av det balanserade styrkortet 
tolkat med nyinstitutionell teori 

 

Gällivare kommun befinner sig i en institutionell omvärld som Furusten (2007) 

beskriver utifrån de olika nivåer som påverkar organisationen. Den institutionella 

omvärldens yttersta nivå benämns samhällstrender och innebär att det är en 

uppfattning som är djupt rotad i det samhälle vi lever, exempelvis uttrycker 

Axelsson att ”vi måste ha moderna verktyg, vi måste kunna jobba effektivt och kreativt”. 

Detta är enligt Furusten (2007) en effekt av den rådande samhällstrenden i 

västvärlden som pågått under ca 300 år och som benämns moderniteten. I denna 

trend antas att modeller som bygger på tanken att det ska leda till tillväxt, 

utveckling och framsteg har goda möjligheter att bli uppfattade som legitima. 

Vidare behandlar Furusten rörelser som en påverkande faktor i den institutionella 

omvärlden som har en påverkan på hur organisationer agerar. Bland de rörelser 

som omnämns av Furusten är organisering och företagisering, vilka kan sägas vara 

en del av orsaken till en trend under 80-talet som innebar att styrverktyg som 

ursprungligen var avsedda för affärsdrivande organisationer började användas även 

i den kommunala sektorn (Furusten, 2007). Detta är en pågående process och det 

är fortfarande vanligt att kommuner använder sig av modeller som ursprungligen 

var avsedda för vinstdrivande organisationer. I empirin framkom det ofta att 

aktörerna var intresserade av ett koncerntänk, röd tråd, och att kunna upprätthålla 

en hierarki, det vill säga en struktur för hur verksamheten skall skötas. Detta är 

enligt Furusten viktiga delar i organiseringsrörelsen. Vidare behandlar Furusten de 

institutionella omvärldsaktörerna. Furusten menar i sin tur att dessa aktörer 

producerar olika omvärldsprodukter som ska komma andra aktörer till godo. De 

omvärldsaktörer som har haft mest inlyftande på Gällivare kommuns beslut att 
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adoptera det balanserade styrkortet är Sveriges Kommuner och Landsting, men 

även andra kommuner. I samband med projektet ”Kvalitet i korthet” förpackades 

kunskap från SKL och kommuner i form av föredrag, dokument och 

diskussioner. Empirin tyder på att SKL:s projekt ”Kvalitet i korthet” har haft ett 

inflytande på hur Gällivare ska styra och mäta sin verksamhet utifrån flera 

perspektiv. Köhler berättade att styrgruppen som var tillsatt att mäta kvaliteten 

ansåg att detta var något som kommunen borde fortsätta arbeta med. I utbytet 

med andra kommuner har det diskuterats mellan kommunerna hur de arbetar och 

hur de ser på styrning. Empirin ger inte något tydligt svar på hur stor påverkan 

dessa utbyten har haft. Vissa uttalanden tyder dock på att det finns påverkan på 

sättet att tänka när det gäller styrning i flera perspektiv enligt balanserade 

styrkortsmodellen. Både Köhler och Larsson menar att Umeå har varit en förebild 

i sättet att tänka. Ytterligare omvärldsaktörer är revisorerna som kan anses vara en 

omvärldsaktör i den bemärkelsen att de genom sina rapporter och granskningar 

skall förmå Gällivare kommun att redovisa enligt vad lagen ålagt dem. 

Konsultation är enligt Furusten ett annat sätt som organisationer tar del av 

omvärldsprodukter. I Gällivares fall är det osäkert hur stor påverkan konsulten har 

haft eftersom det är osäkert vid vilken tidpunkt han involverades.  

 

5.2.1 Isomorfism 

Isomorfism bygger på den institutionella omgivningens påverkan på 

organisationen (DiMaggio & Powell, 1983). Det bygger även på antagandet att 

institutionaliserade organisationer blir mer och mer lika varandra. Detta förklaras 

utifrån tre perspektiv.  

 

Tvingande isomorfism innebär att det finns organisationer som har en sådan 

position att de kan utöva påtryckningar på en enskild organisation. Detta kan 

exemplifieras med att en stor organisation har underleverantörer och för att 

organisationen ska fortsätta att lägga ut arbete till en viss underleverantör kräver 

eller förväntar de sig att den leverantören ska använda ett med deras kompatibla 

system. Detta innebär att organisationen måste rätta sig efter den kraftfulla 

organisationens önskemål för att behålla sin viktiga inkomstkälla. (DiMaggio & 

Powell, 1983) Inget tyder på att det finns påverkan på Gällivare kommun som 

kan analyseras med utgångspunkt från detta perspektiv. 

 

Härmande isomorfism innebär att när det råder osäkerhet i den omgivning som 

organisationen befinner sig i har de en tendens att härma andra organisationer 

som ses som en förebild och har högre status än de själva. Detta i rädsla för att det 

ska visa sig att det var en bra modell som ger den andra organisationen en 

ekonomisk fördel. Detta kan även förekomma om det råder osäkerhet om 

modellens effektivitet. Detta kan vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta en lösning 

på organisationens problem. DiMaggio och Powell (1983) I studien av Gällivare 

kommun kom det fram att de har haft problem att formulera sina mål eftersom 



36 

 

organisationen upplevs enligt de intervjuade aktörerna som lite spretig. Huruvida 

det kan anses vara svårt att förutsäga modellens effekt är svårt att svara på med 

utgångspunkt från det empiriska materialet. Med tanke på den komplexitet som 

finns i den kommunala verksamheten och även med det balanserade styrkortet 

kan det förutsättas viss osäkerhet även i fråga om det förväntade resultatet. Det 

finns vissa indikationer på härmande isomorfism i Gällivare kommuns adoption. 

Det har flitigt undersökt andra kommuner som har använt sig av det balanserade 

styrkortet eller modeller som liknar detta. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

organisationer gärna härmar organisationer inom samma område som de anser 

vara mera legitima eller framgångsrika. Det har som tidigare påpekats förekommit 

positiva uttalanden om Umeå som förebild av flera aktörer. De har även sagt att 

de under en längre tid haft problem med styrningen och har inte varit säkra på 

hur styrningen skulle lösas. Enligt DiMaggio och Powell (1983) är osäkerhet en 

faktor som leder till härmande isomorfism. SKL: s utbildning har i viss mån lett 

till att Gällivare kommun har känt att för att vara legitima i det sällskapet bör de 

implementera en styrmodell som kan anpassas till att mäta de perspektiv som 

behandlades under projektet ”Kvalitet i korthet”. I empirin har det inte 

framkommit att de känt sig pressade på grund av deltagandet i projektet men det 

är värt att beakta möjligheten att det funnits viss press.  

 

Normativ isomorfism har sin utgångspunkt i expertiseringen. Det finns två viktiga 

källor till isomorfism i detta perspektiv. En baseras på den formella utbildning och 

legitimering på kognitiv bas. Den andra är snabbt växande nätverk av experter 

över organisationsgränserna där nya modeller sprids snabbt. (DiMaggio & Powell, 

1983) Den normativa isomorfismen har haft betydelse för Gällivares kommuns 

val av det balanserade styrkortet. Som tidigare nämnts har den institutionella 

omvärlden stor betydelse för vilka idéer som adopteras (Furusten, 2007). Vi anser 

att exempelvis universitet och högskolor har haft en stor roll i att det balanserade 

styrkortet i dag ses som det rätta sättet att styra.    

  

5.2.2  Verktyg och symboler 

Røviks (2000) verktygsperspektiv bygger på den rationella instrumentella 

organisationsteorin. Det gemensamt underliggande tankesättet är att 

organisationer bara är redskap för att effektivt åstadkomma beslut, varor, åtgärder 

och tjänster. Organisationers legitimitet och möjlighet att överleva är knuten till 

deras förmåga att vara effektiva. Røviks symbolperspektiv bygger däremot på att 

formella organisationer befinner sig i institutionella omgivningar där de 

konfronteras med socialt skapade normer och konventioner för hur 

organisationer bör vara utformade. Røvik menar att populära styrverktyg blir en 

socialt skapat konvention för vad som anses vara rätt organiserande. Røviks 

symbolperspektiv betonar att omgivningen inte är naturgiven utan att den är 

skapad av fenomen i samhället. (Røvik, 2000) Tolkningen av Gällivare kommuns 
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beslut att adoptera det balanserade styrkortet kommer att fortsätta med en 

diskussion utifrån Røviks verktygs- och symbolperspektiv. 

 

Gällivare kommun hade enligt aktörernas utsagor vissa problem inom 

organisationen som ledde till viljan att byta styrmodell. Om beslutet att införa det 

balanserade styrkortet bygger på dessa interna och objektiva problem går beslutet 

att hänföra till Røviks verktygsperspektiv. Enligt Røvik är tidsföljden viktig i 

detta perspektiv. Först inträder ett tillstånd när organisationer identifierar ett 

problem, därefter startar sökandet efter en modell som kan lösa problemet. De 

aktörer som intervjuades hade uppfattningen att beslutet att införa det balanserade 

styrkortet baserades på denna tidsföljd. Med utgångspunkt i symbolperspektivet 

menar Røvik att det finns externa krafter som skapar generella 

problembeskrivningar som organisationer tar till sig som sina egna. Även om det 

fanns interna problem i Gällivare kommun framkom det att problem som funnits 

i organisationen blev tydligare när de mätte verksamhetens kvalitet i samband 

med projektet ”Kvalitet i korthet”. Köhler menar ”med projektet kunde vi testa och 

mäta och få ut ett resultat att vi faktiskt inte har så hög kvalitet i vår verksamhet”. 

Larsson kände likadant och menar att ”de kände att det saknades en röd tråd i 

verksamheten”.  Utifrån detta antar vi att SKL har externt bidragit till att belysa 

Gällivare kommuns problem. SKL rekommenderade inte Gällivare kommun att 

adoptera det balanserade styrkortet men däremot belystes de 

problemformuleringar som kan lösas med det balanserade styrkortet. Dessa 

externa problem har bidragit till att påskynda processen att införa en ny 

styrmodell. Vi menar dock att valet att införa det balanserade styrkortet med 

mycket liten del kan sägas bero på ett symboliskt val som Røvik beskriver. För 

att beslutet ska ha karaktär av att vara symboliskt bör Gällivare kommuns beslut 

att införa det balanserade styrkortet haft symboliska avsikter, exempelvis att 

legitimera sin verksamhet mot omgivningen genom att använda en styrmodell 

som upplevs effektiv istället för att ta in en styrmodell som ska lösa problem som 

finns i verksamheten. Det har framkommit mycket tydligt att trots att externt 

skapade problem har bidragit till att påskynda processen har det ändå funnits så 

tydliga problem inom organisationen att det måste antas att Gällivare kommun 

tog in det balanserade styrkortet för att lösa dessa problem. Några aktörer menar 

exempelvis att hitta en ny styrmodell är en process som pågått i många år, redan 

2002 hävdar några att viljan att införa en ny styrmodell har funnits. 

 

Dessutom anser alla intervjuade aktörer att ingenting tyder på att modellen togs 

in enbart på symboliska grunder. Med det menar Røvik att utåt visa att 

organisationen är kapabel att bygga in och reflektera över de institutionaliserade 

föreställningarna i omgivningen som gäller vid varje tidpunkt. Detta kan bero på 

att i den omgivning Gällivare kommun befinner sig med stora geografisk avstånd 

har inte det balanserade styrkortet blivit en norm för legitim styrning. Gällivare 

kommun har ett samarbete med Lapplands kommunalförbund, i detta förbund 

ingår förutom Gällivare även tre ytterligare kommuner. De intervjuade aktörerna 
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menade att det fanns ett starkt samarbete inom detta förbund och de har ett 

gemensamt administrationssystem. Gällivare kommun är först i denna grupp att 

införa det balanserade styrkortet, det kan då mycket väl tänkas att Gällivare kan 

påverka de andra inom denna grupp att de också behöver det balanserade 

styrkortet för att visa legitimitet inom gruppen.  

