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FÖRORD 

Under de tio veckor vi arbetat med denna uppsats har vi fördjupat vår kunskap om hur 
ett balanserat styrkort kan utformas och användas i kommunal verksamhet. Vi har även 
fått kunskap om hur en kommun är organiserad och styrd. 
 
Vi vill tacka våra studiekamrater samt våra nära och kära, vilka alla bidragit med goda 
råd, stöd och synpunkter under arbetets gång. Ett speciellt tack vill vi rikta till de 
personer vi intervjuat och därmed givit oss möjlighet att genomföra detta arbete. Tack! 
 
Luleå den 6 Januari 2003. 
 
 
 
Anna Johansson     Jenny Nyström   



 

SAMMANFATTNING 

Olika former av prestationsmått har sedan en tid tillbaka provats i kommuner. En av de 
modeller som kommuner har hämtat från privata företag är balanserat styrkort. Ett 
problem är huruvida en modell som är framtagen för privata företag direkt kan tillämpas 
inom kommuner trots de skillnader som finns mellan dessa verksamheter. Syftet med 
denna uppsats är att, ur ett ledningsperspektiv, öka förståelsen för hur en kommun kan 
utforma och använda sig av balanserat styrkort.  Delsyftet är att identifiera vilka fördelar 
och nackdelar som kan uppstå vid användning av balanserat styrkort i en kommun. För 
att besvara detta syfte genomfördes en fallstudie på Luleå kommun, där fyra ledare för 
olika nivåer intervjuades. Luleå kommun har utformat sitt balanserade styrkort genom 
följande fokusområden, ekonomi, lärande/förnyelse, process/arbetssätt, medarbetare och 
kund. Det framkom i vår undersökning att avsaknad av orsakssamband gör det svårt för 
en kommun att använda styrkortet som ett strategiskt styrverktyg. Däremot är 
orsakssamband inte viktigt att finna för en kommun som använder styrkortet för 
verksamhetsnära styrning. Utvärdering av prestationer ingår som ett moment i den 
verksamhetsnära styrningen för att en kommun ska veta hur de ska styra sin 
verksamhet. Angående för- och nackdelar har vi genom vår undersökning funnit att 
kommunens främsta fördel med balanserat styrkort är att de fått en enhetlig modell att 
arbeta efter då styrkortet medför delaktighet och bättre kommunikation. Den största 
nackdel vi identifierat är att det finns stor risk för att uppföljningen av det som synes 
viktigast i kommunen, nöjdkundindex, blir missvisande på grund av problemen som 
följer av enkätundersökningar.  
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Different forms of performance measurements have been used in Swedish 
municipalities in recent years. The balanced scorecard is one model that municipalities 
have adopted from private companies. One problem is whether a model that was 
developed for private companies can be directly applied in municipalities, despite 
differences in their activities. The purpose of this essay is, to increase the understanding 
of how a municipality can develop and use a balanced scorecard, from a management 
perspective. Another purpose is to identify the advantages and disadvantages that can 
arise when using a balanced scorecard in a municipality. For this purpose, a case study 
on the municipality of Luleå was carried out. Four managers on different levels in the 
municipality were interviewed. The municipality of Luleå has developed their balanced 
scorecard through these focus areas, finances, learning/renewal, process/work 
procedure, co-worker and customer. Our study shows that the loss of a causal 
relationship creates difficulties for a municipality to use the scorecard as a strategic 
management tool. The causal relationship is, however, not important to find for a 
municipality which uses the scorecard for activity-based management. Performance 
evaluation is an integrated part of the internal management process for a municipality 
that lets it know how to manage its activities. Through our study we have found both 
advantages and disadvantages. The greatest advantage for the municipality is that the 
balanced scorecard has provided a uniform model to work with since the scorecard 
brings involvement and increased communication. The main disadvantage that we have 
identified is the risk that the apparently most important focus, customer focus, becomes 
misleading because of problems having to do with the use of surveys.    
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel tas grundförutsättningarna för ämnesområdet upp, vidare 
diskuteras bakgrunden till uppsatsens problemområde som sedan formuleras till syftet 
för uppsatsen. 

 

1.1 Förändringen av den offentliga sektorn 
Från början av 1960-talet fram till och med början av 1980-talet expanderade den 
offentliga sektorn i Sverige kraftigt. Expansionen innebar dock inte så omfattande 
diskussioner om hur verksamheten skulle styras eller vara organiserad. Synen på den 
offentliga sektorn var istället att den skulle vara organiserad i form av förvaltningar. 
(Forsell, 1994)  
 
Under åttio- och nittiotalen utsattes denna sektor för stark och omfattande kritik. 
Brunsson och Sahlin- Andersson (1998) framhåller att kritikerna pekade på en rad 
brister i verksamheten, framför allt menade kritikerna att sektorn hade blivit alltför stor 
och kostnadskrävande. Det var därför nödvändigt att hejda expansionen eller till och 
med minska sektorns omfattning. För att bemöta kritiken gjordes, enligt Brunsson och 
Sahlin- Andersson, försök till utgiftsstopp och nedskärningar. Humphrey och Olsen 
(1995) gör gällande att de reformer som expansionen medförde syftat till 
decentralisering, det vill säga att enskilda förvaltningar har givits större självständighet 
när det gäller att bestämma resursanvändning, anställningar och annat. Brunsson och 
Sahlin-Andersson anser därmed att nya system för redovisning var nödvändiga att 
införa. De framhåller även att reformerna lett till att delar av den offentliga sektorn 
bolagiserats eller privatiserats. Trots dessa förändringar understryker de att reformerna 
har haft liten betydelse för den offentliga sektorns produktion och produkter såsom 
sjukvård och utbildning. Brunsson och Sahlin-Andersson anser att reformerna istället 
har avsett sättet att organisera, styra, kontrollera och redovisa verksamheten.  
 
Förändringen av den offentliga sektorn har resulterat i att även kommuner kallar sig 
organisation.  Därmed blir privat- och offentlig sektor jämförbara. Resultatet av detta är 
att det har blivit möjligt att tillämpa kvalitetsstyrning, balanserat styrkort, 
matrisorganisationer eller den modell som är aktuell oavsett verksamhet och produkt. 
(organisationsexperter undrar, 2002) Enligt Brunsson (refererad i artikeln 
organisationsexperter undrar, 2002) kan detta ses som ett konsultpåhitt och ett 
modenyck. Men han anser också att det rör sig om en genomgripande förändring av den 
offentliga sektorn. Anledningen till att kommuner har börjat använda företagsliknande 
lösningar anser Jacobsson (1994) är att de försöker effektivisera sin verksamhet.  
 

1.2 Balanserat styrkort i kommuner 
Olve, Roy och Wetter (1999) framhåller att olika former av prestationsmått sedan en tid 
tillbaka provats i kommuner. En av de modeller som kommuner har hämtat från privata 
företag är balanserat styrkort. Syftet med balanserat styrkort är att erhålla en balanserad 
mätning, det vill säga inte enbart en fokusering på de finansiella måtten. Mätningen är 
betydelsefull för att kunna kontrollera hur väl organisationens mål har uppfyllts, det 
viktigaste är att förstå och kommunicera vad som mäts inom organisationen. För att 
kommuner ska få framgång med sin verksamhet måste mätning och utvärdering ske 
utifrån hur effektivt kommunal verksamhet möter de behov som finns. (Olve et al, 
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1999) Det som mäts inom en organisation är det som kommer att bli gjort (Kaplan och 
Norton, 1992).  
 
Ett problem är huruvida en modell som är framtagen för privata företag direkt kan 
tillämpas inom kommuner. Är det möjligt för kommunal verksamhet att använda ett 
balanserat styrkort för att effektivisera sin verksamhet? Olov Olsson (refererad i 
offentlig styrning, 2002), professor i företagsekonomi är en av kritikerna som gör sin 
röst hörd i dagens debatt. Han anser att problem kan uppstå när kommuner lånar 
modeller från näringslivet. Bakgrunden för hans kritik är att han anser att negativa 
effekter uppkom när mål- och resultatstyrning, för tio år sedan, ersatte detaljstyrning i 
kommunal verksamhet. Denna styrningsmodell hämtades direkt från privata företag för 
att effektivisera verksamheten. Resultatet av denna styrning anser Olsson är att 
kommuner tar resurser från sin service för att kontrollera samma service. Han menar 
därför att kommunal verksamhet måste tro mer på sig själv och utveckla sina egna idéer 
istället för att låna modeller från näringslivet. 
 
Till skillnad mot Olsson (refererad i offentlig styrning, 2002) anser Olve et al (1999) att 
ett balanserat styrkort kan användas i kommunal verksamhet om det anpassas efter dess 
speciella verksamhet. Kommunal verksamhet skiljer sig i många avseenden från privat 
verksamhet. Den mest dramatiska skillnaden mellan privat- och kommunal verksamhet 
är dock att de har olika mål och medel. Kommuner har verksamheten som mål och 
pengar som medel medan privata företag har pengar som mål och verksamheten som 
medel.  (offentlig styrning, 2002; Verksamheten i fokus, 2002; Brorström, Haglund & 
Solli, 1999) Boyne (2002) argumenterar vidare att ägandet skiljer sig åt i kommuner och 
privata företag vilket i sin tur leder till att verksamheten finansieras och kontrolleras 
olika. Även kundbegreppet (Gummesson, 1991) och vilka intressenter (Arvidsson, 
1991) som finns i omgivningen skiljer sig åt i dessa verksamheter.  
 
Vad bör en kommun ta hänsyn till, utifrån dessa skillnader, för att utforma ett balanserat 
styrkort som passar deras verksamhet? Hur anpassningen av det balanserade styrkortet 
till kommuner kan ske har debatterats av bland andra Olve et al (1999), Pollitt (1988) 
och Johnsen (2001). Olve et al påpekar att perspektiven inom det balanserade styrkortet 
bör få en annan innebörd om modellen ska användas i kommuner. Exempelvis tycker de 
att det finansiella fokuset bör förändras då kommunens mål skiljer sig mot målet hos 
vinstdrivande företag. Vidare menar Olve et al också att det uppstår ett problem med 
kundperspektivet i kommuner eftersom alla medborgare är kunder då de är tvungna att 
betala skatt trots att alla inte nyttjar det de betalar för. Pollitt (1988) framhäver att ett 
balanserat styrkort är utvecklat för att framhäva aktieägare, anställda och kunder. 
Kommunal verksamhet har inte alla dessa intressenter representerade, istället har de 
andra intressenter såsom medborgare att ta hänsyn till.  
 
Förutom anpassning till skillnaderna mellan verksamheterna bör kommunen även 
beakta i vilket syfte styrkortet ska användas då detta påverkar styrkortets utseende. 
Quinlivan (2000) argumenterar för att det balanserade styrkortet huvudsakligen har tre 
användningsområden; styrverktyg, kontrollverktyg och belöningssystem.  Kaplan och 
Norton (1996) och Olve et al (1999) förespråkar att styrkortet ska användas för 
strategisk styrning genom att verka som ett verktyg för implementering av vision och 
strategier respektive verksamhetsnära styrning. Walderesee (1999) anser att styrkortet 
kan användas för att kontrollera prestationer. Utvärderingen av prestationer ingår dels 
som ett moment i den interna styrningsprocessen men den kan också vara fristående 
från denna. (Olve et al, 1999) Slutligen anser Quinlivan (2000) med grund i Boynes 
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(1996) åsikter att styrkortet även kan användas som ett belöningssystem. Hur ser det då 
ut i en kommun? Hur använder kommuner det balanserade styrkortet?  
 
Oavsett vilket primärt användningsområde styrkortet har kan det uppstå vissa problem 
för kommuner vid användning av balanserat styrkort. Schiemann och Schiemann (1996) 
framhåller att organisationer som använder ett balanserat styrkort fortsätter att lägga 
tyngdpunkten på de finansiella måtten då chefer redan känner till dessa mått. Ittner och 
Larcker (1998) anser att det balanserade styrkortet resulterar i för mycket information 
vilket i sin tur riskerar försämra företagets prestationer. De anser att detta beror på att 
styrkortet innehåller för stort antal olika mått. Många hävdar dock motsatsen. Kaplan 
och Norton (1992), Johnsen (2001) och Olve et al (1999) menar att styrkortet minimerar 
risken för informationsöverflöd eftersom de fyra perspektiven begränsar antal mått som 
används. Enligt Merchant (1998) medför styrkortets målformuleringsprocess, som 
innebär att göra anställda på alla nivåer delaktiga i utformningen av styrkortet, två 
betydande fördelar. Dessa fördelar består i engagemang och större möjlighet att målen 
realiseras samt tillgång till information från alla nivåer i organisationen. Då dessa 
fördelar och nackdelar till största del kan härledas ur forskning i privata företag bör 
frågan ställas om dessa även kan identifieras i en kommun. Vilka fördelar och nackdelar 
uppstår som följd av arbetet med styrkortet i en kommun? 
 

