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Sammanfattning 
 
Inom den offentliga sektorn har det skett stora förändringar vilket innebär att det ställs 

högre krav på att myndigheterna är effektiva. Detta har lett till ett krav på reformering 

inom den offentliga sektorn. Denna reformering har i sin tur lett till ett ökat intresse för 

olika koncept och nya idéer. Syftet med denna uppsats är att kartlägga det balanserade 

styrkortets livscykel inom en offentlig organisation med fokus på olika förklaringar till 

varför de avvecklar konceptet. För att kunna uppfylla syftet valdes polisen som 

fallobjekt. Rikspolisstyrelsen hade inom polisen ett pilotprojekt där polisdistrikten som 

ville ingå fick möjlighet att göra det. Det genomfördes en fallstudie på fyra polisdistrikt: 

Skåne, Jönköping, Södermanland och Jämtland, som införde och avvecklade det 

balanserade styrkortet. Vidare var ambitionen också att få Rikspolisstyrelsens 

perspektiv av införandet och avvecklingen av det balanserade styrkortet inom polisen. 

Telefonintervjuer utfördes med personer som var inblandade i det balanserade styrkortet 

inom de fyra polisdistrikten och på Rikspolisstyrelsen. Den empiriska undersökning 

visade att ett koncept som det balanserade styrkortet i stort sett följer ett koncepts 

livscykel som beskrivs i referensramen. Det vill säga hur koncepten uppstår, sprids och 

senare försvinner för att ersättas av nya koncept. Slutsatserna i undersökningen är att 

polisdistrikten fick nya direktiv uppifrån och därför slutade med det balanserade 

styrkortet. Ur Rikspolisstyrelsens perspektiv var införandet av det balanserade styrkortet 

ett pilotprojekt och därmed har polisen aldrig börjat med det balanserade styrkortet och 

därför aldrig slutat.  

 



 
Abstract 
 
Over the years the public sector has going through a large amount of changes requiring 

the authorities to be more efficient, emphasizing the need of reformation of the sector. 

This has brought new theories and ideas to the surface within the area of public 

management. The main purpose of this paper is to study the concept of balanced 

scorecards and its implementation in public management and examining the reasons 

behind its current downtrend. The Swedish Police Department did a pilot study 

regarding balanced scorecard letting volunteering police districts participate. A case 

study was done with four of the district – the district of Skåne, Jönköping, 

Södermanland and Jämtland – that implemented and then eventually ceased to use 

balanced scorecards. Further more the ambition was to get the Swedish Police 

Department view of the implementation and the ceased to use the balanced scorecard.  

Phone interviewed was done with personnel responsible of implementing balanced 

scorecards in the four districts and the Swedish Police Department. The empirical 

studies proved that a concept like balanced scorecard follows the lifecycle of a concept 

described in the reference frame. That is explaining how the concepts form, propagate 

and then eventually will be replaced by new concepts. The conclusion is that the reason 

that the Police stopped using scorecards is because new instruction from management 

arrived. The studie of balanced scorecard at the Swedish Police Department did not lead 

to an implemention of the concept.   
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1 Inledning 
 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsämnet samt problemdiskussion som 
mynnar ut i syftet med uppsatsen samt definitioner. 

1.1 Bakgrund 
 
Inom den offentliga sektorn ställs högre krav på att möta omvärldsförändringar, vilket 
medför att de gamla och konventionella idéerna gällande prestationsmått och liknande 
inte gäller längre. Ekonomistyrningsverket (ESV)1 menar att reformerna inom den 
offentliga sektorn har bidragit till att intresset för olika koncept och filosofier har ökat 
(ESV, 2004). Ett koncept kan beskrivas som hur en organisation bör utforma delar av 
organisationen. Det kan vara hur organisationen skapar ett bra ledarskap eller hur olika 
processer i verksamheten bör utformas. (Røvik, 1992b) 
 
Det finns även samlingar av organisationskoncept, till exempel New Public 
Management, som utgår ifrån ett mer sammanhängande administrativt synsätt. (Ferlie, 
Lynn Jr & Pollit, 2005). New Public Management är den samling av koncept som 
introducerats inom den offentliga sektorn under den senaste 25-års-perioden. Det är ett 
begrepp för en grupp idéer kring organisering där ett flertal filosofier lånats från den 
privata sektorn. 
 