 

För att sammanfatta verktyg- och symbolperspektivet har Gällivare kommuns 

beslut att adoptera det balanserade styrkortet till stor del präglats av faktorer som 

går att hänföra till verktygsperspektivet. De har haft stora interna problem och 

med det som utgångspunkt sökt en modell som ska lösa dessa problem. 

 

Det går dock inte med säkerhet säga att beslutet enbart går att hänföra till de 

rationella grunderna i verktygsperspektivet. Enligt aktörerna själva har det tydligt 

framgått att de interna problem som fanns stärktes och blev tydligare när de var 

med i projektet ”Kvalitet i korthet”. Det betyder att externa problem skapades av 

SKL vilket ledde till en vilja att snabba på processen med införandet av en ny 

styrmodell. Detta tyder då på att det finns vissa symboliska faktorer bakom 

beslutet. Eftersom vi hade svårt att se att Gällivare kommun införde modellen för 

att skapa legitimitet mot sin omgivning känns det som att inte dessa externt 

skapade problem räcker för att visa att modellen har adopterats på symbolisk 

grund. Dessutom menade många aktörer att beslutet vuxit fram under lång tid. 

Det stärker resonemanget att beslutet hade mer karaktär av verktyg- än 

symbolperspektivet.  
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6 Slutsatser kvalitativ studie, diskussion och bakgrund till 

kvantitativ studie 

 

 

I detta kapitel redogörs det för den kvalitativa studiens slutsatser. Vidare förs en kort 

diskussion som mynnar ut i en övergång till uppsatsens kvantitativa studie. 

 

 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med den kvalitativa studien är att identifiera viktiga faktorer som ligger 

bakom Gällivare kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet. 

Inledningsvis ges en redogörelse för de påverkande faktorer som identifierats. 

Redogörelsen sker utifrån organisationsmodeteori och nyinstitutionell teori. 

Förväntningarna som har samlats in under den kvalitativa studien har används för 

att utveckla enkäter till studie två. Förväntningarna analyseras inte men materialet 

över Gällivare kommuns förväntningar finns sammanställda i bilaga 3.  

  

Organisationsmodeteori 

Med utgångspunkt i organisationsmodeteori framkom att den gamla styrmodellen 

fungerade dåligt och att det saknades ett tydligt styrsystem. Dessa faktorer visade 

sig starkt ha påverkat beslutet att införa det balanserade styrkortet. Om dessa 

faktorer har varit de avgörande borde beslutet ha kommit tidigare, kanske redan 

när de insåg att den tidigare modellen inte fungerade.  Detta tyder på att även 

andra faktorer har haft påverkan. Dessa faktorer är revisorer, andra kommuner, 

implementeringen av processtyrning i socialförvaltningen och dess konsult. Vi är 

osäkra på när konsulten blev inblandad och därför också osäkra på vilken 

betydelse han har haft på beslutet att adoptera det balanserade styrkortet. 

Sammanfattningsvis finns det påverkande faktorer i alla Abrahamsons fyra 

perspektiv.    

 

Nyinstitutionell teori 

I den institutionella omvärlden kommer den största påverkan från trender och 

rörelser. Dessa är en avgörande faktor för att skapa de olika styrmodeller som 

finns att välja mellan idag. SKL har som omvärldsaktör haft stor påverkan på 

beslutet som via ”Kvalitet i korthet” spred idéer om hur effektiva kommuner ska 

mäta sin verksamhet. I samma projekt har det också funnits en viss påverkan från 

andra kommuner där diskussioner förts om hur verksamheten skall styras. Även i 

den institutionella omvärlden finns det påverkan från faktorer som revisorer, 

konsulten och SKL:s egen tidning. 
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Med utgångspunkt i isomorfism har den tvingande isomorfismen inte haft stor 

betydelse i detta fall. Utifrån den härmande isomorfismen är den faktor som har 

haft störst påverkan på Gällivare kommuns beslut SKL: s projekt ”Kvalitet i 

korthet”. De har skapat ett speciellt sätt att mäta verksamheten på. För att kunna 

anses legitima i det sällskapet bör de medverkande kommunerna implementera en 

styrmodell som kan anpassas till att mäta de perspektiv som behandlats under 

projektet ”Kvalitet i korthet”. Det fanns också påverkande faktorer i form av 

andra kommuner som Gällivare ser upp till, Umeå är ett exempel på en sådan. En 

viktig faktor till Gällivare kommuns adoptering av det balanserade styrkortet är 

att det har skapats en institutionaliserad standard som fanns tillgänglig vid rätt 

tidpunkt, expertiseringen har varit en stor del i detta. Detta tyder på den 

normativa isomorfismen. 

 

Vid en första anblick utifrån Røviks verktygsperspektiv var den avgörande 

faktorn de interna problem som fanns i organisationen. Men vissa indikationer 

fanns på att projektet ”Kvalitet i korthet” förstärkte de problem som redan fanns. 

Detta tog Gällivare kommun till sig och använde som anledning till byte av 

styrmodell. Det går därför inte dra slutsatsen att det endast var de interna 

problemen som påverkade adoptionen. De externt skapade problemen som 

Gällivare kommun tog till sig tyder på att vissa inslag av symboliska motiv finns. 

 

Syftet med den kvalitativa studien är att identifiera viktiga faktorer som ligger 

bakom Gällivare kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet. Dessa 

faktorer finns sammanställda nedan: 

 

 Moderniteten 

 Företagisering och organisering 

 Egna upplevda problem 

 Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Kvalitet i korthet” 

 Andra kommuner 

 Revisorerna 

 Socialförvaltningens processtyrning samt dess konsult 

 

 

6.2 Slutdiskussion kvalitativ studie 

 

I denna del av uppsatsen användes två teorier. De teorier som användes har 

likheter och bägge teorierna har karaktären av att uppmärksamma institutionella 

faktorer. Beroende på hur empirin kunde angripas med de valda teorierna kunde 

tolkningen skilja sig åt. Inom organisationsmodeteori användes Abrahamsons fyra 

perspektiv. Utifrån dessa perspektiv kunde vi inte uppmärksamma externt 

skapade problem och legitimitet som organisationer vill uppnå. När tolkningen 

skedde utifrån dessa perspektiv uppmärksammades inte att SKL:s ”Kvalitet i 
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korthet” hade påverkat beslutet. Projektet gick inte direkt att hänföra till ett av de 

fyra perspektiv. Det som gick att hänföra var att inblandade kommuner hade 

påverkat och då enligt fad perspektivet, men inte att själva projektet påverkat. 

När tolkningen sedan skedde utifrån Nyinstitutionell teori uppmärksammades det 

att SKL:s projekt hade haft en ganska stor påverkan på Gällivare kommun. 

Gällivare kommun fick förstärkta problem och det har funnits en press att styra 

verksamheten utifrån de perspektiv som SKL lade fram. I denna diskussion vill vi 

därför belysa att de teorier vi använde har många likheter men slutsatserna kan 

ändå bli olika beroende på att de har till viss del olika utgångspunkter.   

 

 

6.3 Bakgrund kvantitativ studie 

 

I den kvalitativa studien har olika påverkande faktorer identifierats men även 

vilka förväntningar som skapats under denna adoptionsprocess. De förväntningar 

som finns är inte analyserade i den kvalitativa studien men några av de 

intervjuade aktörerna känner att de har höga förväntningar. Förväntningarna som 

finns i Gällivare kommun påminner också om dem som finns i det balanserade 

styrkortets konceptlitteratur. Problemet som lyftes fram i inledande 

problemdiskussion att beroende på varför modeller adopteras kan det också finnas 

samband med hur tillfredställda organisationer blir med styrmodellen avser vi att 

behandla i studie två. För att undersöka om detta samband finns väljer vi att 

genom en kvantitativ studie undersöka ett större antal respondenter. För att 

begränsa antalet variabler i studien avgränsar vi oss i denne del av uppsatsen till att 

endast dela in faktorerna utifrån organisationsmodeteorins fyra perspektiv.  
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Del 2: Adoption av det balanserade styrkortet 
 – En kvantitativ studie av samband mellan de faktorer som påverkat beslutet att adoptera 

det balanserade styrkortet och hur tillfredställda organisationer blir med den nya 

styrmodellen. 
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7 Metod kvantitativ studie 

 

 

I detta kapitel redogörs för hur den kvantitativa studien är genomförd. Vidare kommer även 

en kritisk reflektion över studien att presenteras för att klargöra vilka metodproblem som 

kan ha funnits och vad som gjorts för att motverka dessa. 

 

7.1 Vetenskaplig ansats 

 

Det mest karakteristiska för det analytiska synsättets tillvägagångssätt är dess 

cykliska natur. Det startar med fakta, slutar med fakta och de fakta, som avslutar 

en cykel är början på nästa. En kunskapare håller endast sina teorier som troliga 

och är därför alltid beredd att överge dem om inte uppkomna fakta 

överensstämmer med teoriernas förutsägelse. (Arbnor & Bjerke, 1994) Även om 

det är svårt att fånga in samhälleliga förhållanden med hjälp av enkla teorier, finns 

det stort behov av att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden på ett 

systematiskt sätt. Man brukar tala om två angreppssätt, deduktiv och induktiv, de 

kallas även bevisandet och upptäcktens väg. (Holme & Solvang, 1997) Om en 

serie observationer, frambringade i avsikt att verifiera vissa förutsägelser, tvingar 

oss att överge vår teori, söker vi efter nya och bättre teorier. Detta utgör fjärde 

steget på den gamla teorin men även första steget på den nya teorin. Vårt 

tillvägagångssätt i denna studie kan anses tillhöra den hypotetiskt deduktiva 

teoribildningen eftersom vi ur ett sammanhängande system av påståenden 

härleder hypoteserna som studie två behandlar, vilka sedan prövades mot det 

empiriska materialet. Figuren nedan visar förhållandet mellan teori, förutsägelser 

och verifikation enligt det deduktiva angreppssättet. 

 

 

Figur 7.1 beskrivning av den induktiva och deduktiva teoribildningen (Arbnor & Bjerke, 2004 s. 

107) 
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7.2 Metodisk angreppsätt 

 

Metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 

Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Man brukar skilja på två 

olika metodiska angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder. Denna 

uppdelning görs med utgångspunkt i vilken information vi undersöker – 

mjukdata eller hårddata.  Kvalitativa metoder innebär en låg grad av 

formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte. Det är av mindre intresse 

att testa informationens generella giltighet. Det centrala blir i stället att på olika 

sätt samla in information som kan ge en djupare förståelse för det problem vi 

studerar samt att beskriva helheten av det sammanhang detta inryms i. 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i högre 

utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka 

förhållanden som är av intresse utifrån den valda frågeställningen.(Holme & 

Solvang, 1997) I Studie två, den kvantitativa studien var syftet att hitta samband 

mellan adoptionsperspektiv och tillfredställelse med modellen. Som nämnt 

tidigare hade vi en analytisk utgångspunkt och eftersom vi i denna studie avsåg att 

kvantifiera och analysera statistiskt material utfördes denna studie med ett 

kvantitativt angreppssätt vilket är ett lämpligt angreppssätt med utgångspunkt i det 

analytiska metodsynsättet. Detta eftersom detta angreppssätt bygger på antagandet 

att kunskap skall vara kumulativ och sträva efter att förklara en objektiv 

verklighet så långt det är möjligt (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

 

7.3 Litteratursökning 

 

Den teori som användes kommer från vetenskapliga artiklar och böcker. 