1.3 Syfte    
Syftet med denna uppsats är att, ur ett ledningsperspektiv, öka förståelsen för hur en 
kommun kan utforma och använda sig av balanserat styrkort. Delsyftet är att identifiera 
vilka fördelar och nackdelar som kan uppstå vid användning av balanserat styrkort i en 
kommun. 
 

1.4 Avgränsningar 
Utformning av balanserat styrkort är ett stort område därför avgränsar vi oss till att 
fokusera kring hur en kommun väljer perspektiv, vad dessa innehåller och förhållandet 
mellan dessa.  
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2 METOD 

I detta kapitel kommer en beskrivning över valda metoder och ansatser att presenteras. 
Metod är det tillvägagångssätt vi använt för att försöka uppnå uppsatsens syfte. Kapitlet 
inleds med det metodsynsätt och den metod vi valt för att genomföra undersökningen. 
Avslutningsvis redogörs för uppsatsen giltighet och tillförlitlighet.  
 

2.1 Metodsynsätt 
Avsikten med uppsatsen var att skapa en djup och helhetsinriktad förståelse för hur 
utformning och användning av balanserat styrkort kan ske i en kommun. Delsyftet var 
att identifiera fördelar och nackdelar som kan uppstå vid användning av det balanserade 
styrkortet. Ett aktörsorienterat synsätt stämmer därmed överens med vår studie. (Holme 
& Solvang, 1997) Användningen av aktörsynsättet tillät oss att skapa en nära kontakt 
med våra utvalda respondenter, detta resulterade i en bra bild över hur de uppfattade 
helheten. 
  

2.2 Kvalitativ fallstudie 
Då vi hade som avsikt att undersöka mjuka data, såsom åsikter och uppfattningar hos 
respondenterna, för att få en djupare förståelse för det balanserade styrkortet i en 
kommun var en kvalitativ datainsamling att föredra då denna metod möjliggjorde ett 
intensivt studium av en kommun. En kvalitativ metod var också passande eftersom den 
är närbesläktad med aktörssynsättet (Andersen, 1994) och är passande för uppsatser 
som syftar till att svara på frågor av hur eller varför karaktär (Yin, 1996; Merriam, 
1994). När kvalitativ metod används är informationen som framkommer situations-
specifik, denna typ av information kan därför inte utgöra grund för generaliseringar. Att 
inte kunna göra generaliseringar anser vi vara av liten betydelse då detta inte är syftet 
med vår undersökning. Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse istället för 
att förklara och bekräfta. (Arbnor & Bjerke, 1994; Lundahl & Skärvad, 1999) Valet av 
fallstudie innebar att vår undersökning påverkades av vilka aktörer som deltog i studien 
eftersom aktörsrollen är framträdande i fallstudier (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
1997). 
 
 
2.2.1 Val av undersökningsobjekt och respondenter    

Vårt kriterium inför valet av undersökningsobjekt var att kommunen skulle ha påbörjat 
arbetet med balanserat styrkort. I dagsläget finns få kommuner som har infört styrkort i 
sin verksamhet. Detta tillsammans med att vi ville skapa närhet till det valda objektet 
gjorde Luleå kommun till ett lämpligt val. Vår första kontakt med Luleå kommun var 
via Lars Åhl som är ekonomiansvarig och delaktig i arbetet med styrkortet. Vi valde 
honom eftersom han har stor kunskap inom området och har varit delaktig i hela 
processen med det balanserade styrkortet i kommunen. Efter samtalet med honom fick 
vi veta att varje nämnd inom kommunen arbetade med att införa styrkort på olika nivåer 
och hur dessa styrkort var uppbyggda och hur de hängde samman. Därigenom kunde vi 
bestämma hur vi skulle gå vidare med undersökningen. Eftersom kommunen är en stor 
organisation har vi avgränsat undersökningen till att omfatta en av kommunens grenar 
(se figur 2.1). Vi valde att börja undersökningen på övergripande nivå genom intervju 
med Lars Åhl. På denna nivå har det diskuterats kring vilka perspektiv och 
användningsområden de olika nämnderna har med styrkorten då det inte finns ett 
övergripande styrkort för hela kommunen. Vi ansåg att det var viktigt att 
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undersökningen omfattade denna nivå då det var där perspektiven bestämdes. Nästa 
nivå är nämndnivå. Då socialnämnden hunnit längst i arbetet med styrkortet valde vi att 
studera denna nämnd närmare. Socialnämnden har utformat ett övergripande styrkort 
för hela nämnden. Utformningen av detta skedde genom att politiker, representanter för 
socialnämndens enhetschefer tillsammans bildade en ledningsgrupp för att diskutera 
kring styrkortet. I denna ledningsgrupp ingår även socialnämndens ordförande Leif 
Wikman. Vi valde att intervju honom angående socialnämndens styrkort eftersom han 
har varit med i arbetet med styrkortet från början.  
 
Varje enhet inom socialnämnden har utvecklat ett styrkort för sin verksamhet. Åhl 
berättade att det var enheten äldreboende som hade kommit längst med arbetet med det 
balanserade styrkortet. Han hänvisade oss således till Marlene Furbeck som är 
verksamhetschef för denna enhet. Hon har tillsammans med föreståndarna på 27 
äldreboenden utformat ett styrkort över enheten äldreboende. Genom Furbeck fick vi 
kontakt med Elisabeth Aspegren som är föreståndare för äldreboendet Forsbacka i 
Råneå. Aspegren har tillsammans med sina anställda gjort en strategisk planering över 
hur Forsbacka ska utveckla sitt styrkort därmed har hon hunnit längst i arbetet med 
styrkortet på hennes nivå. Detta val av respondenter gav oss kunskap om fyra olika 
nivåers tankar kring styrkortets utformning och användning samt deras för- och 
nackdelar med användning av styrkortet. Vi ansåg det nödvändigt att undersöka alla 
dessa nivåer för att få en bra bild av hur ledare inom kommunen utformar och använder 
styrkortet. Vi tyckte också att de var nödvändigt med fyra nivåer för att erhålla en så 
uttömmande redovisning av för - och nackdelar som möjligt. För att lättare förstå vårt 
val av nivåer och respondenter har vi nedan schematiskt beskrivit kommunens 
organisationsschema. 

 
 

 
 

Figur 2.1  Förenklat organisationsschema över en gren i Luleå kommun 
 

2.3 Litteraturstudie och intervjuer 
Insamlingen av litteratur gjordes genom en litteraturstudie för att finna relevanta teorier 
till uppsatsens teorikapitel, det vill säga böcker, artiklar, tidskrifter och övrigt material 
som berörde vårt syfte studerades. Flera olika sökvägar användes för att finna den 
studerade litteraturen. Initialt användes artiklar och litteratur från tidigare kurser. Utifrån 
detta skapades en uppfattning av problemområdet. Därefter gjordes artikel- och 
litteratursökningar, de sökvertyg som användes var Lucia, Libris, EBSCO Host, 
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Emerald och EconLit. Sökningarna gjordes via biblioteket vid Luleå Tekniska 
Universitet. De sökord som användes för artikel- och litteratursökningen var balanced 
scorecard, BSC, public sector, public management, government, performance 
measurement samt deras motsvarighet på svenska. Vi sökte även material genom att vi 
utgick från litteraturkällor och undersökte vilka referenser källorna hänvisade till och 
om dessa kunde vara intressanta för vår uppsats. I vissa fall hittades inte ursprungs-
källan då den inte fanns i de databaser vi hade tillgång till. Detta kommer till uttryck i 
vår uppsats genom att vi i ett fåtal fall använde oss av andrahandsreferenser. Genom 
litteraturstudien fick vi kunskap om ämnesområdet. Utifrån denna kunskap utvecklades 
vår problemdiskussion som slutligen mynnade ut i uppsatsens syfte. När syftet 
utformats byggdes innehållet i teorikapitlet upp med hjälp av de frågeställningar som 
återfinns i vår problemdiskussion. 
 
För att samla in information till den empiriska undersökningen använde vi oss i första 
hand av tre personliga intervjuer. På grund av en respondents, Leif Wikman, önskan 
genomfördes intervjun med honom via telefon. Det inledande samtalet som 
genomfördes med Lars Åhl gav oss en bra bild av kommunens arbete med styrkortet 
och därigenom kunde vi utveckla en mer relevant intervjuguide. För att ytterligare öka 
relevansen i intervjuguiden utvecklades frågorna med grund i den teori uppsatsen 
behandlar. Intervjuguiden utvecklades för att diskussionen skulle hållas inom 
problemområdet. Denna guide underlättade även sammanställningen av svaren från 
intervjuerna. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Detta innebar att vi 
hade en färdig lista med ämnen som skulle behandlas och frågor som skulle besvaras. 
Vi var dock flexibla när det gällde frågornas ordningsföljd. Vi uppmuntrade också 
respondenten att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som togs upp.  
 
Intervjuer gav oss möjlighet att ställa följdfrågor, förtydliga frågeställningar, kontrollera 
att respondenten förstått frågan och be respondenten utveckla sina svar om det var något 
vi inte förstod (Lundahl & Skärvad, 1999). Ett exempel på detta är när Lars Åhl pratade 
om hur kommuner är organiserad. Detta var svårt att förstå trots att vi hade tagit del av 
organisationsscheman över kommunen genom dess hemsida, därför var det bra att vi 
fick möjlighet att fråga honom om det vi inte förstod. Personlig intervju möjliggör även 
att respondentens kroppsspråk kan tolkas tillsammans med dennes svar, detta gick vi 
dock miste om vid den intervjun som genomfördes genom telefon (Lundahl & Skärvad, 
1999). 
 
En erfarenhet vi gjorde under vår första intervju var att vi och vår respondent använde 
begreppen balanserat styrkort och balanserad styrning olika. Vi använde dessa begrepp 
synonymt medan vår respondent ansåg att balanserad styrning var processen att arbeta 
med styrkortet och styrkortet var slutprodukten av denna process. Då intervjuer präglas 
av flexibilitet kunde vi rätta till detta under intervjun genom att diskutera och definiera 
begreppen (Holme & Solvang, 1997). På grund av denna begreppsförvirrning inleddes 
den andra intervjun med diskussion och definition av balanserat styrkort och balanserad 
styrning. Under vår första intervju konstaterade vi att ordningen på våra frågor var bra. 
Dock upptäckte vi att vissa frågor saknades. Detta kunde vi genom intervjuers 
flexibilitet rätta till genom att komplettera de frågor som fanns i intervjuguiden med 
frågor vi kom på under intervjun (Holme & Solvang, 1997).  Dessa kompletterande 
frågor användes även i de andra intervjuerna. Slutligen tillät flexibiliteten som präglar 
intervjuer att vi genomförde kompletterande intervjuer där vi kunde gå djupare in i vissa 
frågeställningar och komplettera ofullständiga svar (Holme & Solvang, 1997). Med 
Lars Åhl gjordes två stycken kompletterande intervjuer. Detta berodde på att vi 
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intervjuande honom först och därmed upptäckte andra viktiga frågor under de 
efterföljande intervjuerna.  
 

2.4 Arbetsupplägg för analysen 
Efter genomförandet av de personliga intervjuerna återgav vi i enlighet med 
aktörsynsättet vad respondenterna svarat. Denna sammanställning redovisas i ett eget 
kapitel, empirikapitlet. Vi analyserade vårt material genom att gå tillbaka och studera 
vårt syfte, metod samt den teori vi läst in oss på. På detta sätt fick vi en helhetsbild av 
arbetet och en ökad förståelse för hur saker hänger ihop. Vår analys utfördes genom att 
vi med hjälp av vår analysmodell (se figur 3.4) försökte knyta samman den teori vi 
skrivit med sammanställningen av vår empiriska undersökning i ett eget analyskapitel. 
För att läsaren ska få en röd tråd att följa genom hela arbetet valde vi att använda 
liknande rubriker i teorikapitlet, empirikapitlet och analyskapitlet.  
 