New Public Management framkom som ett krav på ökad effektivitet inom den 
offentliga sektorn. Införandet har lett till att modifierade marknadslösningar nu 
tillämpas inom den offentliga sektorn. (Deem & Brehony, 2005) I Europa 
uppmärksammades New Public Management på 1980-talet. Det var främst ett politiskt 
agerande, där politiker försökte hitta en lösning på den djupa ekonomiska kris som de 
befann sig i (Ferlie, et al., 2005).   

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett sätt för organisationer att anpassa sig till förändringar i den offentliga sektorn är att 
införa nya koncept och idéer (Malmi, 1991). Det finns olika institutionella teorier om 
konceptens livscykler, det vill säga varför och hur koncepten uppstår, sprids och senare 
försvinner för att ersättas av nya (Røvik, 1992a). 
 
Verktygsperspektivet och symbolperspektivet är två perspektiv som Røvik (1992a) 
använder när han beskriver vilka motiv organisationer har när de adopterar koncept. 
Verktygsperspektivet utgår ifrån att organisationer gör rationella val, det vill säga att de 
är medvetna om vilka konsekvenser varje val av koncept innebär. Organisationen väljer 
ett koncept för att lösa ett problem. Valet grundar sig på att det är effektivt och att 
konceptets förmåga bygger på saklig och relevant information. Symbolperspektivet 
handlar mer om sociala normer, vad som anses rätt och riktigt just för tillfället. Här 
handlar det mer om konceptet kan associeras med någon legitim organisation. Det 
handlar inte bara om effektivitet utan mer om profil, bekräftelse och identitet gentemot 
andra organisationer. Organisationen upplever inte först att ett problem skall lösas, utan 
intresset riktas i första hand mot konceptet. (ibid) 
                                                 
1 ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för 
statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet 
(http://www.esv.se/omesv.4.1faf3f4fcea3ced188000583.html). 

http://www.esv.se/omesv.4.1faf3f4fcea3ced188000583.html
http://www.esv.se/omesv.4.1faf3f4fcea3ced188000583.html
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Diffusionsteori förklarar också vilka motiv en organisation har när de adopterar ett 
koncept. Abrahamsons typologi utgår ifrån att vissa organisationer är rationella när de 
väljer ett visst koncept. Det vill säga att organisationerna vet sitt mål och hur de ska 
uppnå målet med konceptet. Om organisationen i stället är osäkra om sina 
omvärldsfaktorer och mål, tenderar de att imitera andra organisationer när de väljer 
koncept. Det kan vara koncept som används av organisationer med hög status. Det finns 
även andra förklaringar, exempelvis att organisationer påtvingas att införa koncept av 
maktstarka grupper som befinner sig utanför organisationen. (Abrahamsson, 1991)  
 
Ett koncept som har haft en framgångsrik spridning i Skandinavien är det balanserade 
styrkortet som ursprungligen lanserades av Kaplan och Norton (1992). Det balanserade 
styrkortet kopplar ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga 
visionen och strategin (Olve, Roy & Wetter, 1997). Företaget betraktas ur fyra pers-
pektiv: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, internperspektivet och lärande 
och tillväxtperspektivet (Ax, Johansson & Kullven, 2002). Undersökningar som gjorts 
om vilka som använde eller avsåg att använda det balanserade styrkortet visade vid 
millenniumskiftet att majoriteten av företagen i USA, Storbritannien och Skandinavien 
använde eller avsåg att använda det balanserade styrkortet. Samtidigt har ett stort antal 
misslyckanden rapporterats och många har gett upp sina satsningar på det balanserade 
styrkortet. (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003).  
 
En studie av införande och avvecklande av olika organisationskoncept kan dock bli 
problematiskt då sådana projekt inte sällan kantas av misslyckande och det är av lätt 
insedda skäl inget som man vill diskutera öppet. Till exempel visade en studie kring 
konceptet målstyrning att ett flertal kommer i slutet av 1980-talet ägnade sig åt 
målstyrning som ett led i att effektivisera sitt nyttjande av resurser. Kommunerna skulle 
ägna de kommande fem till tio åren att etablera rutinerna för målstyrning. Men det 
visade sig att den tidigare entusiasmen ett år senare var det motsatta och nu ville inte 
kommunerna erkänna att de ägnat sig åt målstyrning. (Zetterqvist- Eriksson, Kalling & 
Styhre, 2005)  
 