Litteraturen har identifierats via databaser som görs tillgänglig via Luleå tekniska 

universitetsbibliotek hemsida. De databaser som användes för att identifiera 

vetenskapliga artiklar var Business source elite, Emerald insight och JSTOR. 

Sedan användes även universitetsbibliotekets egen databas Lucia för att hitta 

böcker. De sökord som användes var:  “diffusion”, “diffusion of innovations ”, 

“Cognitive dissonance”, “customer satisfaction” och ”disconfirmation theory”. 

När sökningar gjordes på Lucia användes samma sökord men även de svenska 

motsvarigheterna. Vid sökningarna sorterades artiklarna på relevans, sedan med 

hjälp av abstrakten valde vi ut artiklar som kunde vara av intresse. En artikel som 

innehöll en litteraturgenomgång med avseende på olika teoriers relevans vid 

samband mellan förväntningar och tillfredsställelse användes för att vidare utöka 

det teoretiska underlaget. I studien användes även litteratur som identifierades i 

studie ett, främst artiklar som behandlade adoptionen med utgångspunkt i 

organisationsmodeteori. 
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7.4 Urvalsram 

 

Den kvantitativa studien avsåg att undersöka Sveriges kommuner. I dagsläget 

finns det 290 kommuner i Sverige6. Detta är en relativt liten och begränsad 

population.  Studien inriktade sig dessutom endast på kommuner som har 

adopterat det balanserade styrkortet. Urvalet gjordes utifrån en sammanställning 

som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort över 190 av Sveriges 

kommuner. Sammanställningen kallas en ”Balanced Scorecard bank7” och 

uppdaterades 1 januari 2007. Eftersom uppdateringen är från 2007 kunde vi anta 

att de kommuner som använde det balanserade styrkortet vid denna tidpunkt har 

fått sådan kännedom i dagsläget att de kan besvara på frågor om deras upplevda 

effekter med modellen. Av de 190 kommunerna sammanställningen omfattade 

använde sig 64 kommuner av det balanserade styrkortet i hela eller delar av 

verksamheten. Trots att 100 kommuner saknades från sammanställningen antog 

vi att de 64 adopterande kommunerna sammanställningen omfattade var en 

representativt empirisk population.  

 

 

7.5 Datainsamling 

 

För att kunna genomföra studien uppdaterade vi kontaktlistan som SKL:s 

sammanställning omfattade. Vi skickade mail eller ringde till respektive kommun 

för att ta reda på vem som skulle kunna besvara frågor angående det balanserade 

styrkortet. Under början av vecka 50 skickades en webb-baserad enkät till 64 

kommuner, antingen direkt till kontaktpersonen eller till en generell mail på 

ledningskontoret för vidarebefordran till kontaktperson. Kommunerna svarade på 

enkäterna genom att klicka på en länk som var bifogad i det mail vi använde för 

att förklara studiens syfte. Datainsamlingen avslutades under slutet av vecka 51.  

 

  

7.6 Bortfallsanalys 

 

Av de 64 enkäter som skickades ut svarade 33 stycken redan inom ett par dagar. 

Efter uppmuntran och påminnelser svarade ytterligare 11 stycken. Totalt 

besvarades 44 av 64 enkäter, detta leder till en svarsfrekvens på ca 69 %. Dock 

kunde inte alla 44 respondenter användas som underlag för analysen. 7 

kommuner hade slutat använda sig av det balanserade styrkortet eller ansåg sig 

inte använda det och 10 kommuner gav inte fullständiga svar och kunde inte 

användas för fortsatt analys. Antal respondenter som medverkade i analysen blev 

                                       
6 http://www.skl.se/ 
7 http://www.skl.se/artikel.asp?A=8758&C=4778 

http://www.skl.se
http://www.skl.se/artikel.asp?A=8758&C=4778
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till slut 27 stycken (ca 42 %). Vi anser att svarsfrekvensen var relativt hög (ca 69 

%).  Dock föll många respondenter bort. Bortfallet kan bero på att 

sammanställningen från Balanced Scorecard banken inte var uppdaterad under de 

två senaste åren. Några kommuner har under tiden slutat använda det balanserade 

styrkortet. Bortfallet kan också bero på att respondenterna valde att inte svara på 

vissa frågor men även att respondenterna av misstag missat att fylla i svar på alla 

frågor. Detta ledde till tio ofullständiga enkäter som förkastades, se figur 8.2 för 

beskrivning av bortfallet. 

 

 
 

Figur 7.2 Beskrivning av bortfallet 

 

7.7 Enkätutformning 

 

Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt hur en enkät utformas. De 

menar att om enkäten är slarvigt utformad, för omfattande, har en oklar struktur, 

eller ett obegripligt språk är sannolikheten låg för att respondenten ska ägna tid åt 

att svara på enkäten. För att förenkla utformning och design och genom detta öka 

respondentens motivation att besvara enkäten användes ett affärsverktyg som 

heter SurveyMonkey.com. Verktyget skapar en enkel struktur, bra layout och ett 

frågeformulär som är enkelt att följa med i. Verktyget underlättar också 

insamlingen av enkäterna då detta sker över mail och svaren registreras direkt i en 

databas. Holme och Solvang menar vidare att det kan vara svårt att hålla intresset 

Enkäten skickades till 64 kommuner, 
33 svarade

Efter påminnelse svarade ytterligare 
11, ger totalt 44 respondenter

7 kommuner ansåg sig inte använda 
Balanserade styrkort

10 kommuner gav ej fullständiga 
svar

Totalt antal analyserade 
responenter blev 27
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uppe vid en enkät, därför får enkäten inte bli för omfattande. Vi försökte därför 

skapa frågor som kunde besvaras relativt snabbt och endast fråga om de som 

verkligen var relevant. Enkäten började med två bakgrundsfrågor, enkäten finns 

presenterad i dess helhet i bilaga 4.  Sedan ställdes fråga 1.3 för att skilja ut 

adoptörer från icke-adoptörer. Icke-adoptörerna blev hänvisade till sista frågan. 

De adopterande kommunerna besvarade först frågorna 2.1 – 2.4 angående deras 

första kontakt med det balanserade styrkortet och när de tagit beslut om 

adoption. Fråga 2.5 - 2.12 handlar om adoptionsmotiv utifrån Abrahamsons 

typologi. De frågor som utformades baserades delvis på Malmis (1999) 

undersökning där frågorna användes för att identifiera adoptionsperspektiven. 

Frågorna ställdes upp på en skala från ett till fem där respondenten fick ta ställning 

till hur väl olika påståenden stämde in på respondentens organisation. För 

utförligare information om vilka perspektiv frågorna avsåg att mäta se figur 8.3. 

Frågorna 3.1 och 3.2 behandlade hur väl det balanserade styrkortet har uppfyllt 

organisationens syften med adoptionen. Frågorna 3.3 till 3.7 behandlar också hur 

tillfredställda adoptörerna var med det balanserade styrkortet men här med 

utgångspunkt i de fem tillfredställelsekategorier som utformades utifrån Gällivare 

kommuns förväntningar som samlades in i den kvalitativa studien. Dessa 

tillfredställelsekategorier besvarades utifrån en skala från ett till fem hur väl 

påståenden stämde in på respondentens organisation. Enkäten avslutades med en 

fråga om hur respondenten ansåg att enkäten var utformad. Detta för att själva få 

feedback men också göra oss medvetna på de problem som kan ha uppstått vid 

utformandet av enkäten. Då det var första gången vi använde affärsverktyget 

SurveyMonkey.com var vi extra noga med att testa verktyget innan vi skickade 

enkäterna till respondenterna. Vi körde pilottester både på klasskamrater och 

bekanta. Både för att testa att datainsamlingen fungerade, att enkäten fungerade 

och att frågorna var realistiska både vad gäller struktur, relevans och begriplighet. 

 

 Imitations fokus dimensionen 

Imitation 

processen 

påverkar inte 

Imitationsprocessen 

påverkar 

Påverkan 

utifrån 

dimensionen 

Organisationer 

inom gruppen 

påverkar 

adoptionen 

Efficient-choice 

perspektivet 

(enkäten frågor 

2.5–2.6 

Fad perspektivet 

(enkäten frågor 

2.11–2.12) 

Organisationer 

utanför gruppen 

påverkar 

adoptionen 

Forced-selection 

(enkäten fråga 

2.7) 

Fashion perspektivet 

(frågor 2.8–2.10) 

 

Figur 7.3 Beskrivning av enkätfrågornas koppling till perspektiv (bygger på, Abrahamsson, 

1991, s 591). 
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7.8 Enkätanalys  

 

Datamaterialet från SurveyMonkey.com levererades i form av en excelfil. Filen 

med råmaterialet var utformad så att viss vidare bearbetning krävdes för att vidare 

analys skulle kunna genomföras. För att kunna analysera materialet med hjälp av 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) var vi tvungna att ordna 

variabelsvaren i samma kolumn. Vi var bägge delaktiga i arbetet för att undvika 

felaktiga omföringar i data materialet. När materialet var justerat för att passa 

SPSS importerades data direkt till SPSS för vidare analys. För att kunna göra 

regressionsanalysen I SPSS sammanställde vi svaren från frågor som tillhörde 

samma perspektiv till ett medelvärde för hur stark påverkan respektive perspektiv 

hade. Dessa variabelvärden testades som den oberoende variabeln och testades 

mot medelvärden över hur tillfredställda adoptörerna varit med det balanserade 

styrkortet som beroende variabel. Regressionen testades med signifikans på 5 %. 

Vi gjorde även deskriptiva bearbetningar av enskilda svarsvariabler dessa 

bearbetningar gjordes med Excel.  

 

 

7.9 Metodproblem  

 

Holme och Solvang (1997) menar att man bör fråga sig själv om det har smugit in 

några systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid formuleringen av 

frågeställningen eller vid insamlandet av informationen. Vidare menar författarna 

att endast genom en kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid 

bearbetning av materialet kan en tillfredställande grad av reliabilitet och validitet 

uppnås. Därför kommer utförligare redogörelse för de reflektioner över studiens 

metodproblem samt vad som gjort för att motverka dem föras med utgångspunkt 

i reliabilitet och validitet. 

 

7.9.1 Reliabilitet 

Hög reliabilitet har vi om olika och oberoende mätningar av samma fenomen ger 

samma eller ungefärligen samma resultat (Holme & Solvang, 1997). Vidare menar 

Holme och Solvang att reliabilitet bestäms av hur noggrant mätningarna utförs 

och hur noggrant bearbetningen av informationen utförs. I vår studie använde vi 

ett frågeformulär som var utformat med teoretisk utgångspunkt i de fyra 

perspektiv som avsågs att identifiera, detta för att öka reliabiliteten. Frågorna som 

avsåg att identifiera påverkande adoptionsperspektiv utformades med hjälp av en 

tidigare studie av Malmi (1999) vilket bör ha ökat studiens reliabilitet. I enkäten 

valde vi att i svarsalternativen till huvuddelen av frågorna använda en ordinalskala. 