2.5 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet  
Den aspekt på reliabilitet som kan beaktas i kvalitativa studier är att se reliabilitet som 
ett mått på tillförlitlighet och stabilitet i respondenternas svar (Arbnor & Bjerke, 1994).  
Med andra ord är det uppriktighet och ärlighet hos respondenterna som efterfrågas. Då 
vi gjort personliga intervjuer fick vi möjlighet att göra en bedömning av respondentens 
ärlighet genom att vi kunde tolka respondentens kroppsspråk tillsammans med dennes 
svar. Vi anser att vi fått reliabel information från samtliga respondenter då vi inte funnit 
något som tydde på att respondenterna skulle ha talat osanning. 
 
Undersökningens giltighet benämns validitet och handlar ur ett kvalitativt perspektiv 
om i vilken mån resultatet från undersökningen överensstämmer med verkligheten. För 
att erhålla hög validitet i undersökningen var det viktigt att kontakt togs med personer 
som har en god kunskap inom ämnesområdet. Vi anser att vi lyckats bra med detta 
genom att vi först kontaktade Lars Åhl som är ekonomiansvarig för Luleå kommun och 
kunnig inom ämnesområdet. Han hänvisade oss sedan till andra personer som är 
engagerade i arbete med balanserat styrkort. Vi anser också att undersökningens 
validitet stärks av att respondenterna var väldigt intresserade av vår undersökning. Vi 
kände respondenternas engagemang då de i förväg hade förberett intervjuerna genom att 
plocka fram material de trodde vi var intresserade av. 
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3 TEORI 

Detta kapitel kommer att utgöra den teoretiska bakgrunden till vår uppsats. Kapitlet 
behandlar således de teorier som är till hjälp för att kunna analysera och tolka det 
aktuella problemområdet. 
 

3.1 Utformning av balanserat styrkort i kommuner 
I svenska kommuner blev målstyrning populärt i mitten av 1970-talet. För att 
målstyrningens effekter ska uppträda räcker det inte med att ledningen har bestämt att 
målstyrning ska användas i organisationen. För att målstyrningen ska fungera anser 
Rombach (1991) att flera förutsättningar måste vara uppfyllda. Klara mål måste 
formuleras. De anställda skall medverka i och ha inflytande på målformuleringsarbetet. 
Resultaten ska återföras. Målen bör också kunna följas upp och kunna mätas. 
(Rombach, 1991) Brorstöm et al (1999) anser att det råder oklarhet om vad som menas 
med mål i en organisation. Därigenom blir innebörden av målstyrning oklar. Ett 
problem som har uppmärksammats i kommuner som använder målstyrning är att målen 
inte nått ut till dem som arbetar i verksamheten. (Brorström et al, 1999) En lösning på 
detta problem kan vara att införa ett balanserat styrkort i organisationen eftersom denna 
modell innehåller en process för nedbrytning av mål. Johnsen (2001) anser att det 
balanserade styrkortets grundtankar inte är nya då han menar att styrkortet kan ses som 
en utvidgning av målstyrning. Johnsen anser att styrkortet är förenlig med målstyrning 
då dessa baseras på liknande tankar. Målstyrningen baseras enligt Drucker (refererad i 
Johnsen, 2001) på tre delar, målformulering, anställdas och mellanchefers deltagande i 
målformuleringsprocessen och feedback på resultat. Den stora skillnaden Johnsen 
identifierat mellan balanserat styrkort och målstyrning är att styrkortet har större fokus 
på feedback angående resultat genom formella och integrerade prestationsmätningar. 
Johnsen anser att nyheten som Kaplan och Norton kom med när de introducerade det 
balanserade styrkortet var tanken att balans mellan perspektiven skulle finnas.  
 
Det balanserade styrkortet är enligt Quinlivan (2000) utformat i vinstdrivande företag. 
En anpassning av privata företags modeller såsom balanserat styrkort i kommuner har 
många forskare, bland andra Boyne (1996; 2002) och Ranson och Stewart (1994), varit 
skeptiska till. Boyne (1996) anser att denna skepsis bygger på Sayres (refererade i 
Boyne, 1996) tankar om att kommuner och privata företag är lika i många avseenden 
men i detta sammanhang är dessa likheter inte viktiga. Denna fras har, enligt Boyne 
(1996) fått vidare spridning genom Allison (refererad i Boyne 1996) som utvecklade 
detta genom att argumentera att ”intrycket av att det finns någon viktig del av privata 
sektorns modeller som kan direkt implementeras i offentlig verksamhet och ge 
förbättringar är fel”. Om kommuner och privata företag i stora drag är olika tycker 
Boyne (2002) att det är liten idé att implementera teorier från privata företag. Genom 
studier anser Boyne dock att dessa olikheter kanske inte är tillräckliga som argument för 
att inte använda näringslivets modeller i kommuner. Olve et al (1999) hävdar däremot 
att balanserat styrkort enkelt går att applicera i kommuner. Denna åsikt baserar han på 
att kommuner har verksamheten som mål och styrkortet mäter mer än bara finansiella 
värden. Olve et al anser dock att styrkortet kan behöva förändras för att passa i 
kommuners verksamhet då förhållanden i denna verksamhet inte är samma som inom 
privata företag. Detta ställningstagande stärks av Johnsen (2001) som också tror att 
styrkortet efter viss modifiering skulle passa bra i kommuner.   
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3.1.1 Kaplan och Nortons balanserade styrkort   

Kaplan och Norton publicerade sina tankar kring konceptet balanserat styrkort första 
gången 1992. De anser att styrkortet är ett styrverktyg som översätter en organisations 
strategi och vision till mål och mått. Det balanserade styrkortet bygger på följande fyra 
olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1993). 
 

• Finansiellt perspektiv 
Hur ser aktieägarna på företaget? 

• Kundperspektiv 
Hur ser våra kunder på oss? Hur ska vi få våra kunder att tycka att vi är den 
bästa leverantören? 

• Internt processperspektiv 
Vilka processer bör vi bli bättre på för att uppnå våra finansiella och 
kundmässiga mål? Exempelvis defekter i produkten, kundklagomål och 
driftsstopp. 

• Innovations - lärande perspektiv 
Hur kan vi fortsätta att förbättra oss och skapa värde? 

 
Kaplan och Norton (1992) menar att det är styrkortets sammansättning av perspektiv 
som genererar balans mellan finansiella och icke finansiella mått, mellan olika 
perspektiv, olika intressenter och mellan lång - och kortsiktighet. I och med att 
perspektiven balanseras kopplar styrkortet, enligt Olve et al (1999), den kortsiktiga 
verksamheten med den långsiktiga visionen och strategin. De anser att det är därför 
balanserat styrkort bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och i morgon. Det vi idag 
gör för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i 
övermorgon påpekar Olve et al. På detta sätt menar de att företagets fokus breddas och 
det blir relevant att kontinuerligt följa upp icke finansiella nyckeltal. Kaplan och Norton 
(1992) betonar att det inte räcker med att ställa upp mått i dessa fyra perspektiv för att 
styrkortet ska ge avsedd effekt. De menar att styrkortet måste innehålla ett 
orsakssamband mellan de olika måtten och perspektiven för att inte bara bli en lista med 
olika mått. Med detta orsakssamband menar Kaplan och Norton att det måste framgå i 
styrkortet hur de icke finansiella målen fungerar som drivare för de framtida finansiella 
målen. 
 
 
3.1.2 Balanserat styrkort i kommunal verksamhet   

Logiken i balanserat styrkort är, enligt Olve et al (1999), starkt präglad av att den 
eftersträvade balansen mellan perspektiv och mått ska gynna långssiktig överlevnad och 
lönsamhet. Kommuner har inte vinst som mål, vilket resulterar i att de argumenterar för 
att det finansiella perspektivet kanske borde bytas ut mot något annat. Därmed ställer de 
sig frågan om Kaplan och Nortons ursprungliga perspektiv är lämpliga för kommuner. 
Olve et al argumenterar vidare för att kommuner bör tillvarata styrkortets uppdelning av 
”igår - idag - imorgon”, det vill säga se finansfokus som recensioner av det förflutna och 
övriga fokus som besked om hur väl företaget vårdar sina förutsättningar för fortsatt 
verksamhet. Istället för det finansiella perspektivet tycker de att kommuner kanske bör 
ha en breddad beskrivning av verksamhetens resultat eller prestationer - dess effekter. 
Ägaren till en myndighet är samhället som helhet, företrätt av riksdag och regering. 
Olve et al anser att vad ägarna vill få ut av myndigheternas arbete är inte främst de 
finansiella effekterna utan samhällsnyttan. Samhällets intressen avser, enligt Olve et al 
exempelvis kompetensförsörjning, nationell konkurrenskraft och arbetsmarknadens 
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funktioner. Hur kommuner bidrar till detta anser de är vad som ska beskrivas i 
prestationsfokus. 
 
Olve et al (1999) visar på att kundperspektivet bör ersättas med relationsfokus. För 
privata företag är kunden en avgörande förutsättning för framtida verksamhet. De anser 
att kommunens kunder är kommunens invånare. Inom detta relationsfokus tycker de att 
det är av stor vikt att beskriva relationerna med ortens närings- och föreningsliv, 
leverantörer, medborgare och så vidare, här krävs mer än bara en beskrivning av hur 
kommunens service uppskattas. Genom att bredda kundfokus till att vara relationsfokus 
anser Olve et al att utvecklingen av kommunens externa verksamhetsförutsättningar 
skildras på ett sätt som bättre balanserar processfokus, som avser de interna 
verksamhetsförutsättningarna. Även Kloot och Martin (2000) argumenterar för att 
kundfokus bör bytas. De anser till skillnad från Olve et al att perspektivet bör vara ett 
samhällsperspektiv men argumenten för att ersätta kundfokus är densamma. Olve et al 
anser att Kaplan och Nortons processperspektiv bör bytas mot ett aktivitetsfokus där 
kommunens olika verksamheter beskrivs. Detta eftersom de anser att samhällsservicen i 
allmänhet inte uppfattas i termer av flöden och processer. Slutligen argumenterar Olve 
et al för att utvecklings- och förnyelsefokus bör ersättas av ett framtidsfokus. Här ska 
exempelvis kommande behov av vägunderhåll beskrivas även om inga aktiviteter eller 
prestationer förekommit under året. 
 

 
Figur 3.1 Generalisering till kommuner av styrkortsmodellen (Olve et al, 1999) 

 
 
Utöver Olve´s et al (1999) diskussion, som behandlar hur de fyra ursprungliga 
perspektiven bör modifieras för att passa kommuners verksamhet, lyfter Pollitt (1988), 
Johnsen (1999; 2001) och Simon (refererad i Johnsen 2001) fram två intressanta 
synpunkter angående intressenter och ägare i kommuner. Pollitt (1988) anser att det 
första som bör begrundas när kommuner ska använda styrkort är att styrkortet är 
utvecklat för att framhäva aktieägare, anställda och kunder. Detta leder, enligt Pollitt till 
problem eftersom kommuner inte har alla dessa intressenter representerade. Kommuner 
har inga aktieägare och dess kunder bör enligt Olve et al (1999) inte inneha samma 
bemärkelse som företags kunder. Att kommuner har andra intressenter såsom 
medborgare som de bör ta hänsyn till anser Pollitt också bör övervägas när styrkortet är 
under bearbetning. 
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3.2 Användningsområden för balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet är enligt Quinlivan en uppsättning mått som kan användas på 
flera olika sätt. Quinlivan (2000) argumenterar för att det finns tre huvudsakliga 
användningsområdet för styrkortet; styrverktyg, kontrollverktyg och belöningssystem. 
 
Kaplan och Norton (1996) förespråkar att det balanserade styrkortet de skapade har 
karaktär av ett styrverktyg som översätter organisationers vision och strategi i mätbara 
mål och mått. Kaplan och Norton understryker att målen och måtten är mer än en 
sammanställning av finansiella och icke-finansiella mått, de ska även ”berätta historien” 
om hur det är tänkt att organisationen ska uppnå dess strategiska mål. Sålunda anser de 
att styrkortet är ett styrverktyg som organisationens ledning i första hand använder som 
ett verktyg för implementering av vision och strategier. På så sätt åskådliggörs 
organisationens vision och strategi bland medarbetarna i hela organisationen. Att 
”bygga broar” mellan organisationens långsiktiga vision och strategi och den dagliga 
driften är enligt Bartlett och Ghosal (1994) viktigt då anställda i stora och komplexa 
organisationer har svårt att identifiera sig själv och sitt arbete i strategierna som råder. 
Ett balanserat styrkort hjälper att bygga dessa broar då styrkortet förmedlar hur 
strategierna påverkar den dagliga driften. Styrkortet används även som ett mer 
verksamhetsnära styrverktyg eftersom dagens föränderliga omvärld tillsammans med 
den hårdnande konkurrensen medför att de traditionella nyckeltalen inte räcker till för 
att effektivt kunna styra den dagliga verksamheten (Olve et al, 1999).  
 