Att organisationer avvecklar ett koncept kan beror på olika orsaker. Enligt verktygspers-
pektivet har konceptet då förlorat sina effektiva fördelar som koncept i jämförelse med 
andra. Enligt symbolperspektivet behöver det inte vara så att konceptet har förlorat sin 
effektiva verkan. Det som påverkar är det förändringstryck som moderna organisationer 
utsätts för att ständigt förbättra sig. Det leder till att organisationerna försöker adoptera 
det som är rätt för tillfället. Men ansträngningen att förnya sig leder till att koncepten 
snabbt förlorar sin symbol för det nya. Det tidigare intresset och populariteten kring 
konceptet avtar, det hålls färre konferenser och det publiceras mindre artiklar och till 
slut kommer koncept som det balanserade styrkortet att förlora sin status och avvecklas. 
(Røvik, 1996) 

1.3 Syfte 
 
Det vore intressant att studera hur ett koncept som det balanserade styrkortets livscykel 
inom en offentlig myndighet avspeglas. Det vill säga hur konceptet uppstår, sprids, 
adopteras för att senare avvecklas. Utifrån ovanstående problemdiskussion är syftet med 
uppsatsen följande:  
 

Att kortlägga ett koncepts livscykel och olika förklaringar till varför konceptet 
avvecklas. 
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1.4 Definitioner 
 
Här förklaras centrala begrepp som återkommer ofta i uppsatsen.  
 
 
Koncept: Koncepten föreskriver hur organisationen skall utforma vissa delar av 
verksamheten, varje koncept är mer en byggsten eller komponent som kan användas för 
att utforma organisationen (Røvik, 2000).  

Adopterad: ”Med adopterad menas att konceptet är anpassat och har utfällt sig i nya 
rutiner som styr vissa aktiviteter i verksamheten, med andra ord att det har tagits i bruk” 
(Røvik, 2000). 

 



Kapitel 2 

 4

2 Metod 
 
I metodkapitlet redogörs för vilket synsätt och vilka tillvägagångssätt som har används 
vid undersökningen. Syftet är att praktiskt visa hur undersökningen genomförandes.    

2.1 Forskningsansats 
 
Det har utgåtts från olika teorier som behandlar varför organisationer adopterar olika 
koncept och varför koncepten avvecklas. Syftet är att kartlägga ett koncepts livscykel 
och olika förklaringar till varför ett koncept avvecklas. Utifrån detta syfte har 
undersökts om teorierna kan ge en förklaring till hur det balanserade styrkortets 
livscykel ser ut inom polisen och olika förklaringar till varför polisen avvecklade 
styrkortet.  Aktörssynsättet har använts som vetenskaplig metod. Aktörssynsättet återger 
hur de olika individerna eller grupperna upplever, tolkar och handlar i den verklighet de 
själva är med i och skapar (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Inom den vetenskapliga filosofin finns det två olika förklaringsansatser: det induktiva 
angreppssättet och det deduktiva angreppssättet. Med ett induktivt angreppssätt är teorin 
resultatet av en forskningsansats. Forskaren har då som utgångspunkt ett antal enskilda 
fall i empirin och utifrån dessa lyfts sedan ett samband som observerats i samtliga och 
som också är generellt giltigt. Deduktiv ansats som går åt motsatt håll det vill säga att 
den utgår från en generell regel och hävdar att denne förklarar ett visst enskilt fall av 
intresse. Utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som 
rör detta område, härleder eller påvisar forskaren en eller flera antaganden som skall 
underkastas en empirisk granskning. (Bryman, 2001) Angreppsansätt som har valts är 
den deduktiva metoden, då det har utgåtts från befintlig teori som sedan jämförts med 
den empiriska verkligheten. 

2.2 Val av forskningsstrategi 
 
Forskningsstrategi som använts är en fallstudie. Värdet i en fallstudie består inte bara att 
den tar reda på vissa resultat, den förklarar också varför dessa resultat uppstår 
(Denscombe, 2000). Genom att använda denna strategi studerades fyra polisdistrikts 
förklaringar till hur de olika aktörerna i distrikten upplevde det balanserade styrkortets 
livscykel och olika förklaringar till varför polisen avvecklade det balanserade styrkortet.  
Rikspolisstyrelsens perspektiv av livscykeln och olika förklaringar till avvecklingen av 
det balanserade styrkortet har också undersöks. Forskningsstrategi som valdes var en 
fallstudie eftersom det skulle ge en djupare förståelse om det balanserade styrkortets 
livscykel och avveckling utifrån aktörernas synvinklar. 