Detta gjorde det möjligt att göra rangordningar mellan mätresultaten vilket var 

viktigt för studien. Ordinalskala är enligt Arbnor och Bjerke (1994) inte den skala 

som ger den högsta reliabiliteten men den var lämplig för genomförandet av vår 
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studie. När enkäter används som verktyg vid datainsamling är studien beroende 

av respondenternas vilja att svara vilket i sin tur påverkar studiens reliabilitet, i det 

mail som innehöll länken till enkäten bifogades en vädjan till respondenterna där 

vi förklarade att vi skulle uppskatta att de tog sig tid att svara på enkäten. Vidare 

så skickade vi ytterligare ett mail efter fyra dagar med en vädjan till de kommuner 

som inte hade svarat på enkäten för att på så sätt öka svarsfrekvensen vilket gjorde 

att elva ytterligare svar lämnades detta bör ha ökat reliabiliteten på studien. Under 

datainsamlingsprocessen och när data behandlades användes affärsverktyget 

SurveyMonkey. Detta bör ha bidragit till ökad reliabilitet på studien i det 

avseende att eftersom data levererades i en nästan komplett sammanställning i en 

excelfil fanns mindre risk för felinmatningar. Urvalet i studien kan vara behäftad 

med visst reliabilitets problem. Urvalet baserades på en sekundärkälla där inte alla 

kommuner fanns representerade. Databasen innehöll endast 190 kommuner 

vilket gör att vårt urval inte beaktade hela populationen, detta kan haft negativ 

inverkan på studiens reliabilitet. 

  

7.9.2 Validitet 

Med validitet menas att mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att 

det ska mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Övergången mellan teori 

och empiri är en kritisk fas i studien, det är här den formulerade teorin ska 

kopplas till konkret samhällspraxis (Holme & Solvang, 1997). Denna övergång 

även kallad operationalisering är således viktig för studien. Kontinuerligt under 

studiens gång har vi brottats med dilemmat Holme och Solvang (1997) beskriver 

när det råder viss konflikt mellan reliabilitet och definitionsmässig validitet. För 

att utföra studie två var vi tvungna att kvantifiera tillfredställelse vilket inte är en 

helt lätt uppgift. I studien användes studie ett för att operationalisera 

tillfredställelse. De förväntningar som fanns på modellen låg till grund för att 

skapa de kategorier som användes för att mäta tillfredställelse. Detta 

tillvägagångssätt ger troligtvis inte 100 % överstämmelse med vad som kan i alla 

avseende kallas tillfredsställelse men för att överhuvudtaget kunna utforma en 

enkät som inte skulle bli allt för omfattande och svårbegriplig ansåg vid det vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt. När det gäller validiteten i frågorna kopplat till 

operationaliseringen av de fyra perspektiven har vi baserat en stor del av frågorna 

på studier som hade för avsikt att identifiera just de olika perspektivens påverkan 

på adoption av olika styrmodeller. Detta bör ha ökat den definitionsmässiga 

validiteten i avseende på identifieringen av påverkande perspektiv i förhållande 

till tillfredställelse.  

 

 

 

 



50 

 

8 Teori kvantitativ studie 

 

 

Teorin i detta kapitel har sin utgångspunkt i teorin som användes i den kvalitativa studien. 

Teorin kommer här att kombineras med ytterligare teoretiskt material för att skapa 

utgångspunkten för hypoteserna vi avser att presentera i den kvantitativa studien. 

 

 

8.1 Diskonfirmationsteori 

 

För att kunna förklara hur adoptionsmotiv kan påverka hur tillfredställda eller 

nöjda adoptörerna är med den nya styrmodellen kompletterar vi 

organisationsmodeteori med modeller som härstammar från kundnöjdhetens 

område. Det finns enligt Churchill och Suprenant (1982) flera teorier som 

används för att förklara kundnöjdhet eller adoptörernas tillfredställelse med en ny 

modell. Den mest accepterade och använda är enlig Churchill och Suprenant 

(1982) diskonfirmationsteorin. Staples, Wong och Seddon (2002) argumenterar 

kring två konkurrerande teorier som förklarar förväntningars samband med 

tillfredställelse. Den första teorin handlar om kognitiv dissonans och den andra 

teorin handlar om diskonfirmation. Staples et al har tittat på flera olika 

undersökningar som använder dessa teorier bland andra Ginzberg (1981), 

Marcolin (1994), Churchill och Suprenant (1982), Oliver (1980) och Szymanski 

& Henard (2001). Utifrån dessa undersökningar menar Staples, Wong och 

Weddon (2002) att det finns starkare stöd för att diskonfirmationsteori kan 

förklara samband mellan förväntningar och tillfredställelse än vad teorier om 

kognitiv dissonans kan göra. Även Yi (1990) argumenterar för att kognitiv 

dissonans är svår att knyta till effekterna av förväntningar. Med utgångspunkt i 

dessa studier väljer vi därför att använda diskonfirmationsteori för att formulera 

hypoteser som kan testa samband mellan adoptionsperspektiv och tillfredställelse.    

 

Diskonfirmationsteori baseras på att den upplevda tillfredställelsen beror på 

storleken av diskonfirmationen där diskonfirmation är relaterat till adoptörens 

initiala förväntningar. Om adoptörens upplevda effekter motsvarar dess 

förväntningar blir förväntningarna konfirmerade, vilket innebär att de är 

bekräftade men om adoptörens upplevda effekter inte överensstämmer med 

förväntningarna blir dessa diskonfirmerade, de blir alltså inte bekräftade. 

(Churchill & Suprenant, 1982)  

 

Churchill och Suprenant (1982) menar att det finns både positiv och negativ 

diskonfirmation. Negativ diskonfirmation uppstår om adoptörens upplevda 

effekter är sämre än förväntningarna och en negativ diskonfirmation betyder 

enligt författarna att adoptören upplever lägre tillfredställelse med den valda 
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styrmodellen. Positiv diskonfirmation uppstår om adoptörernas upplevda effekter 

är bättre är förväntat och innebär enligt författarna tillfredställda adoptörer. För att 

adoptörerna ska bli tillfredställda krävs det alltså att de upplevda effekterna 

motsvarar eller överträffar förväntningarna.  

 

Staples, Wong och Seddon (2002) använde i sin studie diskonfirmationsteori som 

utgångspunkt. De menar att orealistiskt höga förväntningar resulterar i lägre 

tillfredställelse än de som associeras med realistiska förväntningar (förväntningar 

som överensstämmer med upplevelsen). Anledningen till att belysa 

diskonfirmation i denna teoridel är för att förklara att förväntningar som uppstår i 

adoptionsprocessen är en viktig faktor för hur tillfredställda en organisation blir 

med en ny styrmodell. För att ytterligare styrka detta resonemang hänvisas till 

Conrath och Mignen (1990) som gjorde en undersökning där de kom fram till att 

förväntningar var en av de viktigaste faktorerna som påverkade tillfredställelsen.  

 

Nedan kommer diskonfirmationsteori användas tillsammans med 

organisationsmodeteori för att utforma hypoteserna som vi avser testa i studie två. 

I stycke 7.2 följer en kort beskrivning av organisationsmodeteorin, för utförligare 

beskrivning se kapitel 3.   

     

 

8.2 Organisationsmodeteori 

 

Efficient-choice perspektivet 

Utgångspunkten i efficient-choice perspektivet är att innan adoptörer beslutar att 

implementera nya modeller är adoptörerna rationella i sitt val av styrmodell 

(Abrahamson, 1991).  Adoptörerna väger kostnader/intäkter och 

fördelar/nackdelar mot varandra för att kunna ta fram den tekniskt mest effektiva 

modellen. Organisationer adopterar nya modeller när det finns en skillnad mellan 

organisationens mål och vad organisationen kan åstadkomma med den nya 

modellen. Med efterfrågesidan som förklaring är det förändringar i omgivningen 

som skapar ändrade förutsättningar. När de ändrade förutsättningarna drabbar 

organisationer med liknande mål och strategier leder detta till att många 

organisationer samtidigt upplever liknande behov, vilket leder till att modeller 

adopteras av många liknande företag vid ungefär samma tidpunkt. Adoptionen 

kan även ske med utbudssidan som utgångspunkt. När ny teknologi skapas kan de 

leda till möjligheter som inte fanns med tidigare teknologi. (Abrahamson, 1991)  

 

Eftersom kärnan i detta perspektiv är att adoptörerna väljer på rationella grunder 

oavsett om det är med utgångspunkt av efterfrågesidan eller utbudssidan så bör 

det innebära en hög grad av tillfredställelse med den valda modellen eftersom 

modellens för och nackdelar är grundligt analyserade före valet att adoptera ny 

modell. Dessutom bör organisationer som på eget initiativ utreder en modells 
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effektivitet med utgångspunkt i organisationens förutsättningar utsättas för liten 

yttre påverkan, vilket innebär att externa aktörer inte skapat orealistiska 

förväntningar. Vilket enligt Staples, Wong och Seddon (2002) betyder en mindre 

risk för negativ diskonfirmation. Vilket enligt Staples et al innebär en högre grad 

av tillfredställelse med den nya styrmodellen. Med utgångspunkt i ovanstående 

resonemang avser vi att testa den första hypotesen: 

 

H1 Det finns ett positivt samband mellan adoption enligt efficient-choice perspektivet och 

graden av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

 

Forced – selection perspektivet 

Detta perspektiv baseras på att det utanför gruppen av organisationer där modeller 

adopteras finns inflytelserika organisationer som har ett eget-intresse i adoptionen 

av effektiva eller ineffektiva modeller(Abrahamson, 1991). Adoptionen förklaras 

enligt detta perspektiv av att ett antal organisationer har tillräckligt med 

påtryckningsmedel för att diktera vilka modeller som skall adopteras bland 

organisationer. Exempelvis skulle fackliga rörelser med hot om strejker kunnat 

påtvinga arbetsgivarna modeller som anses vara gynnsam för de anställda. 

(Abrahamson 1991) Detta innebär att organisationens adoption av en ny modell 

inte är organisationens eget beslut, utan de är mer eller mindre tvungna (Malmi, 

1999). Eftersom organisationer varit mer eller mindre tvungna att implementera 

en ny modell kan det leda till att organisationer adopterar modeller som inte är 

anpassade för deras specifika organisation. Eftersom organisationen inte heller 

själva tagit beslutet att adoptera en modell utan blivit tvingade till det kan det leda 

till lägre benägenhet att lyckas med implementering därför kan detta leda till en 

lägre av tillfredsställelse. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang avser vi att 

testa den andra hypotesen:   

 

H2 Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt forced – selection perspektivet 

och graden av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

 

Fashion perspektivet 

Detta perspektiv bygger på att organisationer som upplever osäkerhet i sin 

omgivning, eller i den tekniska effektiviteten som modellerna kan åstadkomma, 

har en tendens att imitera andra (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt detta 

perspektiv blir det mindre viktigt för organisationerna att välja vilka modeller de 

skall adoptera. Istället ligger fokus på att välja vilken organisation de skall imitera. 

De organisationer som behandlas i detta perspektiv är organisationer som ligger 

utanför den grupp av organisationer där modellerna adopteras. Røvik (2008) 

menar att styrmodeller ofta skapas av managementföretag och konsultföretag som 

genom analys av stora mängder kvantitativa data där företag över hela världen 

jämförs. Baserad på dessa data skapas sedan styrmodeller som ska passa många 
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olika typer av organisationer. Principen för detta förutsätter att organisationer 

världen över består av ett antal grundläggande och universella processer. Røvik 

menar dock att det finns vissa fallgropar med detta sätt att ta fram styrmodeller. 