Det andra användningsområdet för styrkortet anser Quinlivan (2000) är som ett 
kontrollverktyg. Genom att använda styrkortet som ett kontrollverktyg utvärderas 
prestationer på olika nivåer inom organisationen. Utvärderingen av prestationer ingår 
som ett moment i den interna styrningsprocessen men den kan också enligt Olve et al 
(1999) vara fristående från denna. Bedömningen sker då externt genom att 
organisationen offentliggör styrkortet för dess intressenter. Organisationen vill 
därigenom ge intressenterna möjlighet att själva skapa sig sin egen uppfattning om 
organisationens utveckling. För kommuner är nuvarande och presumtiva kommun-
invånare en viktig intressentgrupp. (Olve et al, 1999) Waldersee (1999) framhåller att 
den strategiska aspekt som Kaplan och Norton framhäver inte finns med om 
organisationen bara väljer att använda styrkortet som ett externt kontrollverktyg. Det 
balanserade styrkortets tredje användningsområde är enligt Boyne (1999) 
belöningssystem med löneökningar och bonus länkade till prestationsmål. Han anser att 
sådana styrkort kan baseras på något av de förgående användningssätten. Kaplan och 
Norton (1999) betonar vikten av att belöningar och bestraffningar förr eller senare knyts 
till styrkortet för att det ska fungera som ett effektivt strategiskt styrverktyg. Vad du 
mäter är vad du får. (Kaplan & Norton, 1992)  
 

3.3 Fördelar med användning av ett balanserat styrkort 
Kaplan och Norton (1992), Johnsen (2001) och Olve et al (1999) anser att användning 
av det balanserade styrkortet minimerar risken för informationsöverflöd då det genom 
sina fyra perspektiv begränsar det antal mått som används. De anser att styrkortets 
perspektiv ”tvingar” ledningen att endast fokusera på ett fåtal mått som är de viktigaste 
för att leda företaget mot framgång. Kaplan och Norton menar att ledningen skulle få ett 
informationsöverflöd om de inte använde styrkortet eftersom de då skulle få 
informationen separat och inte balanserad. Balanserat styrkort möter, enligt Kaplan och 
Norton (1992), även två andra behov som finns hos ledningen. För det första 
sammanställer styrkortet i en och samma rapport hur samtliga mått som är viktiga för 
företagets konkurrentkraft har utvecklats. För det andra motverkar styrkortet 
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suboptimering genom att de olika måtten balanseras. Således menar Kaplan och Norton 
att företaget kan se om en förbättring inom ett område har skett på bekostnad av ett 
annat område.  
 
Det finns flera fördelar med att målformuleringsprocessen i styrkortet innebär 
delaktighet hos de anställda. Enligt Merchant (1998) skapar det engagemang och större 
möjlighet att målen realiseras. Även Bartlett och Ghosal (1994) fastslår att en 
förutsättning för att få hela organisationen att gemensamt sträva mot de uppsatta målen 
är att de anställda kan identifiera sig med dessa. Det visar sig också att individer som 
sätter sina egna mål sätter de högre än någon annan. (Harting 1999; Merrit & Berger, 
1998). Ytterligare en fördel Merchant identifierat är att den operativa personalen ofta 
har andra informationer och kunskaper om verksamheten än vad cheferna har. Om 
cheferna låter de anställda vara delaktiga i målfomuleringsprocessen utnyttjas 
organisationens samlade kompetens till fullo. Merchant hävdar att detta leder till att 
cheferna får tillgång till information som de annars inte skulle fått. 
 

3.4 Nackdelar med användning av balanserat styrkort 
Ett problem som kan uppstå vid användning av balanserat styrkort är att styrkortet 
liksom många andra modeller ses som modenyck och därmed inte används på avsett 
sätt. Vissa chefer kan se styrkortet som ännu en metod för informationsinsamling. 
Feldman och March (1981) hävdar att chefer samlar in och behandlar mer information 
än vad de kan använda vid beslutsfattande. I allmänhet uppfattas det som att chefer 
samlar in och analyserar information i rätt tid och på ett intelligent sätt så länge 
marginalvärdet överstiger marginalkostnaden. Verkligheten är dock annorlunda. Ur ett 
subjektivt perspektiv förklaras detta enligt defensiv och symbolisk användning av 
information. En defensiv användning av balanserat styrkort innebär att chefer som 
måste fatta beslut under osäkra förhållanden är medvetna om att de kommer att få kritik 
av individerna inom organisationen. Den klartänkte chefen inser att kritik fås oavsett om 
denna har tagit in för mycket eller för lite information. De flesta individer kommer dock 
att kritisera en underskattning (för lite information). Detta kan bidra till att chefer samlar 
in mer information än vad som är nödvändigt. Genom ett styrkort kan chefer inom 
exempelvis en kommun få mer information och därmed mindre kritik. Den mest 
övertygande förklaringen är däremot tron på ”det intelligenta valet” som visar chefen 
som kompetent då han samlar in information ur olika system inför beslut. Myten säger 
att mer information leder till bättre beslut vilket gör att en chefs anseende blir bättre hos 
andra ju mer information som chefen behandlar. Genom bland annat ett styrkort visar 
chefen att han bearbetar stora mängder av information. Symbolvärdet av information 
från system är därmed större än beslutsvärdet. (Feldman & March 1981) 
 
Trots att användningen av icke-finansiella mått bland företag ökat framhåller Ittner och 
Larcker (1998) att prestationsmått enbart bör vara finansiella för att med större kraft 
kunna uppnå de primära målen. Ittner och Larcker hävdar således i motsats till Kaplan 
och Norton (1992) att det balanserade styrkortet innehåller för stort antal olika mått, 
vilket resulterar i för mycket information, vilket i sin tur riskerar försämra företagets 
prestationer. Ett problem som framförs av Schiemann och Schiemann (1996) är att de 
organisationer som använder ett balanserat styrkort fortsätter att lägga tyngdpunkten på 
de finansiella måtten. De anser att dessa mått känner de flesta chefer redan till och oftast 
är det dessa mått som känns viktigast att prestera bra i. De icke finansiella måtten är ofta 
mer långsiktiga och därmed svårare att förutspå. De anser även att det är svårt att ta 
fram ”rätt” mått det vill säga mått som mäter det organisationen vill.  
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Ytterligare en kritik som framförs är att det råder bristande korrelation mellan icke 
finansiella mått och resultat. Det är inte någon automatik i att organisationen 
exempelvis når utfallsmåttet för att de uppnått de mått som finns med i styrkortet. Detta 
kan ofta bero på att det är svårt att hitta orsak-verkan samband mellan de olika måtten. 
Många organisationer har inget system för uppdatering av styrkortet så att det 
harmoniserar med de förändringar som gjorts i strategin. Detta medför att 
organisationen fortsätter att producera mått som är baserade på gårdagens strategi. Det 
tar även mycket tid och resurser att hålla ett balanserat styrkort uppdaterat. (Anthony & 
Govindarajan, 2001)  
 

3.5 Sammanfattning av teori 
Idag är ett balanserat styrkort en omdiskuterad modell som efter hög popularitet i 
privata företag även börjat användas i kommuner. Att styrkortet är utformat för privata 
företag frambringar diskussion huruvida denna modell går att tillämpa i kommuner då 
det finns skillnader mellan dessa verksamheter. Diskussionerna har skapat två läger där 
ena sidan anser att skillnaderna mellan dessa verksamheter är för stora för att det ska 
vara möjligt att låna modeller. Andra sidan argumenterar däremot för att det trots dessa 
skillnader går att tillämpa näringslivets modeller i kommunal verksamhet, modellerna 
behöver dock modifieras för att passa kommunens speciella verksamhet. Privata företag 
utgår vid utformning av balanserat styrkort från Kaplan och Nortons styrkort som 
innehåller fyra perspektiv. Olve et al har utvecklat fyra fokusområden som de anser vara 
mer passande i kommunal verksamhet än Kaplan och Nortons perspektiv. Ett styrkort i 
en kommun kan därmed teoretiskt sett innehålla antingen Kaplan och Nortons 
perspektiv, de fokus Olve et al förespråkar eller en blandning. När kommunen börjar 
arbetet med utformningen av styrkort bör de också ta hänsyn till vilket användnings-
område styrkortet ska ha i deras verksamhet då utformning och användning har en 
ömsesidig påverkan. De olika användningsområden vi funnit i teorin som kommuner 
kan ha för styrkortet är, kontrollverktyg, belöningssystem och styrsystem. När 
perspektiven är fastställda och organisationen börjat använda styrkortet uppstår både 
fördelar och nackdelar med användningen av styrkortet i kommunen. Nedan följer en 
sammanställning över hur vi uppfattar sammanhanget mellan de olika avsnitten i vår 
referensram. Denna modell kommer att ligga till grund för vår analys.  
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Figur 3.3  Sammanfattning av teori och analysmodell 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer den empiriska undersökning vi gjort att redovisas. Nedan följer 
en sammanställning av de intervjuer vi gjort där vi återger vad respondenterna sagt.  
 

4.1 Bakgrund 
Åhl menar att det balanserade styrkortet utvecklades som svar på målstyrningens brister 
och för att kommunen ansåg att de förutom ett ekonomiskt perspektiv behövde ett 
styrsystem som fokuserade på kvalité. Åhl anser att det var viktigt att börja mäta 
kvalitén på kommunens service för att få veta att kommunen gör rätt saker då den finns 
till för medborgarnas bästa. Problemen med målstyrningen tycke han uppstod när 
verksamhetsmålen skulle brytas ner längre ner i organisationen. Detta eftersom styr-
systemet inte innehöll någon form av process som visade hur nedbrytningen av målen 
skulle ske. Problemen med nedbrytningen av verksamhetsmålen resulterade i att målen 
var svåra att definiera och följa upp, därmed var de inte mätbara. Kontentan av detta var 
enligt Åhl att målen inte gav någon styrbarhet.  
 
Hösten 2001 började kommunen arbetet med styrkortet. För att få hjälp att påbörja detta 
anlitade kommunen en konsult. För att engagera hela organisationen i arbetet med 
styrkortet anser Åhl att det är viktigt att förankra idén hos ledningen då det är de som är 
vägvisare för hela organisationen. Utvecklingen av styrkortet började på nämndnivå för 
att sedan fortsätta på de lägre nivåerna. Åhl anser att det finns ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan nämndens övergripande styrkort och de underliggande 
styrkorten. När de underliggande nivåerna ska utveckla sina styrkort måste de överens-
stämma med det övergripande styrkortet för nämnden samtidigt som det kommer 
impulser underifrån som påverkar nämndens styrkort. Åhl menar att kommunikation 
och dialog därmed är en central del av arbetet med styrkortet. Om detta inte fungerar 
kan det resultera i att de underliggande nivåerna inte känner tillhörighet till 
socialnämndens styrkort. Åhl anser att de underliggande nivåerna måste se förbindelsen 
mellan deras och de högre nivåernas styrkort för att arbetet med styrkortet ska fungera. 
Som följd av arbetet med styrkortet fastställde kommunen en vision som avser hur 
kommunen vill se ut 2010. Åhl anser att ”denna vision ska ses som en gemensam sol 
som lyser på alla, som alla ska sträva mot”. Denna vision är övergripande för hela 
kommunen, nämnderna kan dock översätta visionen till en egen vision så länge den 
ligger i linje med den övergripande. Genom visionen fick kommunen för första gången 
en gemensam riktpunkt för alla verksamheter. 
 

4.2 Utformning av balanserat styrkort i Luleå Kommun 
För kommunen innebar styrkortet att tidigare ekonomifokus kompletterades med fyra 
andra fokus: kund, medarbetare, process/arbetssätt och framtid/utveckling. 
Övergripande nivå bestämde vilka perspektiv som styrkortet skulle byggas upp av och 
att alla nämnder och förvaltningar inom kommunen skulle använda dessa perspektiv. 
 
 
4.2.1 Övergripande nivå – Lars Åhl 

Åhl anser att i Luleå kommun handlar ekonomifokus om att finna balans i ekonomin. 
Kommunen har ett balanskrav som innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. 
Med andra ord betyder balanskravet att kommunen inte får redovisa ett negativt resultat. 
Kommunen redovisar inte heller plusresultat då pengar inte är målet med verksamheten. 
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För att uppnå balanskravet sätter kommunen upp ett antal övergripande ekonomiska mål 
som ska styra mot detta. När målen bryts ner innebär det att varje enhetschef strävar 
efter att uppnå målen med hjälp av sin budget. Då fullt budgetansvar finns på alla nivåer 
är ekonomifokus väsentligt även i verksamheter längst ner i organisationen. Åhl anser 
därmed att ”styrmedlen är att klara verksamheten med de pengar som finns”. 
 