2.3 Val av undersökningsobjekt 
 
Examensarbeten inom ekonomistyrning har studerats och vid denna undersökning 
framkom det att få har forskat om varför en organisation slutar med det balanserade 
styrkortet. Det som kom fram var att Posten och Polismyndigheten hade slutat med det 
balanserade styrkortet. Objektet som valdes att studera var Polismyndigheten på grund 
av att polisen är en komplex och intressant myndighet.  

2.4 Litteraturstudie 
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En litteratursökning har utförts. Böcker har sökts genom Luleå Tekniska Universitets 
biblioteks databaser Lucia och Libris. Sökord som har används är: Balanserat styrkort, 
The balanced scorecard, det balanserade styrkortet, reformer, reform, organisationer, 
organization, institutionell teori. Samma sökord har använts för att söka vetenskapliga 
artiklar på sökkatalogerna Emerald Insight samt Business Source Elite på Luleå univer-
sitetsbiblioteks hemsida. Även referenslistor har studerats i andra examensarbeten med 
liknande syften för att hitta relevant litteratur. 

2.5 Empirisk insamlingsmetod 
 
Angreppssätt som har använts är den kvalitativa metoden. Den bidrar till att ge en bättre 
förståelse för det samhälle som vi lever i och hur vi påverkar varandra. Inom det 
kvalitativa angreppssättet är det forskarens tolkning av informationen som kommer till 
uttryck. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Den kvalitativa metoden har använts för att få svar på uppsatsens syfte men även för att 
få en djupare förståelse för hur medarbetarna i verksamheten upplevde det balanserade 
styrkortets livscykel och till de olika förklaringarna till varför polismyndigheten har 
slutat med det balanserade styrkortet.  Utifrån det så var denna metod bättre lämpad. 
 
För att samla in empiriska fakta har det genomförts fem intervjuer inom 
polismyndigheten. Frågorna har konstruerats utifrån uppsatsens referensram. 
Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamlingen av empirisk fakta. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista över vad som ska beröras 
en så kallad intervjuguide. Frågorna behöver då inte ställas i en viss ordning och den 
intervjuade har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. (Bryman, 2001) 
Intervjuerna har utförts via högtalartelefon och samtidigt har intervjuerna bandats samt 
kompletterande anteckningar förts. 
 
Vid telefonundersökningen om vilka av de tjugoen polisdistrikten som har använt det 
balanserade styrkortet har forskarna blivit hänvisade till personer som har varit 
inblandade i arbetet med det balanserade styrkortet. Aktörerna har frågats om de kan 
ställa upp för att medverka i en mer djupgående intervju. Intervjuer har sedan skett med 
tre poliser och en tjänsteman i fyra olika polisdistrikt som varit inblandade i 
styrkortsarbetet.  En tjänsteman på Rikspolisstyrelsen som satt i ledningsgruppen och 
som var inblandad vid introducerandet av det balanserade styrkortet har också 
intervjuats. Respondenter valdes utifrån om de varit inblandade i styrkortsarbetet och 
genomförde intervjuerna under vecka 18 och 19.  
 

2.6 Analysmetod 
 
Intervjumaterialet sammanställdes. Detta skedde genom att det lyssnades på det 
inspelade materialet upprepade gånger för att inte missa någon information som 
respondenterna lämnat. Vid dessa tillfällen antecknades respondenternas svar noggrant. 
Respondenternas svar analyserades med utgångspunkt i teorin för att få svar på 
uppsatsens syfte. I uppsatsen presenteras respondenterna med fingerade namn eftersom 
respondenterna utlovades anonymitet. 

2.6 Metodproblem 
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Reliabiliteten (tillförlitlighet) innebär huruvida resultaten från en undersökning blir 
desamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2001). Holme menar att det 
är omöjligt att förena reliabilitet med kvalitativ information eftersom det handlar om 
aktörens upplevelser och tolkningar om sina sociala förhållanden. (Holme & Solvang, 
1997)  
 
För att öka tillförlitligheten har det under intervjun använts en högtalartelefon och 
intervjun har bandats och minnesanteckningar har förts. På så sätt har det minskat risken 
för misstolkningar. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren påverkar den intervjuades 
svar (Denscombe, 2000). För att minimera denna risk försökte forskarna vara så 
neutrala som möjligt när intervjuerna skedde och frågeställningar var öppna och inte 
vägledande för att så lite som möjligt påverka aktörerna. 
 
Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. Olika intervjuobjekt ska möta 
samma intryck under hela undersökningen och dessa intryck kan tolkas olika utifrån 
beroende på exempelvis yrke, erfarenhet och den situation personerna lever i. (Holme & 
Solvang, 1997) Det som kan ha påverkat validiteten är att författarna inte är helt säkra 
på att rätt personer med rätt kunskap har intervjuats. På grund av att personer som varit 
inblandade i styrkortsarbetet har slutat eller gått i pension. Ett annat problem var att 
vissa personer som varit väldigt engagerade vid införandet av det balanserade styrkortet 
ville inte ställa upp på en intervju. Forskarna antar att dessa också hade kunskap varför 
polisdistrikten avvecklade styrkortet. Detta har troligen påverkat resultatet av undersök-
ningen negativt. 
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3 Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel kommer att behandlas New Public Management, en kort beskrivning av 
det balanserade styrkortet samt Institutionaliserade standarder.  

3.1 New Public Management 
 
New Public Management är samlingar av koncept om hur olika delar inom en 
organisation bör utformas. New Public Management har introducerats inom den 
offentliga sektorn under de senaste 25 åren. (Forsell, 1999) Kravet på en förbättrad 
effektivitet inom den offentliga sektorn har bidragit till att ett flertal filosofier lånats 
från den privata sektorn. Nämnas kan olika koncept som målstyrning och det 
balanserade styrkortet. Synsättet att medborgare skall betraktas som kunder har lett till 
att flera modifierade marknadslösningar numera tillämpas inom den offentliga sektorn. 
(Deem & Brehony, 2005).  

New Public Management bygger på tre beståndsdelar. Det första är att ledarskapets 
betydelse understryks. Ledare anställs med krav på att leverera resultat, vilket innebär 
ett krav att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Det andra som 
betonas är att indirekt kontroll skall praktiseras och ersätta direktkontroll. Detta innebär 
i praktiken en privatisering och bolagisering av de offentliga förvaltningarna. Det tredje 
är att fokus skall riktas mot medborgare och brukare, de skall behandlas som kunder och 
därmed få ett större inflytande. (Deem & Brehony, 2005).   

3.1.1 New Public Management i Sverige 
 
Den offentliga sektorn utgör ett komplext system av organisationer och består av verk-
samheter av skilda slag. Utvecklingen av den offentliga sektorn kan delas in i två tidspe-
rioder: Den första, från omkring 1950 fram till 1980, karakteriserades av oavbruten och 
exceptionellt tillväxt och brukar betecknas den ”offentliga revolutionen”. Under denna 
period skapades de stora förvaltningarna på kommunal och landstingsnivå. Den andra 
tidsperioden började omkring 1980 då expansionen och tillväxten avbröts och de 
organisatoriska formerna för den offentliga verksamheten började ifrågasättas. (Forsell, 
1999) Denna period utmärks bland annat av formella regler och procedurer, arbetsdel-
ning och specialisering samt av tydliga hierarkiska förhållanden (Raadschelders, 1998).  
 
I slutet av 1980-talet insåg det styrande skiktet i Sverige att det inom den offentliga sek-
torn behövdes tänkas i termer av effektivitet, produktivitet och decentralisering − sedan 
länge fundamentala faktorer inom New Public Management (Ferlie, Lynn Jr & Pollit, 
2005). Förändringarna ställer krav på prestationsmått och prestationsmätningar för att 
säkerställa att de offentliga förvaltningarna fokuserar på effektivitet (Forsell, 1999). 
 
Statsförvaltningens utgifter har under 90-talet i allt högre grad blivit mindre. Skälet till 
detta är bland annat de omfattande bolagiseringarna som lyfte ut cirka hundratusen 
personer ur statsförvaltningen. Det som blev kvar i direkt statlig regi var verksamheter 
som brukar räknas till statens kärnverksamheter som i huvudsak är polis, domstolar och 
kriminalvård (Forsell, 1999).  
 