Den första fallgropen är att styrmodellerna baseras på kvantitativa data och i 

mindre utsträckning kvalitativ data där mera ingående kunskap om de enskilda 

fallen analyseras. Den andra problematiken är att de som skapar modellerna är i 

många fall distanserade från de organisationerna som kvantifierade data bygger på 

vilket gör det svårt att omvandla lyckad praxis till en generell modell som ska 

kunna användas av vitt skilda organisationer. (Røvik, 2008) Detta innebär att 

även om konsultbyråer försöker ta fram modeller som är de bästa i praktiken 

behöver inte dessa modeller passa för alla olika typer av organisationer. 

Abrahamson (1991) menar också att handelshögskolor och konsultbyråer på 

grund av deras inneboende expertis spelar en stor roll i vilka moden som skapas. 

När väl handelshögskolor och konsultbyråerna tagit ställning i valet av modell 

marknadsförs dessa moden genom affärsmassmedia och förläggare av populära 

affärsböcker, eftersom dessa organisationer kan nå en stor publik. Det är 

naturligtvis möjligt att de modeskapande organisationerna väljer de modeller som 

de verkligen anser är de effektivaste, men valet av modell skulle också kunna falla 

på den modell som är enklast att marknadsföra och som också ger störst 

lönsamhet. (Abrahamson, 1991) I fashion perspektivet är det alltså utomstående 

aktörer som inte allt för sällan drivs av egenintresse som propagerar för 

styrmodeller och i vissa fall överdriver deras goda egenskaper och undanhåller 

negativa egenskaper (Ax & Bjørnenak, 2007). Enligt diskonfirmationsteorin 

kommer för högst ställda förväntningar leda till en lägre grad av tillfredställelse på 

grund av att den verkliga upplevelsen av modellens funktion understiger den 

förväntade (Staples, Wong och Seddon, 2002). Detta resonemang lämnar öppet 

för att generellt skapade styrmodeller leder till olika tillfredställelse i 

organisationer beroende på hur väl modellen är anpassad för den specifika 

organisationen, samt att risken för orealistiska förväntningar är hög. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang avser vi att testa den tredje hypotesen: 

 

H3 Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt fashion perspektivet och graden 

av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

  

 

Fad perspektivet 

I detta perspektiv förutsätts det att organisationer imiterar andra organisationer 

inom samma grupp när det råder osäkerhet, till skillnad från fashion perspektivet 

där de imiterar organisationer utanför gruppen (Abrahamson, 1991). Det finns 

några olika syner på vad det är som påverkar imitationen. En anledning skulle 

vara att kommunikation mellan organisationerna skulle leda till minskad 

osäkerhet kring modellen (Rogers, 1983). En annan möjlighet är att 

organisationer imiterar andra för att få legitimitet när en norm skapas inom 

gruppen av organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Valet att imitera andra 



54 

 

organisationer kan också bero på att organisationer inte vågar riskera att modellen 

som konkurrenten adopterar ska ge denne en konkurrensfördel, därför tar 

organisationen beslutet att adoptera samma modell (Abrahamson & Rosenkopf, 

1990; Katz & Shapiro, 1985; Mansfield, 1961). Det finns även forskning som 

visar att det förekommer att organisationer inom en grupp imiterar de val som 

organisationer inom gruppen med högre status gör (DiMaggio & Powell, 1983; 

Fombrun & Shanley, 1990; Mohr, 1969). Det finns även en förklaring som kallas 

”bandwagon pressure” som innebär att trycket på den enskilda organisationen att 

adoptera ökar i takt med att andra organisationer adopterar modellen (Katz & 

Shapiro, 1985; Mansfield, 1961). Eftersom motiven till adoption i fad 

perspektivet bygger på att organisationer imiterar andra organisationer inom 

samma grupp och inte lägger lika stor vikt vid att anpassa valet av styrmodell för 

organisationens egna förutsättningar borde detta kunna leda till mindre 

tillfredställda adoptörer. I detta perspektiv tittar organisationerna på andra 

organisationer inom gruppen och blir inspirerade av andras framgång. 

Organisationer får genom detta förväntningar, och dessa kan precis som i fashion 

perspektivet vara orealistiska eftersom modellen inte nödvändigtvis är lika väl 

anpassad för deras organisation. Detta skulle kunna innebära att en negativ 

diskonferens uppstår vilket enligt Staples, Wong och Seddon (2002) skulle 

innebära mindre tillfredställda adoptörer. Med utgångspunkt i ovanstående 

resonemang avser vi att testa den fjärde hypotesen: 

 

H4 Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt fad perspektivet och graden av 

tillfredställelse med den nya styrmodellen. 
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9 Resultat/Analys kvantitativ studie 

 

 

I detta kapitel redovisas resultaten och analysen av den kvantitativa studien. Först 

presenteras en deskriptiv data för variablerna som ingått i studien. Därefter testas 

hypoteserna om det finns samband mellan de påverkande perspektiven och hur tillfredställda 

kommuner är med det balanserade styrkortet. 

 

 

9.1 Resultat 

 

Påverkande perspektiv 

De 27 adopterande kommunerna som medverkade i undersökningen har fått 

svara på ett antal frågor som behandlar de fyra perspektiven efficient-choice, 

forced-selection, fashion och fad. På en skala ett till fem har kommunerna 

besvarat hur olika faktorer påverkat adoptionen. Dessa faktorer har sedan 

sammanställts utifrån de fyra olika perspektiven. Det är väldigt lite som tyder på 

att forced-selection ska ha varit en påverkande faktor att adoptera det balanserade 

styrkortet. Däremot anser många att de agerat i enlighet med efficient-choice 

perspektivet när det tagit beslutet. Många anser alltså att beslutet är baserat på mer 

rationell grund och att de inte heller blivit påverkad av externa aktörer i allt för 

hög omfattning. Hur mycket de olika perspektiven påverkat beslutet finns 

sammanställda med medelvärden, standardavvikelse och variationsvidd i tabell 2 

nedan. 

 

Tabell 2 Deskriptiv data perspektivvariabeln (27 respondenter, skala 1-5) 

 
Perspektiv Medelvärde Standaravvikelse Variationsvidd 

Efficient-choice 3,96 0,76 3 

Forced-selection 1,30 0,82 4 

Fashion 1,59 0,71 2 
Fad 2,65 0,84 3 

 

 

Tillfredställelse 

Under den kvalitativa studien sammanställdes fem olika kategorier för vilka 

förväntningar Gällivare kommun har på det balanserade styrkortet. I den 

kvantitativa studien har vi använt dessa kategorier som utgångspunkt för att mäta 

hur tillfredställda kommunerna är med det balanserade styrkortet. På en skala ett 

till fem har kommunerna fått svara på hur det balanserade styrkortet har bidragit 

till utveckling i dessa fem kategorier. Den kategori kommunerna upplevde som 

mest tillfredställande var att det balanserade styrkortet gjort dem mer 
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uppmärksamma på organisationens mål och visioner. Tillfredsställelse i de fem 

kategorierna finns sammanställda med medelvärden, standardavvikelse och 

variationsvidd i tabell 3 nedan.    

 

Tabell 3 Deskriptiv data tillfredställelse variabeln (27 respondenter, skala 1-5) 

 

Kategori 

Medel 

värde 

Standard 

avv. Variationsvidd 

Styrmodellen har gjort 
ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän tydligare 3,22 1,37 4 

Styrmodellen har skapat en röd tråd i 
verksamheten 3,96 1,06 4 

Styrmodellen har lett till att ni får tidigare 

signaler på problem  3,26 0,94 3 
Uppmärksammat er på organisationens 

mål och visioner 4,26 0,90 4 

Styrmodellen har lett till ökad kvalitet på        

tjänster kommunen erbjuder 3,52 0,75 3 

 

 

9.2 Resultat: samband mellan perspektiv och tillfredställelse 

 

För att undersöka sambanden mellan perspektiv och tillfredställelse och för att 

kunna testa de fyra hypoteserna gjordes först en regressionsanalys med 

snittpoängen över frågorna om de fyra olika perspektiven som oberoende 

variabler. Dessa oberoende variabler testades mot snittpoängen från de fem 

tillfredställelsekategorierna som beroende variabel. Testen finns sammanställd i 

tabell 4.  

 

Tabell 4 Resultat från regressionstest 

 
           

   

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

 (Constant) 2,128 0,885   2,406 0,025 

  Efficient-choice  0,493 0,193 0,499 2,547 0,018 

  Fashion  -0,360 0,192 -0,345 -1,873 0,074 
  Fad 0,112 0,164 0,126 0,683 0,502 

  Forced-selection -0,123 0,178 -0,135 -0,691 0,497 
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Det perspektiv som visar starkast samband med tillfredställelse är efficient-choice 

perspektivet. Efficient-choice perspektivet visar ett Beta-värde på 0,499. 

Perspektivet får anses ha ett relativt starkt positivt samband med tillfredställelse. 

Testen visar även att detta resultat kan anses signifikant då sannolikheten att 

sambandet uppkommit genom en slump är endast 1,8 %. Även testet av fashion 

perspektivet kan antyda en viss signifikans. Sannolikheten för slumpmässigt 

uppkommet samband ligger på 7,4 %, detta är dock något över vald 

signifikansnivå, men med tanke på att studien är relativt liten kan detta ändå anses 

signifikant. Testen av fashion perspektivet visar ett Beta värde på (–) 0,345 vilket 

innebär att det råder ett negativt samband mellan fashion perspektivet och 

tillfredställelse. Testen av de två övriga perspektiven, fad och forced visar på små 

samband med tillfredställelse. Sannolikheten för slumpmässigt uppkomna 

samband mellan dessa perspektiv och tillfredställelse är dock på ca 50 %, varvid 

ingen fortsatt behandling av dessa perspektiv görs. 

 

För att förklara hur mycket av variationer i responsvariabeln som kan förklaras 

genom regressions-modellen används det justerade R2. . Anledningen till att det 

justerade R2 värdet används är att det innehåller en korrektion för antalet 

förklarande variabler. R2 värdet betyder i detta fall att 17,2 % av variationen i 

tillfredställelse kan förklaras av vilket perspektiv som påverkat adoptionen, se 

tabell 5. 

 

Tabell 5 Perspektivens förklaringsvärde i avseende på tillfredsställelse 

         

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1,000 0,547 0,300 0,172 0,682 

 

9.3 Analys: samband mellan perspektiv och tillfredställelse 

 

Som tidigare nämndes visar inte forced-selection och fad perspektiven några 

signifikanta samband varvid dessa perspektiv inte kommer att behandlas i denna 

analys. 

 

Efficient-choice perspektivet var det perspektiv som visade starkast samband (Beta 

= 0,499) med tillfredställelse. Detta resultat ligger i linje med hypotesen vi ställde, 

det vill säga att det råder ett positivt samband mellan efficient-choice perspektivet 

och tillfredställelse. Hypotesen ställdes upp med antagandet att det råder ett 

positivt samband därför att adoptörerna enligt Abrahamson (1991) tar ett beslut 

baserat på rationella grunder där organisationerna har undersökt och objektiv 

utvärderat olika modeller för att hitta en modell som passar deras specifika 

organisations förutsättningar. De har inte heller som Ax och Bjørnenak (2007) 

argumenterar för blivit utsatta i så hög grad för påverkan av externa propogatörer, 

vilka i ett egenintresse kan skapa orealistiska förväntningar. Detta skulle enligt 
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diskonfirmationsteorin som Staples, Wong och Seddon (2002) argumenterar för, 

innebära mindre risk för negativ diskonfirmation, vilket innebär att styrmodellen 

inte lever upp till adoptörernas förväntningar. Enligt Staples, Wong och Seddon 

skulle en diskonfirmation som inte är negativ innebära tillfredställda adoptörer. 

Detta ligger i linje med det resultat hypotes 1 visar.     