Medborgarna och kunder är, enligt Åhl, en intressentgrupp ekonomifokus riktar sig mot. 
Ett exempel på kunders intresse anser han bestå i föräldrars vilja att deras barn ska gå i 
en bra skola. En bra skola kännetecknas av bra kvalité. För att föräldrarna ska kunna 
skapa sig en egen uppfattning om skolans kvalité behöver de information angående 
huruvida kommunen tilldelar skolan de pengar som de borde. För att ta reda på detta 
framhåller Åhl att föräldrarna kan titta i kommunens budget. Åhl förutsätter även att 
politikerna är en intressentgrupp. Anledningen till detta är att politikerna har som 
uppdrag att ge medborgarna det de behöver därför måste de också ta ansvar för att 
verksamheten sköts på ett bra sätt, det vill säga att ekonomin klaras. Genom att 
politikernas uppdrag är att ge medborgarna vad de behöver är politikerna även en viktig 
intressent när det gäller kvalitén. 
 
Kunder är ett fokus eftersom det är dessa kommunens verksamhet är till för. Kunderna 
är kommunens viktigaste intressent då de är kommunens uppdragsgivare. Åhl tycker 
trots detta inte att detta fokus är viktigare än något av de andra, då det är balansen som 
eftersträvas. Åhl anser att kundfokus innefattar alla kommunens medborgare. Han anser 
att kund och medborgare är synonymer. Detta grundar han på att alla medborgare kan 
vara potentiella kunder. Längre ner i organisationen blir kundbegreppet konkretare. 
Varje enhet har tagit fram vem som är kund inom deras verksamhetsområde, 
exempelvis är äldreomsorgens kunder de äldre och i viss mån även de närstående. 
Därför blir det olika kundgrupper beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 
Medborgaren kan också vara kund i flera olika styrkort. Process och arbetssätt är en 
viktig del enligt Åhl. Kommunen kan ständigt förändra sitt arbetssätt, med ny teknik 
kan kommunen jobba effektivare. Åhl påpekar att införandet av balanserad styrning är 
ett bra exempel på hur kommunen kan jobba effektivare. Medarbetarfokus tycker Åhl är 
viktigt då det är medarbetarna som är kommunens främsta resurser, om inte de fanns 
skulle verksamheten inte kunna fortsätta. På grund av detta är det viktigt att hålla 
personalen vid god hälsa och få dem att trivas så att de vill jobba kvar. Även lärande 
och förnyelse är viktigt att ta i beaktning då omgivningen hela tiden förändras. 
 
Åhl anser att det finns ett beroendeförhållande mellan ovanstående fokus. Han anser att 
detta är svårt men viktigt att finna för att hitta balansen mellan fokusområdena. Vid 
uppföljning av styrkortet kommer ny kunskap om detta förhållande att fås, därigenom 
kan förbättringar inför kommande år ske. Åhl ger följande exempel på beroende-
förhållande. Kommunen har problem med att det alltid finns mer krav och önskemål än 
pengar. Detta innebär att alla kunder inte kan bli nöjda med de pengar kommunen har 
till förfogande. Därigenom får kommunen alltid försöka göra det bästa av de pengar 
som finns. När kommunen uppnår fler nöjda kunder ställs mindre nya krav. Genom 
minskade krav kan kommunen enligt Åhl ”jobba smartare (process/arbetssättfokus) för 
att få mer verksamhet och därmed fler nöjda kunder med de resurser som finns”. På så 
sätt anser Åhl att nöjdare kunder påverkar ekonomin positivt. Kommunen kan 
emellertid bara skapa nöjda kunder till en viss gräns med befintliga resurser. 
Beroendeförhållandet mellan kunder och medarbetare anser Åhl ser olika ut beroende 
på verksamhet. I vissa verksamheter uppstår en direktkontakt mellan medborgare som 
brukare och kunder. Ett exempel på detta är att föräldrar som har barn på dagis även 
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träffar personalen. Personalen utgör då grunden för föräldrarnas bedömning av 
kommunens service. 
 
 
4.2.2 Nämndnivå – Leif Wikman 

Ekonomifokus anser Wikman normalt sett är den ram kommunen har att hålla sig inom. 
Inom socialnämnden kan dock inte ekonomin ses som en ram då det finns vissa 
verksamhetsområden som är lagstyrda. Lagstyrningen innebär att kommunen inte kan 
säga nej med hänvisning till ekonomin. Wikman anser att ekonomifokus i första hand 
riktar sig mot kommunfullmäktige då denne ger socialnämnden pengar. Han anser även 
att det bör rikta sig mot medborgarna men understryker att de kommer att ha svårt att 
förstå detta fokus som det är skrivet idag.  
 
Wikman tycker att det är intressant att diskutera vem som är kund inom socialnämnden. 
Han anser att det kan finnas flera typer av kunder inom denna nämnd. Klient/brukare är 
en typ av kund. En annan typ av kund han identifierat är den som beställer åtgärder. Det 
finns även en tredje typ av kund, den som betalar tjänsten, samhället i detta fall. Ett 
annat problem Wikman framhåller är att han tycker att ”det känns konstigt att kalla 
klienten kund då denne tvingas till en viss typ av vård”. Detta problem beror på de 
tvångslagstiftningar som finns. Även inom äldreomsorgen finns problematik med 
kundbegreppet eftersom kunden endast betalar en mindre del av vad det kostar, resten 
betalas av skattepengar. Trots denna problematik har socialnämnden enligt Wikman valt 
att benämna kundbegreppet kund/medborgare. Han tycker vidare att detta fokus är 
viktigast. ”Stämmer inte det hjälper inte de andra”. Han ser de andra fokusområdena 
som ett sätt att uppnå målen i medborgarefokus. 
 
 
4.2.3 Enheten äldreboende – Marlene Furbeck 

På enhetsnivå har Furbeck ersatt kundfokus med ett brukarfokus. Det finns två 
anledningen till denna förändring. Den första är att Furbeck tycker det känns mer 
naturligt att använda benämningen brukare istället för kund då brukare är ett mer 
inarbetat begrepp på hennes nivå. Den andra anledningen är att Furbeck anser att det ska 
finnas valmöjligheter om begreppet kund ska användas, detta finns inte i Luleå på grund 
av att det inte finns privata vårdgivare i samma utsträckning som i andra delar av 
Sverige. Furbeck anser att brukarfokus är det viktigaste fokusområdet eftersom 
kommunen finns till för att ha nöjda brukare. Därför har Furbeck placerat brukarna i 
mitten av styrkortet. Hon anser att alla fokus hänger samman då målen i brukarfokus 
ska uppnås med hjälp av de andra fokusområdena. Furbeck anser att ekonomifokus 
sätter ramarna för hur mycket resurser hon kan använda för att uppnå enhetens mål. 
Därmed menar Furbeck att budgetstyrningen fortfarande finns kvar som en del i den 
balanserade styrningen. 
 
 
4.2.4 Verksamhetsnivå – Elisabeth Aspegren  

Aspegren förklarar att Forsbacka kommer att benämna de fem fokusområden likadant 
som på enhetsnivå. Aspegren anser att det är brukarna, det vill säga de boenden som är 
kunderna för deras verksamhet. Hon anser att detta fokus är viktigast. Innehållet i 
brukarfokus anser hon både är ett instrument för de som arbetar samt för brukarna 
själva. Ekonomifokus anser Aspegren är den ram hon har för att skapa nöjda brukare. 
Nöjda brukare anser hon sig uppnå genom att använda sig av de andra tre 
fokusområdena. Hon ger följande exempel på hur dessa tre fokus har ett beroende-
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förhållande till brukarfokus. Genom att försöka förbättra situationen för hennes 
anställda tror hon att sjukskrivningarna ska minska. Hon tycker att det är viktigt att 
minska sjukskrivningarna då det finns risk att kvalitén på en avdelning minskar då ny 
personal kommer in under några dagar. Process/arbetssättfokus syftar till att försöka få 
alla att ta ansvar för uppnå en bra kvalitet. Inom detta fokus anser hon det viktigt att 
bland annat duka fint, ha ett trevligt bemötande, ställa fram karotter på borden. Detta 
anser hon ger högre kvalité vilket ger nöjdare kunder. 
 

4.3 Användningen av balanserat styrkort i Luleå kommun 
På övergripande nivå har vi tagit reda på inom vilka användningsområden kommunen 
avser att använda det balanserade styrkortet. På de underliggande nivåerna har vi 
undersökt hur styrkortet avses att användas i den dagliga verksamheten. 
 
 
4.3.1 Övergripande nivå – Lars Åhl 

Åhl anser att dagens primära syfte med styrkortet är att använda det som en modell för 
styrning. Luleå kommunen ska inte längre styras efter finansiella nyckeltal och budget 
utan det balanserade styrkortet kommer att bli kommunens nya styrsystem. Kommunen 
följer upp styrkortet för att kontrollera om de genom handlingar och aktiviteter lyckats 
nå upp till indikatorerna i de olika fokusområden. Uppföljningen kommer bland annat 
att ske genom enkäter. Styrkortet kommer att följas upp med jämns mellanrum. 
Utförandet av uppföljningen ska ske av den nivå som är ansvariga för styrkortet. Även 
informationen som uppföljningen resulterar i ska återkopplas till ansvarig nivå. Är det 
socialnämnden som gjort uppföljningen ska informationen återkoppas till dem. Åhl 
anser att det inte är meningen att de längst ner, exempelvis äldreboenden ska ta del av 
denna information. Uppföljningen är en metod att prova om styrkortet är bra utformat: 
”tillför de oss något i vår styrning”. Styrkorten kommer utifrån uppföljningen att 
revideras varje år. 
 
Åhl vill i framtiden utöka styrkortets användningsområde. Han vill att Luleå kommun 
även utåt, via styrkortet, ska visa hur kommunen har lyckats med sin verksamhet. 
Medborgarna ska kunna använda styrkortet som en beskrivning av kommunens service. 
Exempelvis vill Åhl att medborgarna ska kunna jämföra kvalitén på olika skolor genom 
informationen i deras styrkort. Hans förhoppning är också att personer som vill flytta till 
Luleå ska ha möjlighet att genom styrkorten undersöka vart i Luleå de vill bo. Detta 
anser han ska ske genom att styrkorten och uppföljningen av dessas mål presenteras 
offentligt exempelvis genom delårsrapporter och på internet. Att framställa kommunen 
som en intressant arbetsplats tycker Åhl är viktigt för att kunna täcka det kommande 
stora rekryteringsbehov som finns i kommunen. Han anser att arbetet med styrkortet är 
viktigt för befintliga och potentiella medarbetare då styrkortet visar att kommunen är 
professionella och att kommunen arbetar på ett nytt och modernt sätt.  
 
 
4.3.2 Nämndnivå – Leif Wikman 

Wikman menar att det balanserade styrkortet ska användas som ett styrsystem. Alla 
mått i styrkortet ska följas upp genom mätningar med jämna mellanrum. Nästan alla 
kommer att följas upp inom ett år. Uppföljningen av måtten kommer inte ske samtidigt 
utan måttens karaktär avgör hur och när det ska mätas. Ekonomin kommer att mätas 
oftast då detta mäts i delårsrapporterna. Informationen som fås genom denna 
uppföljning ska, enligt Wikman, användas för att se om socialnämnden nått de mål de 
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satt upp. Ifall målen inte är uppnådda kommer nämnden att vidta åtgärder. 
Uppföljningen som kommer att göras kommer också att användas som grund för 
revidering av styrkortet. 
 
 
4.3.3 Enheten äldreboende – Marlene Furbeck 

Styrkortens mått kommer att följas upp med jämna mellanrum. Exempelvis finns nöjda 
brukareindex som mått i brukarefokus. Furbeck berättar att detta mått innebär en 
mätning av hur nöjd brukarna är med de insatser kommunen ger. Mätningen kommer 
enligt henne att ske vartannat år genom enkäter. Vidare framhåller Furbeck att det är 
målens karaktär som avgör hur och hur ofta mätningar kommer att ske. Anledningen till 
att hon valt att mäta nöjdkundindex vartannat år beror av att hon anser att två år med 
åtgärder är den tid det tar att ändra kundernas uppfattning av kommunen. ”Det är inte 
lönt att bara mäta och mäta och inte gör något åt problemen”. Förutom enkäter anger 
hon att även observationer och samtal kommer att användas som metoder för 
uppföljning av måtten. 
 