Ett antal internationella organisationer, EU, OECD, Världsbanken, IMF med flera, har 
bidragit till att sprida New Public Management över världen. Sverige har exempelvis 
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som medlem av OECD2 tillgång till det som organisationen framställer. OECD: s 
”Public Management Committee” har producerad en flora av studier om New Public 
Management. Internationella organisationer har politiska intressen som inte bör 
förringas. (Common, 1998) De är i ständigt konflikt med varandra i sina försök att sätta 
sin prägel på internationella riktlinjer/standarder (Held & McGrew, 1993). 

3.1.2 Kritik mot New Public Management 
 
Enligt Diefenback (2007) har New Public Management introducerat förändringar i flera 
organisationer som påverkar bland annat organisationsstruktur, processer, rutiner och 
resultat. Samtidigt handlar det även om hur människor förändrar sitt sätt att göra affärer, 
hur de tänker och agerar. Diefenback (2007) beskriver organisationens förändringar som 
en förhandling av värderingar, idéer och tro för dessa värderingar och beslutfattande att 
nå dem. Egentligen bör organisationens förändring sträva efter att vara en förändring av 
människors beteende. Det anses även att metoder utvecklade inom den privata sektorn 
inte med enkelhet kan anammas inom den offentliga förvaltningen då de olika 
sektorerna har delvis skilda syften, t ex vinstmaximering kontra välfärd.   
 
Olikheter som finns inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet har 
diskuterats livligt. Det finns fundamentala skillnader mellan offentlig och privat sektor 
som är svåra att bemästra. Den sociala, politiska och legala miljön i den offentliga 
sektorn är säregen. Relationerna mellan regering, allmänheten, politiker samt 
lagstiftningen skiljer sig väsentligt från den privata sektorn. Den privata sektorn 
behöver inte agera under liknande omständigheter. Den privata sektorn har mindre 
relationer att ta hänsyn till. Detta leder således till problem när den offentliga sektorn 
skall försöka tillämpa privat organisering. (Kickert, 1997)  

3.2 Balanserat styrkort 
 
De första idéerna kring konceptet balanserat styrkort infördes i Harvard Business 
Reviews första nummer 1992, av professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton. 
Genom att betrakta företaget ur fyra perspektiv, försöker det balanserade styrkortet 
koppla ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och 
strategin. I och med det kan företaget fokusera på de nyckelområden som är väsentliga. 
Företaget styr upp den dagliga verksamheten och samtidigt följer de upp framtida 
aspekter. Det balanserade styrkortet bygger på tre tidsperspektiv: igår, idag och 
imorgon. Det vi gör idag, kan visa avläsbara resultat, först i framtiden. Valet av 
perspektiv beror på vad företagets strategi är, och vilken vision de har. (Olve, Roy & 
Wetter, 1997)  

3.2.1 Styrkortets perspektiv 
 
De fyra perspektiven i det balanserade styrkortet är; det finansiella perspektivet, kund 
perspektivet, processperspektivet och lärande och tillväxtperspektivet. Perspektiven 
hjälper företaget att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål, mellan de faktorer 
som påverkar resultaten och de önskade resultaten. Det skapar en balans mellan de 
hårda, mer objektiva styrtalen och de mjuka mera subjektiva styrtalen. En helhet och 

                                                 
2 OECD är en akronym för Organization för Economic Co-operation and Developmet. Det är en 
internationell organisation och arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ 
demokrati och marknadsekonomi Sverige är medlem i OECD sedan 1961. (OECD, 1993). 
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tydlighet där samtliga styrtal bidrar till att förverkliga strategin. (Kaplan & Norton, 
1999) 
 
Det finansiella perspektivet 
 
De finansiella styrtalen är värdefulla för att sammanfatta de finansiella följderna av 
handlingar som redan utförts. Här anges om företagets strategi och implementering har 
bidragit till att öka det finansiella resultatet. Det anger också vilka förväntningar ägarna 
har på företaget. Mått som används är traditionella nyckeltal som exempelvis mäter 
lönsamheten. Här bestämmer man också företagets långsiktiga mål och vilket utrymme 
de övriga perspektiven har, i form av vilka ekonomiska risker företaget som mest kan 
bära. (ibid) 
 