 

Testen av fashion perspektivet visar ett Beta värde på (–) 0,345 vilket innebär att 

det råder ett negativt samband mellan fashion perspektivet och tillfredställelse. 

Detta resultat ligger i linje med hypotesen vi ställde, dvs. att det råder ett negativt 

samband mellan fashion perspektivet och tillfredställelse. Hypotesen ställdes upp 

med antagandet att det råder ett negativt samband därför att adoptörerna enligt 

Abrahamson (1991)  inte utrett hur väl modellen är anpassad till deras specifika 

organisation. Røvik (2007) menar att modeller ofta skapas genom att stora 

mängder data från företag över hela världen jämförs för att hitta den bästa 

styrmodellen för alla. Det anser han vara problematiskt eftersom det förutsätter att 

det finns stora likheter mellan företagen för att det skulle kunna generera en 

styrmodell som skulle ge god effekt för alla. Abrahamsson (1991) menar även att 

det finns risk att konsulter väljer att propagera en modell som är enkel att 

marknadsföra men som inte nödvändigtvis är den mest effektiva, detta i linje med 

deras egenintresse att tjäna pengar på sin verksamhet. Detta kan även enligt Ax & 

Bjørnenak (2007) innebära att konsulter har en tendens att överdriva de goda 

egenskaperna med en ny modell och undanhålla modellens negativa egenskaper. 

Konsulternas påverkan leder till större risk för att för höga förväntningar på 

modellen skapas vilket kan leda till negativ diskonfirmation vilket enligt Staples, 

Wong och Seddon (2002) innebär att adoptörerna blir mindre tillfredställda vilket 

ligger i linje med hypotes 3. 

 

 

9.4   Slutsatser kvantitativ studie 

 

Syftet med den kvantitativa studien är att undersöka om det finns samband mellan 

motiven till adoption av det balanserade styrkortet och hur tillfredsställda 

organisationer blir med den nya styrmodellen. Regressionsanalysen visade att 17,2 

% av variationen på tillfredsställelse kunde förklaras av vilket det påverkande 

adoptionsperspektivet var. För att besvara syftet ställde vi upp fyra hypoteser, den 

första hypotesen vi ville testa var: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan adoption enligt efficient-choice perspektivet och 

graden av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

Efficient-choice perspektivet var det perspektiv som hade starkast samband med 

tillfredställelse. Beta-värdet var 0,499 och resultatet var även signifikant. Det finns 
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ett positivt samband mellan tillfredställelse och efficient-choice perspektivet och 

den första hypotesen kan därför anses bekräftad.  

 

Den andra hypotesen vi ville testa var: 

  

H2: Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt forced – selection perspektivet 

och graden av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

I studien som genomfördes var det få kommuner som ansåg sig ha adopterar 

styrmodellen enligt forced-selection perspektivet. Resultatet av 

hypotesprövningen var inte heller signifikant varvid vi därför inte varken kan 

fastslå eller förkasta hypotesen om att det finns något samband mellan adoptionen 

enligt forced-selection perspektivet och tillfredställelse. 

 

Den tredje hypotesen vi testade var: 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt fashion perspektivet och graden 

av tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

Det gick att antyda en viss signifikans i testen av fashion perspektivet. 

Sannolikheten för slumpmässigt uppkommet samband ligger på 7,4 %, detta är 

dock något över vald signifikansnivå, men med tanke på att studien är relativt 

liten kan detta ändå anses signifikant. Testen av fashion perspektivet visar ett Beta 

värde på (–) 0,345 vilket innebär att det råder ett negativt samband mellan fashion 

perspektivet och tillfredställelse och den tredje hypotesen kan därför bekräftas 

med viss reservation för en aning hög signifikansnivå.  

 

Den fjärde hypotesen vi testade var: 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan adoption enligt fad perspektivet och graden av 

tillfredställelse med den nya styrmodellen. 

 

Testen av fad perspektivet visar inga signifikanta resultat. Vi kan därför inte fastslå 

om det finns något samband mellan adoptionen enligt fad perspektivet och 

tillfredställelse. 
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10 Slutdiskussion kvalitativ- och kvantitativ studie 

 

 

I detta avslutande kapitel sker en kort sammanfattning av den kvantitativa och kvalitativa 

studien vidare sker övergripande reflektioner över uppsatsen och dess metodproblem. 

Slutligen ges några praktiska implikationer och förslag på vidare studier. 

 

 

10.1 Sammanfattning av studierna 

 

Syftet med den kvalitativa studien var att identifiera viktiga faktorer som låg 

bakom Gällivare kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet. För att 

kunna besvara syftet genomfördes intervjuer med åtta nyckelpersoner bakom 

Gällivares beslut att adoptera det balanserade styrkortet. De teoretiska glasögon 

som användes var organisationsmodeteori och nyinstitutionell teori. Två teorier 

som har många likheter men som ändå beroende på hur empirin kunde angripas 

gav delvis olika tolkningar. Slutsatserna för den kvalitativa studien var att det är 

många faktorer som påverkar ett beslut om adoption. I Gällivare kommuns fall 

var de tre största påverkande faktorerna egna upplevda problem, Sveriges 

Kommuner och Landsting och andra kommuner. Det fanns även andra 

påverkande faktorer men dessa tre var de faktorer som de intervjuade aktörerna 

kände starkast påverkat beslutet.  

 

När vi som ett andra moment genomförde den kvantitativa studien baserades den 

på organisationsmodeteori där de faktorer som kan påverka ett adoptionsbeslut 

fanns uppdelade på fyra olika perspektiv. Detta underlättade för att kunna hitta 

samband mellan de påverkande faktorerna och hur tillfredställda organisationerna 

blir. Denna teori kompletterades med diskonfirmationsteori då det i många 

studier uppmärksammats att förväntningar är en starkt påverkande faktor vid 

tillfredsställelse. Syftet var alltså att se om det fanns samband mellan Abrahamsons 

(1991) fyra perspektiv och hur tillfredställda de adopterande organisationerna var. 

Slutsatserna i den kvantitativa studien var att det inte med signifikans kunde fastslå 

två hypoteser om att det fanns samband mellan adoptionsmotiven och 

tillfredställelsen. Däremot gick det se ett positivt samband mellan efficient-choice 

perspektivet och tillfredställelse med det balanserade styrkortet. Även fashion 

perspektivet visade med viss signifikans ett negativ samband med tillfredställelse.  

 

 

 

 



61 

 

10.2 Reflektioner över uppsatsen och studiernas samband 

 

Det var intressant att se att det i den kvantitativa studien visade sig att många av 

respondenterna, 22 % eller 6 st. angav att deras första kontakt med det 

balanserade styrkortet var via SKL, vilket ligger i linje med den kvalitativa 

analysen av Gällivare kommun där det visade sig att SKL varit en påverkande 

faktor, se tabell 6. 

Tabell 6 Adoptörernas första kontakt med balanserade styrkortet  

Första kontakt Antal 

SKL arrangemang eller litteratur 6 
Externa seminarium eller konferenser 5 

Konsultföretag 4 

Konceptlitteratur 3 
Universitet/högskola 3 

Via annan kommun 3 

Övrig källa 3 

Summa 27 

 

De kommuner som den kvantitativa studien baseras på adopterade det 

balanserade styrkortet under perioden 1996-2008. De första kommunerna 

adopterade det balanserade styrkortet under perioden 1996-2000. Under 

perioden 2001-2005 accelererade adoptionen och fler kommuner tog till sig 

styrkonceptet. Perioden 2006-2008 har adoptionen stannat av och endast en av 

de undersökta kommunerna tog till sig konceptet 2008 (se figur 10.1).    

 

 

 
 

 

Figur 10.1 Ackumulerad adoption över tid 1996 - 2008 
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Då det är relativ få medverkande kommuner i studien är det svårt att dra några 

generella slutsatser över adoptionens tidsperspektiv men det är ändå intressant att 

se att det går antyda att adoptionen följer en liknande S-kurva som Malmi (1999) 

presenterade i sin studie över finska företags adoption av ABC-modellen. Enligt 

Malimis resonemang skulle de kommuner som adopterade det balanserade 

styrkortet under perioden 2006-2008 kunna anses vara sena adoptörer. Detta 

skulle stödja Gällivare kommuns aktörers uppfattning att de i relativt hög grad 

baserade sitt adoptionsbeslut på rationella grunder eftersom Malmi menar att i 

detta stadium sker adoptioner mera frekvent på rationella grunder enligt efficient-

choice. Men det ger även visst stöd för vår tolkning att andra kommuner har 

påverkat antingen direkt som exempelvis vid Umeås tydliga påverkan på 

Gällivares adoption. Eller via exempelvis konferenser där kommuner deltar 

liknande den av SKL anordnade utbildningen ”kvalitet i korthet” som 

identifierades som påverkande faktor i studie ett. Detta eftersom Malmi menar att 

det i de senare stadierna även finns en tendens att härma adoptörer inom den 

egna gruppen. Det finns dock viss möjlighet att denna tolkning av adoptionens S-

kurva har relativt låg validitet eftersom urvalet i studien var inriktad på adoptörer 

som använt det balanserade styrkortet under en tid vilket gör att ytterligare 

adoptörer kan ha tillkommit under senare år vilka vi inte identifierat i denna 

studie.   

 

Vidare visade det sig att Gällivare kommun var mycket förhoppningsfulla på 

styrmodellen i ett antal avseende. Vid den kvantitativa studien tillfrågades 

respondenterna vad de ansåg deras motiv till adoption var.  Det visade sig att det i 

många avseende var exakt samma motiv som identifierades i den kvalitativa 

studien vid Gällivare kommun. Detta är intressant och skulle eventuellt kunna ha 

ett samband med att de har kommit i kontakt med liknande propogatörer. Många 

i studien hade som nämns varit i kontakt med SKL och deras utbildningar. 

 

 

10.3 Reflektioner kring metodproblem 

 

Vid analys av de testade variablerna framkom att det absolut mest angivna svaret 

för påverkande perspektiv är efficient-choice, vilket naturligtvis kan bero på att så 

är fallet. Men det finns även viss problematik i frågorna som avser att testa 

perspektiv påverkan. Som Furusten (2007) beskriver finns det strömningar i 

samhället där en av dessa är den rationella, vilket innebär att det anses rätt att styra 

rationellt och fatta beslut på sådana grunder. Detta gör att det troligtvis påverkar 

studien negativt eftersom det antagligen gör att respondenterna är mera benägna 

att svara att de fattar beslut rationellt än att de har härmat någon annan 

organisation eller låtit påverkan utifrån styra valet av styrmodell. 
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Vidare är vi medvetna om att det är svårt att mäta tillfredställelse och även exakt 

urskilja vad som har påverkat till en adoption. Vi har under arbetets gång samt 

under D-kurserna kommit i kontakt med många teorier och artiklar som 

behandlar liknande problematik och har därmed blivit varse om att det är mycket 

som påverkar en lyckad implementering i en organisation, allt från personligt 

engagemang av personen som arbetar med implementeringen, till vilka 

personligheter som skall använda modellen. Detta gör att vi vid ett antal tillfällen 

reflekterat kring giltigheten i studien eftersom det finns så många faktorer som 

kan påverka tillfredsställelse som inte inkorporerats i vår studie. Arbnor och 

Bjerke (1994) menar dock att även om man använder sig av det analytiska 

synsättet är det trots allt svårt med entydiga orsakssamband i samhällsvetenskapen 

där det oftast finns många påverkande faktorer som interagerar med varandra, 

orsak- verkan-samband är sällan endimensionella. Detta gör att vi trots allt anser 

att vår studie bör anses relativt pålitlig. 