Informationen som framkommer vid uppföljning av måtten i styrkorten anser Furbeck 
ska återföras både till nämnden och till arbetsplatsnivå. Hon lägger stor vikt vid att 
informationen återförs till arbetsplatsnivå eftersom det är där åtgärder kan vidtas. 
Exemplet hon ger är att i de fall uppföljningen av måtten visar på missnöjda brukare är 
det väldigt viktigt att rätt äldreboende får ta del av denna information eftersom de är 
dem enda som kan åtgärda problemet. Furbeck anser att information om vissa mått 
exempelvis minskade sjuktal i medarbetarfokus måste delges alla nivåer i 
organisationen. Detta eftersom alla nivåer gemensamt måste arbeta med att minska 
sjuktalen. Genom styrkortet jobbar Furbeck för att uppnå kommunens vision som är: ett 
meningsfullt liv i Luleå.  
 
 
4.3.4 Verksamhetsnivå – Elisabeth Aspegren 

Aspegren anser att det huvudsakliga användningsområdet för styrkortet är styra mot en 
ökad kvalité för brukarna på Forsbacka. Genom att styrkortet mäter hur nöjda brukarna 
är i brukarfokus anser hon att detta fokus således även fungerar som ett kvalitetssystem. 
Det vill säga att personalen signerat listor på att brukarnas lägenheter blivit städade var 
fjortonde dag och att brukarna har duschat en gång i veckan. Uppföljning av hur nöjda 
brukare och medarbetare är kommer enligt Aspegren att ske genom enkäter. Denna 
information tillsammans med övrig information ur styrkortet används för att ge 
personalen och brukarna information angående vad som hänt under året. Aspegren säger 
att det viktigaste för att styrkortet ska bli användbart är att ”det blir förståeligt, det får 
inte bara bli klyschor”.  
 

4.4 Fördelar och nackdelar med användning av balanserat styrkort 
Fördelarna och nackdelarna med användning av balanserat styrkort kommer nedan att 
presenteras. Varje nivå kommer att presenteras under en egen rubrik för att det ska bli 
mer överskådligt vilken nivå som anfört vad.   
 
 
4.4.1 Fördelar och nackdelar på övergripande nivå  – Lars Åhl 

Åhl anser att styrkortet ger hela kommunen en gemensam modell att jobba efter vilket 
saknades vid den gamla styrningen. Processen med att ta fram styrkortet har gjort att 
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alla vet och förstår vilka mål de ska jobba mot. Åhl påpekar att det blir enklare att styra 
en stor organisation om alla vet vad de ska jobba med. Delaktigheten blir nyckelordet 
för att uppnå denna målöverensstämmelse. Processen med framtagningen av styrkortet 
gör också att kommunikationen mellan och inom olika nivåer i organisationen 
förbättras. Åhl anser att kommunikationen förbättras genom att styrkortet tvingar fram 
en tvåvägskommunikation både uppifrån och ner och nerifrån och upp. Denna 
kommunikation minskar risken för missförstånd mellan individer. Arbetet med styrkort 
tillvaratar även kunskapen hos personal på alla nivåer och förmedlar den uppåt till 
ledningen. Detta anser Åhl är viktigt då det oftast är personalen som arbetar direkt mot 
kunderna som har den mesta kunskapen om verksamheten. 
 
Inom kommunen har användningen av styrkortet, enligt Åhl, bidragit till att personalen 
har fått lära sig vad deras arbete bidrar med till verksamheten i helhet, det vill säga de 
har fått en bättre helhetssyn. Det Åhl anser att de lärt sig är att det var många som inte 
hade tänkt på att det fanns kunder runt omkring dem och att kommunen var en 
serviceorganisation. Styrkortet har således genererat ökad kunskap, insikt och förståelse 
om verksamheten hos personalen. Åhl anser även att arbetet med balanserad styrning 
har gjort det lättare att fokusera på de viktiga målen och måtten. Förut var målen för 
många och de var även abstrakta. Detta gjorde det svårt för de anställda längre ner i 
organisationen att förstå hur de skulle arbeta för att kommunens övergripande mål 
skulle uppnås. Under förutsättning att arbete med styrkort fullföljs till att innefatta hela 
organisationen tror Åhl definitivt att de anställda kommer att få ökat ansvar. Han anser 
att det ökade ansvar kommer att ta form av ökat inflytandet och påverkansmöjlighet 
inom den verksamhet man jobbar idag. Detta kommer av att han anser att delaktighet i 
processen med styrkortet ger enskilda arbetslaget större möjlighet till inflytande men 
samtidigt också ökat ansvar för resultatet. 
 
Åhl anser att ett problem med användning av balanserat styrkort kan vara att det är svårt 
att inte lägga för mycket tyngd vid ekonomifokus. Detta eftersom ekonomifokus är 
något som cheferna är vana att hantera och de vet vad dessa siffror betyder. Eftersom 
kvalitén ska fokuseras i styrkortet anser Åhl att det är av stor vikt att kunna mäta den. 
Han anser att det i teorin är lätt att sätta upp målnivåer och mätindikatorer för mjuka 
sektorer men det är svårt att mäta dessa då ”kvalité är svårfångat”. Åhl anser att det kan 
uppstå problem med mätning genom enkäterna då det finns risk att kommunen inte 
ställer rätt frågor så att de får ett utslagsgivande svar. Fel frågor genererar konstiga svar. 
Detta problem tror Åhl kommer att minska ju längre man jobbar med enkät-
uppföljningar.  
 
 
4.4.2 Fördelar och nackdelar på nämndnivå – Leif Wikman 

Wikman anser att styrkortet gör att det blir enklare att få en överskådlig bild över hur 
verksamheten ser ut, han tycker också att det blir lättare att jämföra exempelvis olika 
nämnder mellan varandra. Att styrkortet ger en överskådlig bild över verksamheten gör 
också att kommunen på ett bra sätt kan presentera sin verksamhet med hjälp av 
styrkortet. Wikman menar vidare att styrkortet har minskat mängden mått i styrningen 
då styrkortet inte ger samma plats för mått. Tidigare hade de över hundra mått. Slutligen 
anser han att styrkortet skapar delaktighet och bättre kommunikation mellan olika 
nivåer inom socialnämnden. 
 
Wikman anser att det är svårt att ta fram rätt mått. Trots att han funnit de mått han anser 
är rätt måste de också vara uppföljningsbara, detta tillsamman anser han är väldigt svårt. 
Han anser också att styrkortet är dyrt och tidskrävande, det tar lång tid att arbeta in 
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styrkortet på alla nivåer och det behövs vikarier när de ordinarie ska sammanträda om 
styrkortet. Han anser att styrkortet kostar pengar som kommunen inte har. Wikman 
anser även att det kan finnas risk att styrkortet inte används på avsett sätt. Därför 
betonar han vikten av att ”man inte bara skriva ner något på ett papper, styrkortet 
måste pratas igenom och diskuteras”. ”Alla måste veta vad det innebär, styrkortet får 
inte bli en pappersprodukt för då är det meningslöst”. Ett annat problem med 
användning av styrkort tror Wikman kan vara att vissa kan ha en övertro till styrkortet. 
Det vill säga tro att styrkortet är lösningen på allt. Han betonar därför att kommunens 
ekonomiska problem inte löses av ett styrkort. Det styrkortet kan hjälpa till med är att 
precisera problemen men det kan aldrig lösa finansieringsproblemen. 
 
 
4.4.3 Fördelar och nackdelar  på enhetsnivå – Marlene Furbeck 

Furbeck anser att styrningen har blivit mycket bättre i och med användandet av 
balanserat styrkort. Detta grundas på att hon tycker att det har blivit mycket tydligare 
hur både hon och hennes personal ska arbeta för att uppnå den vision som finns. Det har 
alltid funnits en vision men styrkortet har hjälpt till att föra ned den i organisationen 
eftersom de övergripande målen var tvungna att brytas ned. Furbeck säger att alla i 
hennes enhet känner till visionen i och med arbetet med balanserad styrning. En annan 
fördel hon funnit med styrkortet är att informationen kommer att bli tydligare och mer 
fokuserad med hjälp av fokusområdena. Furbeck anser dock inte att mängden kommer 
att minska. Däremot kommer det som är viktigast att belysas ännu mer och det som 
förut fanns med i informationsflödet kanske försvinner eller minskar om det visar sig att 
den informationen inte är viktig i förhållande till de styrkort som enheterna ställer upp.  
 
Ett problem med balanserat styrkort är, enligt Furbeck, att det kan bli för mycket och för 
svår administration. Mätningen och rapporteringen blir för omständig och därför finns 
det risk för att intresset hos enheterna minskar när de inte ser sin egen nytta med arbetet. 
Enheten är väldigt stor och innefattar många brukare. Detta leder enligt Furbeck till 
mycket information som måste sammanställas. Arbetet med balanserad styrning måste 
vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten ”det ska inte kännas som ett måste.” 
Detta kan också innebära att det är nödvändigt att anställa personal som är inriktade 
med att arbeta med att sammanställa och följa upp denna information. 
 
 
4.4.4 Fördelar och nackdelar på verksamhetsnivå – Elisabeth Aspegren 

Aspegren påpekar att arbetet med balanserat styrkort har förenklat samordningen mellan 
olika nivåer inom kommunen. Innan detta arbete påbörjades upplevde Aspegren att hon 
fick olika information om samma ärende från olika informationskällor. Hon upplever 
också att balansen mellan perspektiven förhindrar att ekonomin och nämndens åsikt står 
i konflikt med varandra. Aspegren förklarar detta genom att förr bestämde nämnden att 
ingen nedskärning av personal fick ske och kvalitén inte fick minskas medan ekonomin 
pekade på att en nedskärning var nödvändig. Aspegren hoppas och tror att 
användningen av styrkortet kommer att ge personalen mer feedback på sitt arbete. I 
dagsläget är det väldigt vanligt att personalen skriver fallrapporter och 
avvikelserapporter utan att få återkoppling på varför de gör som de gör. Hon anser att 
denna återkoppling är viktig då personalen vill veta om de hade kunnat agera 
annorlunda för att förhindra fallet och så vidare. 
  
Aspegren upplever att arbetet med balanserad styrning kommer att bli väldigt 
tidskrävande. Det kommer att ta lång tid innan hela detta projekt är genomfört. 
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Aspegren har även identifierat ett problem med mätningen av brukarfokus som följd av 
att nöjdkundindex kommer att mätas genom enkäter. Dessa enkäter kommer till stor del 
att fyllas i av de anhöriga då Forsbacka är ett boende för dementa. Problemet beror på 
att de anhöriga inte vet vad de boende har upplevt. Hon anser att detta medför att det är 
svårt att få ett rättvist resultat av enkäten. 
  

4.5 Sammanfattning av empiri 

Nedan presenteras en sammanfattande bild över empirin för att läsaren snabbt ska kunna 
bilda sig en uppfattning om vad som framkom i intervjuerna. 
  

 
 Övergripande nivå 

Lars Åhl 
Nämndnivå 
Leif Wikman 

Enhetsnivå 
Marlene Furbeck 

Verksamhetsnivå 
Elisabeth Aspegren 

Utformning av 
balanserat 
styrkort 

-ekonomi 
     -balanskrav 
     -riktar sig mot     
      medborgare   
      och politiker 
-kunder 
    -består av   
     medborgare 
    -viktigaste intressent 
-medarbetare 
-process/arbetssätt 
-framtid/utveckling 
-beroendeförhållande    
 finns 

-ekonomi  
     -ram med undantag 
     -riktar sig mot 
      kommunfullmäktige 
      och medborgare 
-kunder/medborgare 
     -finns olika     
      kundtyper  
     -viktigaste fokus 
-medarbetare 
-process/arbetssätt 
-framtid/utveckling 
-beroendeförhållande  
 finns 

-ekonomi 
     -ram 
 
 
 
-brukare 
     -viktigaste fokus 
 
 
-medarbetare 
-process/arbetssätt 
-framtid/utveckling 
-beroendeförhållande  
 finns 

-ekonomi 
     -ram 
 
 
 
-brukare 
     -viktigaste fokus 
 
 
-medarbetare 
-process/arbetssätt 
-framtid/utveckling 
-beroendeförhållande  
 finns 

Användning av 
balanserat 
styrkort 

-styrsystem 
-kontrollverktyg 
           

-styrsystem 
-kontrollverktyg 
 

-styrsystem 
-kontrollverktyg 
 

-styrsystem 
       -kvalitetssystem 
-kontrollverktyg 

Fördelar med 
användning av 
balanserat 
styrkort 

-enhetlig modell för  
 styrning 
-delaktighet 
-bättre  kommunikation
-fullt kompetens- 
 utnyttjande 
-bättre helhetssyn för 
 anställda 
-viktigaste måtten   
 fokuseras 
-ökat inflytande och  
 påverkansmöjlighet  
 hos anställda 

-strukturerad rapport 
över 
 verksamheten 
-mindre antal mått i 
fokus 
-delaktighet 
-bättre kommunikation 

-tydligare hur arbetet    
  ska  utföras 
-kommunicerar  
  visionen 
-viktigaste   
  informationen   
  fokuseras   
   

-bättre samordning    
   

Nackdelar med 
användning av 
balanserat 
styrkort 

-fortfarande tyngd på  
 ekonomifokus 
-mätningsproblem 

-svårt att finna rätt mått 
-dyrt 
-tidskrävande 
-”pappersprodukt” 
-övertro kan finnas 

-svår administration 
     -resurskrävande 

-tidskrävande 
-mätningsproblem 

 
 

Figur 4.1 sammanfattning av empiri 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att sätta våra empiriska observationer i ett teoretiskt 
sammanhang och därigenom försöka belysa eventuella skillnader och likheter mellan 
teori och empiri med hjälp av vår analysmodell. 
 

5.1 Utformning av balanserat styrkort i en kommun  
Förutom de perspektiv som Kaplan och Norton (1993) förespråkar har Luleå Kommun 
valt att använda sig av ett medarbetarfokus. Våra respondenter anser att detta perspektiv 
är nödvändigt då kommunen inte klarar sin verksamhet utan dessa. Detta perspektiv 
saknas även i det resonemang Olve et al (1999) för angående hur Kaplan och Nortons 
perspektiv ska anpassas för att bättre passa in i kommunal verksamhet. 
 
Det finansiella perspektivet tycker Olve et al (1999) bör benämnas prestationsfokus i 
kommuner. Luleå kommun har däremot valt en benämning (ekonomifokus) som liknar 
Kaplan och  Nortons (1993) finansiella perspektiv. Kaplan och Norton anser att deras 
perspektiv riktar sig till aktieägarna. Detta förefaller naturligt då aktieägare i företag 
enligt Pollit (1988) är en viktig intressentgrupp. Åhl och Wikman anser att Luleå 
kommuns ekonomifokus riktar sig till politiker och medborgare, då Åhl i likhet med 
Pollit tycker att medborgare är en viktig intressentgrupp i kommuner blir därmed syftet 
med perspektivet desamma. Det vill säga att båda verksamheterna riktar det finansiella 
perspektivet till sina viktigaste intressenter. Åhl anser att medborgarna exempelvis ska 
kunna skapa sig en uppfattning om skolans kvalité, genom kommunens budget. Detta 
kan liknas med att privata företag genom det finansiella perspektivet visar aktieägarna 
hur verksamheten går. Olve et al tar resonemanget kring detta perspektiv ett steg längre 
då de anser att samhällsnyttan ska visas istället för finansiella effekter. Åhl anser att 
ekonomifokus handlar om att finna balans i ekonomin. Wikman, Furbeck och Aspegren 
ser detta balanskrav som en ram för verksamheten. Wikman påpekar dock att vissa 
verksamheter på grund av sin karaktär faller utanför ramen. Detta resonemang stämmer 
inte överens med Kaplan och Nortons (1993), då de anser att det finansiella perspektivet 
ska fungera som ett mått på verksamhetens framgång.  
 
Luleå kommun har valt att benämna kundbegreppet kund/medborgarefokus på 
nämndnivå och brukarfokus på enhets- och verksamhetsnivå. Benämningarna stämmer 
överens med Kaplan och Norton (1993) då alla dessa begrepp synes vara synonymer. 
Även Luleå kommuns syfte med perspektivet, att erhålla nöjda kunder, stämmer 
överens med Kaplan och Nortons kundperspektiv då detta är utvecklat för att styra mot 
nöjda kunder. Olve et al (1999) och Kloot och Martin (2000) anser att kundperspektivet 
ska bytas mot ett relationsfokus respektive samhällsperspektiv eftersom de anser att 
detta fokus bör belysa mer än en beskrivning av hur kommunens service uppfattas. 
Luleå kommun tycker emellertid att det är tillräckligt med en beskrivning av hur 
kommunens service uppfattas. Olve et al anser att alla medborgare är kommunens 
kunder. Denna åsikt delas med de högre nivåerna inom kommunen då både Åhl och 
Wikman framhåller medborgarna som kunder. På enhets- och verksamhetsnivå upplevs 
kunderna konkretare och benämns därmed brukare. Åhl anser att process/arbetssättfokus 
innebär att kommunen hela tiden ska förbättra sitt arbetssätt och därmed arbeta 
effektivare. Denna innebörd finns även i Kaplan och Norton (1993) och Olves et al 
(1999) resonemang om perspektiven trots att benämningarna inte överensstämmer. 
Angående innebörden i lärande/förnyelsefokus stämmer Åhls åsikter överens med 
Kaplan och Norton, benämningarna är dock olika. Olve et al anser däremot att detta 



Analys 

  
Anna Johansson och Jenny Nyström 

 
24

fokus istället bör innehålla kommunens framtida verksamhetsplaner och benämnas 
framtidsfokus.  
 
Åhl anser i enlighet med Kaplan och Norton (1992) att det är viktigt att perspektiven är 
i balans. Han anser därmed att alla fokus är lika viktiga. Detta resonemang framkommer 
dock inte på lägre nivåer inom kommunen då Wikman, Furbeck och Aspegren anser att 
medborgar/brukarfokus är viktigast. Kaplan och Norton (1992) argumenterar även att 
styrkortets perspektiv måste innehålla ett orsakssamband för att fungera som ett 
strategiskt styrsystem. De anser därmed att det finansiella perspektivet ska drivas av de 
icke finansiella perspektiven. Ingen av respondenterna talar i termer av orsakssamband. 
Respondenterna menar istället att det måste finnas ett beroendeförhållande mellan 
fokusområdena. Detta beroendeförhållande går inte att jämföra med Kaplan och 
Nortons orsakssamband, då kommunens drivande fokusområden inte är 
sammankopplade så att de driver varandra mot det övergripande målet som är nöjda 
kunder. Kontentan av respondenternas resonemang innebär att målen i medborgarfokus 
ska uppnås med process/arbetssättfokus, medborgarfokus och lärande/förnyelsefokus 
som enskilda och inte sammankopplade verktyg. Dessa tre fokusområden synes inte ha 
något inbördes samband. Ekonomifokus sätter ramen för hur mycket resurser som får 
användas. Detta illustreras i figur 5.1      
 

5.2 Användningsområden för balanserat styrkort i en kommun 
En anledning till att kommunen införde balanserat styrkort i sin verksamhet anser Åhl 
var att de förutom de ekonomiska måtten ville mäta kvalitén på deras tjänster. Detta 
ligger i linje med Olves et al (1999) resonemang om att dagens företagsklimat medför 
att traditionella nyckeltal inte räcker till för att effektivt kunna styra den dagliga 
verksamheten. Även Kaplan och Norton (1996) anser att styrkortet ska användas som 
ett styrverktyg. Till skillnaden mot Olve et al och våra respondenter betonar Kaplan och 
Norton att styrkortet i första hand ska användas som ett verktyg för implementering av 
strategi och vision, det vill säga som ett strategiskt styrverktyg. Att vision och strategier 
trycks ned i organisationen antyder våra respondenter vara en positiv effekt av att 
använda ett styrkort. Därmed antyder de att det huvudsakliga användningsområdet för 
styrkortet i kommunen inte är strategisk styrning. Således verkar kommunens 
huvudsakliga användningsområde för styrkortet vara att styra mot en bättre kvalité på 
kommunens service, det vill säga verksamhetsnära styrning. Detta resonemang styrks av 
Aspegren då hon anser att brukarfokus i styrkortet fungerar som ett kvalitetssystem. I 
och med att kommunen använder styrkortet för verksamhetsnära styrning kan det antas 
att Kaplan och Nortons orsakssamband inte är en förutsättning för att styrkortet ska 
fungera. 
 
Olve et al (1999) och Quinlivan (2000) anser att styrkortet kan användas för utvärdering 
av prestationer, det vill säga som ett kontrollverktyg. Utvärderingen av prestationer 
ingår, enligt Olve et al som ett moment i den interna styrningsprocessen men kan också 
vara fristående från denna. Samtliga respondenter framhåller att styrkortet kommer att 
följas upp med jämna mellanrum för att kontrollera om kommunen genom handlingar 
och aktiviteter uppnått målen i fokusområdena. Därmed gör kommunen dessa mätningar 
som en del i styrprocessen för att veta hur de ska styra verksamheten. I framtiden vill 
Åhl att även medborgarna ska kunna använda styrkortet som en beskrivning av 
kommunens service. Detta ligger i linje med Olve et al som anser att ett av styrkortets 
användningsområde är extern utvärdering. Det sista användningsområdet för balanserat 
styrkort som teorin förespråkar är som ett belöningssystem (Boyne, 1999). Det finns 
inget som tyder på att kommunen har funderat på att införa ett bonussystem kopplat till 
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styrkortet. Anledning till detta är rimligtvis att kommunen inte har någon ”vinst” att 
dela ut då kommunen strävar efter en ekonomi i balans, det vill säga ett ”nollresultat”, 
istället för vinst.  
 
Åhl anser att det är viktigt att framställa kommunen som en intressant arbetsplats för att 
kunna täcka kommande rekryteringsbehov som finns i kommunen. Arbetet med 
styrkortet blir således viktigt för befintliga och potentiella medarbetare då styrkortet 
visar att kommunen är professionella och att de arbetar på ett nytt och modernt sätt. 
Detta synes vara ett användningsområde, ”lockbete”, som inte kan härledas ur teorin. 
Ifall styrkort används i syfte att framställa kommunen som professionell och rekrytera 
medarbetare kan resultatet bli att styrkortet inte används på avsett sätt.        
 

5.3 Fördelar med användning av balanserat styrkort i en kommun 
Den mest övergripande fördel med styrkortet som Åhl, Furbeck och Aspegren åsyftar är 
att användningen av styrkortet ger hela kommunen en gemensam modell att jobba efter. 
Aspegren anser att detta medför bättre samordning mellan nivåerna.  Furbeck tycker att 
det balanserade styrkortet har tydliggjort hur både hon och hennes personal ska arbeta 
för att uppnå den vision som finns, vilket har gjort styrningen bättre. Denna fördel har 
inte identifierats i teorin. Den rimligaste anledningen till detta är att medarbetare i 
privata företag vet att de ska uppnå vinst medan medarbetarna i kommunen inte vet vad 
kommunen strävar efter. Den enhetlighet som styrkortet medför för styrningen synes 
genereras av att arbetet med styrkortet enligt Åhl och Wikman skapar delaktighet. 
Enligt Merchant (1998) är det styrkortets målformuleringsprocess som skapar denna 
delaktighet. Styrkortet medför enligt Åhl, Wikman och Furbeck även fram bättre 
kommunikationen vilket ger minskad risk för missförstånd och således ökad 
enhetlighet.  Ytterligare en fördel Merchant understryker med de anställdas delaktighet i 
målformuleringen är att hela organisationens samlade kompetens utnyttjas till fullo. 
Denna fördel har även Åhl identifierat då han anser att det ofta är personalen som 
arbetar direkt mot kunderna som har den mesta kunskapen om verksamheten. På lägre 
nivåer har inte detta identifieras vilket kan bero på att det är dessa nivåer som besitter 
den eftertraktade kunskapen. Harting (1999) och Merrit och Berger (1998) påpekar att 
individer som själva sätter sina mål sätter dem högre än om någon annan skulle ha satt 
dem. Detta har inga av våra respondenter antytt.  
 
Kaplan och Norton (1992), Johnsen (2001) och Olve et al (1999) anser att styrkortet 
minimerar risken för informationsöverflöd. Åhl, Wikman och Furbeck resonerar i 
liknande termer när de anser att styrkortets fokusområden medför en fokusering på de 
viktigaste måtten. Avsaknaden av Aspegrens resonemang angående detta kan bero på att 
den information som når hennes verksamhet redan är fokuserad på grund av att hon 
befinner sig långt ned i organisationen. Fokuseringen av informationen är troligtvis ett 
resultat av att styrkortet sammanställer samtliga mått i en samma rapport, vilket är en 
fördel som Kaplan och Norton och Wikman framhåller. Ittner och Larckers (1998) 
påstående om att styrkortet innehåller för mycket information är därmed inget som våra 
respondenter anser. De hävdar liksom Olve et al (1999) att det är nödvändigt att mäta 
flera dimensioner. Kaplan och Norton påpekar en fördel som våra respondenter inte 
antytt, att styrkortet motverkat suboptimering genom att de olika perspektiven 
balanseras.  
 