  

  

10.4 Implikationer 

 

Uppsatsen visade att adoptionsmotivet kan förklara 17 % av tillfredsställelsen med 

styrmodellen som adopteras, samt att det verkar råda ett negativt samband mellan 

adoption enligt fashion perspektivet och tillfredsställelse. Detta bör vara av 

intresse för personer som är inblandade i valet av styrmodell. Det bör intressera 

både de inblandade på efterfrågesidan likväl som på utbudssidan. Trots att det kan 

vara lockande för aktörer på utbudssidan att använda sig av alltför goda 

säljargument kan det vara bra att vara medveten om att detta kan leda till mindre 

tillfredsställda kunder. Med utgångspunkt i efterfrågesidan bör det ge en 

tankeställare om vilket motiv som finns till adoptionen samt göra en uppmärksam 

på att allt för upphaussad inställning till nya styrmodeller inte alltid leder till det 

bästa långsiktiga resultatet. 

 

Sambandet mellan adoption enligt efficient choice perspektivet tyder på ett 

positivt samband vilket innebär att det tycks vara viktigt att verkligen undersöka 

utbudet av styrmodeller för att hitta en modell som är anpassad för den specifika 

organisationen. Det låter väl för många självklart men under arbetet med 

uppsatsen har det framkommit en rad med motiv till adoption som inte är 

kopplade till ett rationellt val. Det är därför kanske bra med en påminnelse till 

organisationer att det är trots allt viktigt att se till att modellen är anpassad för den 

specifika verksamheten. 

 

I studien framkom även att det är en mängd med faktorer som påverkar beslut 

som fattats i en organisation. Det bör vara av intresse för personer som befinner 

sig i beslutfattande ställning i organisationer, inte bara kommunala att se vilka 

påverkande faktorer som finns. En medvetenhet om den institutionella 
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omvärlden samt dess påverkande faktorer kan ligga till grund för ett bättre 

beslutsfattande i många avseenden. 

 

 

10.5 Förslag till vidare studier 

 

I denna studie undersöktes om det fanns samband mellan adoptionsmotiv utifrån 

organisationsmodeteorins fyra perspektiv och tillfredställelse. Eftersom vi använde 

medelvärdet på påverkande perspektiv har vi inte testat om olika påverkande 

faktorer inom ett och samma perspektiv kan visa på några samband med 

tillfredställelse, detta skulle kunna vara en intressant uppföljning. 

 

Ett annat förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka vilka 

upplevda effekter Gällivare kommun fått med det balanserade styrkortet. 

Gällivare kommuns initiala förväntningar finns bifogade i bilaga 3, dessa 

förväntningar skulle kunna följas upp och jämföras hur väl de har infriats. Detta 

skulle även kunna sättas i samband med de påverkande faktorer som låg bakom 

Gällivare kommuns beslut att adoptera det balanserade styrkortet.  
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Bilaga 1 – Intervjuade aktörer 

 

 

 

Aktörer Uppdrag 

Längd på 

intervju 

Datum för 

intervju 

Stig Eriksson KS, KS arbetsutskott, KF 45 minuter 

2008-05-

12 

Roland 

Axelsson  KS, KS arbetsutskott, KF 

1 timme 30 

minuter 

2008-05-

09 

Margaretha 

Pohjanen 

KF ordförande, Service och 

tekniknämnd vice ordförande 45 minuter 

2008-05-

09 

Lars Alriksson 

KF, KS arbetsutskott KS, 

Gällivare Värmeverk AB 

styrelsen 

1 timme 5 

minuter 

2008-05-

12 

Kristina 

Hansson Socialförvaltningen 40 minuter 

2008-05-

14 

Göran 

Sandström Ekonomichef 

1 timme 10 

minuter 

2008-05-

13 

Birgitta Larsson 

KS vice ordförande, KS 

arbetsutskott, KF 

1 timme 5 

minuter 

2008-05-

14 

Ann-Helen 

Köhler Utredare 

1 timme 5 

minuter 

2008-05-

13 

 

KF = kommunfullmäktige 

KS = kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

När blev du för första gången medveten om begreppet balanserad styrning eller 

det balanserade styrkortet? 

  

 Vem/Vad gjorde dig uppmärksammad på det? (utveckla)  

o Konsult  

o Konferenser 

o Konceptlitteratur 

o Sveriges Kommuner och Landsting 

o Övrigt 

 

Vad har din roll varit i projektet med det balanserade styrkortet? 

 

o Beslutsfattare 

o Utredare 

o Rådgivare 

o Övrigt 

 

 Hur länge har just du arbetat med projektet? 

 Varför tror du att just du fick den rollen? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter av liknande projekt? 

 

Vet du om det har varit andra modeller som utvärderats? 

 I så fall vilka 

 Hur kom ni i kontakt med dessa modeller? 

o Konsulter 

o Konferenser 

o Konceptlitteratur 

o Sveriges Kommuner och Landsting 

o Övrigt 

 

 Vad var det som gjorde att de föll bort? 

o Rekommendationer 

o Dokumenterad effekt/eller brist på 

o Högre kostnader 

o Implementeringssvårigheter 

o Övrigt 

 

 

Hur tydliga tycker du kommunens mål var före ni började arbeta med det 

balanserade styrkortet? 



 

 

1 2 3 4 5  

 

Hur tydliga tycker du kommunens mål är idag? 

 

1 2 3 4 5  

 

Hur tydlig anser du att kommunens strategier var före ni började arbeta med det 

balanserade styrkortet? 

 

1 2 3 4 5  

 

Hur tydlig anser du att kommunens strategier är nu? 

 

1 2 3 4 5  

 

Hur bra kännedom om vad kommuninvånarna kräver av er har ni? 

 

1 2 3 4 5  

 

 

 Finns det någon kommun som ni tycker har lyckats bra med det 

balanserade styrkortet? 

 Har ni haft kontakt med dem?  

 Hur har den kontakten sett ut? 

 Har ni haft kontakt med externa rådgivare gällande styrmodeller? 

 Hur har kontakten med externa rådgivare gällande styrningen sett ut? 

 

När började kommunens arbete med att överväga en ny styrmodell? 

 

Anser du att det finns några specifika problem i kommunen som har lett till viljan 

att skaffa en ny styrmodell? 

 

 Hur har dessa problem identifierats? Internt/externt? 

 

Vad anser du var syftet med kommunens val av det balanserade styrkortet? 

  

 På vilket sätt anser du det balanserade styrkortet kommer att uppfylla det? 

 

Kan du säga någon person eller organisation som varit betydelsefull för att 

Gällivare kommun ska inför det balanserade styrkortet?  

o Aktörer inom organisationen 

o Aktörer utanför organisation 



 

 

Varför har dessa varit betydelsefulla? 

 

För att komma fram till att det balanserade styrkortet var en modell som skulle 

passa er, vilka faktorer skulle du säga ligger bakom? Kommentera dessa 

påståenden även om de absolut inte passar in på er/dig. 

 

o  Vi har utrett modellens effektivitet, övervägt andra alternativ och 

tagit del av dokumentation som tyder på att det balanserade 

styrkortet leder till vår önskade effekt.(kommentera varför det är så 

eller inte är så) 

 

            1 2 3 4 5  

 

 

o Införandet av det balanserade styrkortet har känts som ett mer eller 

mindre tvingande val – eftersom externa aktörer har pressat oss har 

vi känt det som ett måste att byta styrsystem.(Kommentera varför 

det är så eller inte är så) 

 

            1 2 3 4 5  

 

 

o Det balanserade styrkortet har blivit en slags norm för hur en 

kommun ska styra sin verksamhet. Även vi måste använda det 

balanserade styrkortet för att uppnå legitimitet. (kommentera varför 

det är så eller inte är så) 

 

            1 2 3 4 5  

 

 

 

 Beslutet att införa det balanserade styrkortet har påverkats av 

utomstående organisationer. (kommentera varför det är så eller 

inte är så)  

 

            1 2 3 4 5  

 

 

Ni använde tidigare en styrmodell som kallas målstyrning, hur tyckte du att den 

funkade? 

 Varför tyckte du den fungerade bra/dåligt? 



 

 Vad är det enligt dig som gör att det balanserade styrkortet kommer att 

fungera bättre, och varför? 

 

Vilka effekter förväntar du dig av det balanserade styrkortet? 

 Kan du se några negativa effekter?   

 Tror du att det motsvarar vad övriga har för förväntningar? 

 Kan du identifiera vad som har haft störst betydelse för att skapa dessa 

förväntningar? 

 

 

I den teori vi har läst inför denna uppsats behandlas många olika faktorer som 

påverkar organisationers val av nya styrmodeller, de som påverkar 

organisationerna kan vara konsulter, lagstiftare, revisorer, universitet mm. Teorin 

behandlar även olika motiv till varför en styrmodell blir vald. Motiven kan vara 

allt ifrån att styrmodellen är den ekonomiskt mest effektiva till att styrmodellen 

ska skapa legitimitet inom den omgivning organisationen befinner sig i. Vi undrar 

nu hur du ser på detta när det gäller ert val av det balanserade styrkortet. 

 

Med utgångspunkt från de frågor vi har ställt, vad tror du det är vi undersöker? 

 Vad skulle du ställa för fråga för att få svar på detta? 

 Om du nu själv skulle svara på denna fråga vad skulle du svara då? 

 

Vad heter du? 

Vad är din befattning, titel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 - Förväntade effekter av det balanserade styrkortet 

 

Här redogörs för samtliga intervjuade aktörers förväntningar på det balanserade 

styrkortet. 

 

Larsson menar att ett av syftena med att införa det balanserade styrkortet är att det 

ska leda till ett ”koncerntänk” och ”en röd tråd” inom kommunens verksamhet. 

Hon menar vidare att det kommer att underlätta för tjänstemän och politiker att 

som hon uttrycker det ”göra rätt saker”. Hon menar att det händer att politiker 

går och ”petar” i ärenden som egentligen ska behandlas av tjänstemän och att 

detta kan leda till problem. Hon beskriver även att de har ”miljoner styrdokument 

och policys” vilka ska kunna implementeras i systemet för att göra det lättare att 

överblicka och följa upp. Hon har även som förväntning att det ska leda till en 

bättre kontakt med medborgarna men säger vidare att det är ”lättare sagt än gjort”. 

Hon säger även att hennes förväntning på projektet är att det ska leda till att de 

får en ”förankring och förståelse hela vägen ned”. 

 

Eriksson menar att styrkorten kommer att vara en bra grund att stå på när de talar 

med medborgarna angående vad som är prioriterat i styrkorten, han tycker att det 

är något som har saknats.  Han menar även att det balanserade styrkortet kommer 

att underlätta för Gällivare kommun att uppfylla de krav på redovisningen som 

kommunallagen ålägger dem. Vidare ser han som det enda problemet att det kan 

bli lite jobbigt i början innan rutinerna är inarbetade och som han uttrycker det 

”alla tänker balanserade styrkort”. Han menar även att styra en kommun är som att 

”styra en atlantångare” eftersom det tar lång tid att ändra riktning och att 

styrkorten ska göra det möjligt för kommunen att ändra riktning i ett tidigare 

skede. 

 

Köhler vill att det balanserade styrkortet ska bli en stor och viktig del i 

kommunens strategiska arbete, ”man ska inte driva det som ett projekt på sidan om”. 

Hon tycker också att det definitivt ska ingå i den ordinarie verksamheten och 

hon hoppas att det inte tar för lång tid innan de kommer dit. Hon vill också få en 

röd tråd i organisationen och att Gällivare kommun ska stå sig i konkurrens med 

andra kommuner. Hon menar att medborgarkravet ökar och ”ska vi då tro att de 

sitter stilla och inte säger vad de tycker”. Eftersom medborgarkravet ökar anser hon 

att ”ska vi stå oss i konkurrens mot alla andra Sveriges kommuner hade vi som inget val”. 