Beslutet att använda styrkortet som styrsystem anser Åhl bidragit till ytterligare två 
fördelar. Den första är att personalen har fått insikt i vad deras arbete bidrar till i 
verksamheten som helhet. Förut var det många medarbetare som inte uppfattat 
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kommunen som ett serviceorganisation. Styrkortet har således genererat ökad kunskap, 
insikt och förståelse om verksamheten hos personalen. I teorin finns inte denna fördel 
behandlad. Detta kan bero på att teorin är vinklad mot privata företag. Inom dessa 
organisationer vet alla medarbetar att de arbetar för att öka organisationens vinst. I 
kommuner kan det dock finnas en viss oklarhet vad kommunerna har som syfte med sin 
verksamhet. Den andra fördelen är att styrkortet kommer att ge de anställda ökat ansvar 
genom att de får ökat inflytande och påverkansmöjlighet inom den verksamhet de 
arbetar.   
 

5.4 Nackdelar med användning av balanserat styrkort i en kommun 

Det finns antydan att kommunen till viss del använder styrkortet symboliskt. Den 
symboliska användningen ligger inte i linje med Feldman och March (1981) men det 
finns ändå vissa paralleller som kan dras. I Åhls resonemang om att styrkortet är viktigt 
för att framställa kommunen som en professionell organisation kan symbolisk 
användning skymtas eftersom detta användningsområde inte kommer att tillföra något i 
kommunens styrning. Åhl anser att ett problem som kan uppstå vid användning av 
styrkortet är att för mycket tyngd läggs vid ekonomi fokus då cheferna är vana att 
hantera detta och vet vad dessa siffror betyder. Denna tankegång stämmer väl överens 
med Schiemann och Schiemanns (1996) åsikter. De anser att för mycket fokus på 
ekonomin även beror på att chefer anser det viktigt att prestera bra i dessa mått. Att 
kommunen inte anger denna anledning beror rimligtvis på att deras ekonomi inte 
handlar om vinst. Wikman anser i likhet med Ittner och Larcker (1998) att det är svårt 
att finna mått som mäter det organisationen vill samtidigt som de är uppföljningsbara. 
Åhl och Aspegren anser att kvalitetsmått är särskilt svårt att följa upp då dessa mätas 
med enkäter. Problemet med enkäter består enligt Åhl i utformningen och enligt 
Aspegren i att svaren kan bli missvisande då hennes brukare inte kan svara själva.  
 
Ytterligare ett problem som kan finnas i styrkortet är enligt Anthony och Govindarajan 
(2001) att det råder bristande korrelation mellan icke finansiella mått och resultat. Detta 
problem uppkommer ofta som en följd av att styrkortet inte innehåller ett 
orsakssamband mellan perspektiven. Trots att kommunen inte eftersträvar lönsamhet i 
det finansiella perspektivet och inte har något orsakssamband bör måtten vara 
korrelerade då kommunen istället har ett beroendeförhållande mellan de icke finansiella 
fokusområdena. Våra respondenter har dock inte påpekat denna nackdel.   
 
Anthony och Govindarajan anser vidare att problem kan uppstå om organisationen inte 
uppdaterar styrkortet i takt med de förändringar som görs i strategin. Åhl och Wikman 
anger att uppdatering kommer att ske i samband med uppföljning av styrkortet, 
därigenom undviks detta problem. Revideringen av styrkortet är enligt Anthony och 
Govindarajan tids- och resurskrävande. Även Furbeck och Aspegren anser att 
användningen av styrkortet är tid- och resurskrävande men av andra anledningar. 
Exempelvis ser de kostnader i att anställa personal till administration i istället för 
framtida utgifter för revidering. Orsaken att anledningarna skiljer sig åt synes vara att 
Furbeck och Aspegren befinner sig på lägre nivåer. Därmed framhäver de orsaker som 
är mer konkreta. Ett problem som Wikman diskuterar kring som teorin inte belyst är att 
det finns risk att styrkortet ses som en pappersprodukt och därmed används på fel sätt. 
Han finner även ytterligare ett problem som styrkortet liksom andra modeller kan 
medföra eftersom han anser att risk för att övertro sätts till modellen. Anledningen till 
att dessa nackdelar ej identifierats i teorin kan vara att de är mycket generella och 
därmed inte givits utrymme för diskussion.  
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5.5 Sammanfattning av analys 

Resultatet av vår analys sammanfattas nedan med hjälp av en utveckling av vår 
analysmodell. Utvecklingen består av att vi utökat modellen till att även innefatta 
resultatet av vår analys. Resultatet av analysen utmärks genom att det till skillnad från 
teorin är skrivet med fet stil.     
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6 AVSLUTNING 

Detta kapitel inleds med att vi svarar på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser om 
det material som tidigare presenterats i arbetet. Sedan presenteras rekommendationer, 
våra egna reflexioner kring detta ämnesområde samt förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att, ur ett ledningsperspektiv, öka förståelsen för hur en 
kommun kan utforma och använda sig av balanserat styrkort. Delsyftet var att 
identifiera vilka fördelar och nackdelar som kan uppstå vid användning av balanserat 
styrkort i en kommun.   
 
Ekonomifokus är av stor vikt i en kommun eftersom de måste rätta sig efter 
balanskravet. Även kundfokus är viktigt i en kommun eftersom medborgarna är 
kommunens viktigaste intressent då det är dem kommunen finns till för. Vi anser att 
benämningen på kundfokus inte är av betydelse eftersom nivåerna inom en kommun vet 
vilka deras kunder är. Med andra ord är kunderna på verksamhetsnivå desamma oavsett 
om de kallas kunder eller brukare. Process/arbetssättfokus och lärande/förnyelsefokus 
kan ha samma innehåll i en kommun som privata företag eftersom alla organisationer 
behöver fundera över hur de kan effektivisera sin verksamhet. I och med kommunernas 
kommande rekryteringsbehov anser vi det viktigt för en kommun att utforma ett 
medarbetarfokus som ska tillfredsställa befintliga medarbetare och intressera nya 
medarbetare. Slutligen anser vi det svårt för en kommun att skapa det orsakssamband 
som Kaplan och Norton förespråkar dels på grund av ekonomifokus karaktär och dels 
på grund av att resterande fokusområden inte driver varandra inbördes.  
 
Avsaknad av orsakssamband medför att det är svårt för en kommun att använda 
styrkortet som ett strategiskt styrverktyg. Däremot är orsakssamband inte viktigt att 
finna för en kommun som använder styrkortet för verksamhetsnära styrning. 
Utvärdering av prestationer ingår som ett moment i den verksamhetsnära styrningen för 
att en kommun ska veta hur de ska styra sin verksamhet.  
  
Genom en kommuns användning av balanserat styrkort erhåller de en enhetlig modell 
att arbeta efter då styrkortet medför delaktighet och bättre kommunikation. De upplevda 
fördelarna med styrkortet minskar på lägre nivåer i kommunen. Därav synes 
användningen av styrkortet tillföra mest i styrningen på högre nivåer. En nackdel med 
användningen av styrkortet som en kommun ställs inför är att det finns risk för att 
uppföljningen av det som synes viktigast i kommuner, nöjdkundindex, blir missvisande 
på grund av de problem som följer av enkätundersökningar.  
 
 
6.1.1 Rekommendationer  

Ett av användningsområdena för styrkortet är extern utvärdering, för kommunens kan 
detta innebära att offentliggöra styrkortet så att medborgarna kan använda styrkortet för 
att bedöma en kommuns kvalité på sin service. Ifall en kommun vill anamma detta 
användningsområde anser vi att de finansiella effekterna i ekonomifokus bör 
kompletteras med en konkret beskrivning över vad kommunen gjort för medborgarna. 
Även lärande/förnyelsefokus bör kompletteras med framtida planer för verksamheten 
hos en kommun. Vidare anser vi att en kommun bör vara kritisk mot de resultat de 
erhåller från enkätundersökningar på grund av risken för missvisande svar. 
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6.2 Avslutande diskussion  
När vi började arbetet med denna uppsats trodde vi att skillnaden mellan kommuner och 
privata företag skulle vara stor. Bland annat trodde vi att kommuner ”bara finns till” inte 
att kommuner ser sig som serviceorganisationer som ständigt strävar efter bättre kvalité 
för att uppnå nöjda kunder. En anledning till att vi inte såg kommuner som en 
serviceorganisation är att vi exempelvis inte såg oss själva som kunder när vi åker buss 
och gick i grundskolan.  Att Luleå kommun ser sig som en organisation jämförbar med 
privata företag gjorde Åhl klart för oss från början genom att omtala kommunen i termer 
av en organisation och koncern.  
 
Genom att vi nu insett att kommuner är serviceorganisationer tycker vi det är självklart 
att kommuner på samma sätt som företag ska sträva efter bättre kvalité på sin 
verksamhet för att erhålla nöjda kunder. Kommuner är beroende av nöjda kunder för sin 
överlevnad. Detta beroende kommer av att medborgare som inte är nöjda med 
kommunens service kan flytta, därmed försvinner kunder och skatteintäkter. Vi tror 
dock att de måste missköta sin verksamhet under lång tid innan detta scenario är troligt.   
 
När vi sammanställde Luleå kommuns fördelar upptäckte vi att de flesta fördelar inte 
var specifika för balanserat styrkort. Den största fördelen som kommunen identifierat 
med styrkortet var att den delaktighet och kommunikation som styrkortet medförde gav 
en enhetlig styrning. Denna fördel anser vi emellertid lika enkelt kunna uppnås på andra 
sätt än genom ett styrkort då vi anser att det enda som krävs för detta bör vara en väl 
fungerande tvåvägskommunikation. Med andra ord skulle alla styrningsmodeller som 
innehåller en väl fungerande tvåvägskommunikation kunna erbjuda kommunen enhetlig 
styrning. Vi tycker vidare att det är bra att kommunen aktivt strävar efter en enhetlig 
styrning då vi tror att det är svårt att styra kommuner eftersom de är stora och innehåller 
många olika verksamhetsområden.   
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning anser vi vara att undersöka Luleå kommun igen om ett 
antal år. Detta för att se om kommunen använder styrkortet på samma sätt eller om de 
hittat nya användningsområden och om perspektiven är desamma eller har förändrats. 
Vid denna tidpunkt kan det även vara lättare att identifiera för- och nackdelar då 
styrkortet har använts under en längre tid. Det skulle också vara intressent att undersöka 
styrkortets fördelar och nackdelar genom ett medarbetarperspektiv då dessa kanske 
upplever styrkortet annorlunda än ledningen. Även hur medarbetarna uppfattar 
styrningen med styrkortet skulle vara intressant att ta reda på.  
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INTERVJUGUIDE        BILAGA 1  
 
 
Bakgrund 

Kan du berätta lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter?  
 
 
Balanserat styrkort 

Fanns brister i ert tidigare system?  
I så fall vilka?   
Har ni kommit till rätta med dessa i och med förändringen? 

Hur tycker du att balanserat styrkort fungerat som styrningsmodell?  
Har den tillfört kommunen något? 
 
 

Utformning av balanserat styrkort i kommunen 

Hur gick utformningen av ert styrkort till? 
Hur resonerade ni när ni bestämde vilka perspektiv ni skulle använda? 
Vem utvecklade perspektiven/styrkortet?  
Vem anser du vara kund i din verksamhet? 
Vem anser du det ekonomiska fokuset riktar sig mot? 
Hänger perspektiven samman upplever du?  

Hur då i så fall?  
Finns konflikter mellan perspektiven? 

 
 
Användning av balanserat styrkort 

Vem använder informationen i det balanserade styrkortet? 
Använder du informationen?  

Hur i så fall?  
Hur fungerar det? 

Beskriv hur det balanserade styrkortet används på er nivå?  
Hur ofta följs målen upp?  
Revideras måtten? 

 Med vilka intervall?  
Används all information i styrkortet i lika stor utsträckning?  
 
 
Fördelar och nackdelar med användning av styrkortet 

Anser du att användningen av styrkortet medfört någon fördel? 
Vilka då?  

Finns det problem med användning av styrkortet? 
Vilka är dessa problem?  

 