Hon känner också att de ska ha en struktur, att de ska få en ordning på alla 

dokument, planer och program. Hon känner också att kvaliteten ska öka på de 

tjänster och den service de erbjuder. Hon vill också få andra att förstå sambanden, 

hur allt hänger ihop. Hon tror också att med det balanserade styrkortet ska alla 

kunna ta ansvar för de uppsatta målen på sin egen nivå. 

 

Pohjanen kan inte vara säker på att det blir bättre med styrkort, ”men man hoppas 

på det i alla fall”. Hon tycker att det är viktigt med tydliga mål och anser att målen 



 

inte varit bra alla gånger. Hon hoppas att målen ska bli tydligare i och med 

arbetet med det balanserade styrkortet. Hon vill också ha ett bredare och större 

samarbete i hela kommunen, vilket är något som hon känner har saknats. Det har 

eventuellt blivit bättre men det behövs fortfarande ett bra samarbete. Hon anser 

också att de kommunala bolagen ska inkluderas i arbetet med det balanserade 

styrkortet. Hon har många gånger känt att organisationen varit spretig och vill 

därför få en bättre sammanhållning. Samtidigt som Pohjanen tycker att det 

balanserade styrkortet är intressant känner hon att kommunen ibland kanske har 

lite för bråttom, ”jag känner att det är viktigt att ta reda på vilka konsekvenser en sådan 

här sak kan få”.     

 

Alriksson förväntar sig att det kommer att bli svårt att använda det balanserade 

styrkortet eftersom det förutsätter en tydligare rollfördelning mellan politiken och 

förvaltningen. Han anser att detta är svårt att uppnå i Gällivare där invånarna 

kräver att politiker ska vara involverade även på förvaltningsnivå. Han menar 

även att det finns politiker som kommer att ha svårt att låta förvaltningen sköta 

deras arbete utan att blanda sig i. 

 

Hansson förväntar sig att arbetet med styrkorten ska leda till en tydligare röd tråd 

mellan kommunstyrelsen och nämnden. Hon skulle även vilja att det samkörs 

med ett verksamhetsplaneringssystem likt det som används på socialförvaltningen. 

 

Axelsson anser att styrkorten är en utveckling av målstyrning. ”Målstyrning är 

också ett redskap med verktygslåda och det är en beprövad känd metod men den är inte 

riktigt komplett.” Axelsson menar att styrkorten ger en bättre uppföljning och att 

”målstyrningen är mer statisk än styrkorten som får en mer dynamik”. Axelsson vill inte 

att styrsignaler och problem ska komma till kommunfullmäktige först när de 

redan hänt, ”då är det ju kris”. För att undvika en kris hoppas Axelsson att det 

balanserade styrkortet ska ge en tydlig organisation, ”en systematik rakt genom 

fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar”. Axelsson vill också med 

styrkorten få tydliga och tidiga signaler från verksamheten. Axelsson tror också att 

i det här systemet kan ”ingen gömma sig bakom den andra”. Han vill inte att det ska 

gå att skylla ifrån sig problemen och att alla ska ta ansvar för sin nivå. En annan 

sak som Axelsson vill är att vision, mål och mått ska vara kända. Han vill också att 

”de anställda ska få ett instrument med verktygslåda, där alla känner sig delaktiga”. För 

att Gällivare kommun ska utvecklas och vara attraktiv bland invånare och 

medarbetare ”kan vi inte ha en organisation som är 40 år gammal”, ”Vi måste ha 

moderna verktyg, vi måste kunna jobba effektivt och kreativt”. Han förväntar sig 

utveckling på alla nivåer, att alla känner sig delaktiga och genom detta även få en 

personlig utveckling. Det ska också enligt Axelsson finnas ett 

resursfördelningssystem som gör att pengar kan flyttas mellan olika enheter, ”att 

det under pågående verksamhetsår ska gå att få tillbaka pengar som blir över i en enhet och 

kunna fördela ut dem där det som bäst behövs” Axelsson vill att delegeringen ska bli 

bättre mellan politiker och tjänstemän. Han känner att kommunfullmäktige ska 



 

besluta i stora viktiga frågor och inte i frågor som har mindre betydelse. En annan 

sak som Axelsson vill ska bli bättre med det balanserade styrkortet är att det ofta 

är tjänstemän som haft koll på allting, ”och då kan man ställa sig frågan, vem styr 

vem?”   

 

Sandströms förväntningar på det balanserade styrkortet är att det ska bli en 

tydligare verksamhetsredovisning så att de ska bli lättare att följa upp för att se 

huruvida målen har uppfyllts, samt om det är gjort inom de ekonomiska ramarna. 

Han ser även möjligheten att jämföra nyckeltal med andra kommuner som något 

positivt eftersom det ger en möjlighet att bättra verksamheten i ett tidigt skede. 

Sandström kan också känna sig lite orolig för att politikerna många gånger kan ha 

lite för höga förväntningar på det balanserade styrkortet, ”det kan ibland kännas 

som att allt kommer att lösa sig med modellen, det ska man passa sig för”. 

 

Vi har tolkat aktörernas samlade förväntningar och sammanfattat de som vi 

bedömt är de huvudsakliga förväntningarna som finns på vad implementeringen 

av det balanserade styrkortet ska leda till (se nedan). 

 

 

 

Förväntningar på det balanserade styrkortet 

Skapa röd tråd i verksamheten 

Skapa ett koncerntänk 

Tydliggöra arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän 

Göra det lättare att överblicka och följa upp styrdokumenten 

Skapa ansvarstagande på alla nivåer 

Att få tidigare signaler på problem 

Tydliggöra vision, mål och mått 

Underlätta kommunikationen med medborgarna 

Öka kommunens konkurrenskraft 

Öka kvaliteten på erbjudna tjänster 

 

 

Sammanfattade förväntningar på det balanserade styrkortet 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vilken är Din befattning?

2. Vilken kommun representerar Ni?

3. Använder Er kommun balanserad styrning eller balanserade styrkort?

Bilaga 4 Enkªt

Ja
 

nmlkj

Nej
 

nmlkj



1. Hur kom Ni för första gången i kontakt med balanserad styrning eller balanserade 
styrkort?

2. Vilket år kom Ni för första gången i kontakt med balanserad styrning/balanserade 
styrkort?

3. Vilket år tog Ni beslut att införa balanserad styrning/balanserade styrkort?

4. Hur stor andel av den totala implementeringen anser Ni er vara klar med idag?

5. Anser Du att Ni valde balanserad styrning/balanserade styrkort för att Ni 
upplevde problem med tidigare styrning och ansåg att styrningen skulle bli bättre 
med balanserad styrning

2. Balanserad styrning / balanserade styrkort

Nu följer ett antal frågor där vi vill att Du tar ställning till olika påståenden.

Konsultföretag
 

nmlkj

Universitet/högskola
 

nmlkj

Konceptlitteratur
 

nmlkj

Publiceringar från Sveriges kommuner och landsting
 

nmlkj

Publiceringar från affärstidskrifter tex Veckans Affärer
 

nmlkj

Seminarium, utbildning eller konferenser anordnade av Sveriges kommuner och landsting
 

nmlkj

Externa seminarium eller konferenser
 

nmlkj

Via annan kommun
 

nmlkj

Övrig källa
 

nmlkj

Var vänlig precisera ovanstående val, tex om A, vilket konsultföretag?

0-20%
 

nmlkj

21-40%
 

nmlkj

41-60%
 

nmlkj

61-80%
 

nmlkj

81-100%
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj



6. Ni har utrett olika styrmodeller för att objektivt utvärdera de olika modellernas 
funktion, därefter ansett att balanserad styrning/balanserade styrkort skulle vara 
det som ger mest nytta för Er kommun

7. Det har funnits påtryckningar från externa aktörer som gjort att Ni var mer eller 
mindre tvugna att implementera balanserad styrning/balanserade styrkort, som tex 
krav från revisorer

8. Ni valde balanserad styrning/balanserade styrkort efter att modellen 
rekomenderats av en konsultbyrå

9. Ni valde balanserad styrning/balanserade styrkort efter att Ni deltagit vid 
konferens eller seminarium där teori kring styrmodellen behandlats

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

Vem anordnade konferensen/seminariumet?



10. Ni valde balanserad styrning/balanserade styrkort efter inspiration från kurser 
eller föreläsningar anordnade av universitet/högskola

11. Ni tittade hur andra kommuner styrde sin verksamhet och såg att många 
kommuner använde balanserad styrning/balanserade styrkort vilket innebär att det 
måste fungera på ett bra sätt

12. Ni har deltagit vid konferenser eller seminarium där kommuner som använder 
balanserad styrning/balanserade styrkort berättat om sina erfarenheter, detta har 
inspirerat Er att använda styrmodellen

13. Balanserad styrning/balanserade styrkort har inte fått fullt genomslagskraft ute i 
organisationen. På många ställen styrs organisationen fortfarande med den gamla 
styrmodellen som grund

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj



14. Ni valde att använda balanserad styrning/balanserade styrkort för att 
legitimera Er verksamhet eftersom det anses av omgivningen som det rätta sättet 
att styra en organisation

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj



1. Vad anser Du vara syftet med kommunens val av balanserad 
styrning/balanserade styrkort? (Ange kort, max 3 syften)

2. Hur väl anser Du att styrmodellen har uppfyllt de syften Du angav i frågan 
ovanför?

3. Styrmodellen har skapat en röd tråd i verksamheten

4. Styrmodellen har gjort ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän 
tydligare

5. Styrmodellen har lett till att Ni får tidigare signaler på problem ute i organisationen

3. Styrmodellens effekter

Syfte 1

Syfte 2

Syfte 3

 
1 Har inte alls 

uppfyllts
2 3 4 5 Har uppfyllts helt

Syfte 1 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Syfte 2 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Syfte 3 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Nu följer ytterligare ett antal frågor där vi vill att Du tar ställning till olika påståenden.

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj



6. Arbetet med styrmodellen har gjort oss mer uppmärksamma på organisationens 
mål och visioner

7. Styrmodellen har lett till ökad kvalitet på de tjänster kommunen erbjuder

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj

1 Instämmer inte alls
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5 Instämmer helt
 

nmlkj



1. Varför har Ni valt att inte använda styrmodellen balanserad styrning eller 
balanserade styrkort?

2. Om Ni inte använder balanserad styrning/balanserade styrkort, vad änvänder Ni 
för styrmodell? Lämna gärna en kort beskrivning

4. För de som inte använder balanserad styrning/balanserade styrkort

A. Vi tycker att nuvarande styrmodell fungerar bra
 

nmlkj

B. Vi tror styrmodellen är en tillfällig trend som snart kommer att ha passerat
 

nmlkj

C. Vi saknar resurser i forma av tid/pengar för att genomgå en sådan förändring
 

nmlkj

D. Vi tror inte att det skulle leda till några förbättringar
 

nmlkj

E. Vi har haft balanserad styrning/balanserade styrkort men avskaffat det.
 

nmlkj

F. Annat
 

nmlkj

Om Ni svarar E eller F, utveckla gärna



1. Hur anser Du att enkäten var utformad?

5. Återkoppling på enkäten

Mycket bra
 

nmlkj

Bra
 

nmlkj

Dåligt
 

nmlkj

Mycket dåligt
 

nmlkj

Ingen kommentar
 

nmlkj
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