Kundperspektivet 
 
Här utvärderas vilka kunder och kundsegment företaget skall vända sig till och vilka 
styrtal som skall användas för att mäta resultatet inom de valda segmenten. 
Kundperspektivet återger också verksamheten ur kundernas perspektiv och visar 
företagets förmåga att skapa kundvärde. Här bör målen för kundstyrtalen byggas på en 
strävan att tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar. Ett mått som kan 
användas är nöjdkundindex som ger en uppfattning om vad kunden har för inställning 
till verksamheten. (ibid) 
 
Processperspektivet 
 
Detta perspektiv handlar om företagets interna processer, som företaget måste råda över 
fullt ut för att nå sina finansiella målsättningar och för målen de valda kundsegmenten. 
Det här perspektivet lyfter fram de processer som är nödvändiga för att skapa kundvärde 
och som leder till att ägarnas förväntningar blir tillfredställda. Det handlar om att bli 
bättre på att identifiera nya processer som är viktiga för att tillfredställa kundernas 
önskemål. Det kan vara produktutvecklingsprocessen och dess förankring i kundernas 
behov. Men det kan även vara leveransprocesser eller serviceinriktade processer. (ibid) 
 
Lärandeperspektivet 
 
För att skapa långsiktig tillväxt och förbättring fokuserar lärandeperspektivet på 
människor, rutiner och system det vill säga infrastrukturen i företaget. Det gör att 
företaget måste tänka på framtiden och utbilda och förbättra sina rutiner och system. 
Måtten som kan användas här är personaltillfredställelse och rutinerna kan bland annat 
granska om de medarbetarna har ambitioner som är i linje med företagets vision. (ibid) 

3.3 Institutionaliserade standarder 
 
Institutionaliserade standarder eller institutionaliserade organisationskoncept beskriver 
hur organisationerna bör organisera delar av verksamheten (Røvik, 1992b). Ett koncept 
innebär att det under en lång tid har uppfattats som det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet att organisera på. Koncepten föreskriver hur organisationen skall 
utforma vissa delar av verksamheten. Varje koncept är mer en byggsten eller 
komponent som kan användas för att utforma organisationen. (Røvik, 2000) 
 
Koncept ses här som idéer vilket gör att de kan spridas snabbt. Dessa idéer är generella 
och därför anpassas de ofta till organisationers olika behov. (Røvik, 2000) Det 
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balanserade styrkortet har till exempel anpassats till skandinaviska förhållanden. Ett 
exempel är medarbetarperspektivet som finns i den svenska versionen av det 
balanserade styrkortet men inte i den amerikanska versionen. (Olve, Petri & Roy, 2003) 
De mesta förändringar i ekonomistyrningen är en direkt eller indirekt konsekvens av 
spridningsprocessen där koncepten anpassas och ihoppackas med andra idéer för att 
komma in på nya marknader. Nya koncept ges förkortningar och kräver varumärken 
som används ofta och som aktivt säljs till nya grupper. (Ax & Bjørnenak, 1995) 

3.3.1 Konceptets livscykel 
 
Olika teoretiska perspektiv inom den institutionella teorin representerar olika försök att 
förklara hur organisationer förhåller sig till konceptens livscykel. Det vill säga varför 
och hur koncepten uppstår, sprids och senare försvinner och ersätts av nya. 
Verktygsperspektivet och symbolperspektivet är två institutionella teorier som försöker 
förklara hur olika organisationer förhåller sig till koncept. (Røvik 1992a) Det finns även 
modeller inom diffusionsteori3 som anger olika motiv organisationer har när de 
adopterar ett koncept, en är Abrahamsons typologi4 (Abrahamson, 1991). 

3.3.2 Verktygsperspektivet kontra symbolperspektivet 
 
Verktygsperspektivet utgår från att organisationer endast är hjälpmedel för att effektivt 
åstadkomma beslut, åtgärder och tjänster. Organisationernas möjlighet till bekräftelse 
och deras möjlighet att överleva är starkt kopplad till hur effektiva de är. För att bli 
effektivare krävs en planmässing organisationsutformning, vilket innebär att 
organisationen är medveten om vilka koncept (lösningar) som finns till buds och ur 
erfarenhetsmässig grund hur dessa skall tillämpas i praktiken. (Røvik 1992a)  
 
Verktygsperspektiv utgår även ifrån att ledningen gör rationella val, det vill säga att de 
är medvetna om vilka konsekvenser varje val har. Ett koncept är endast ett verktyg, som 
kan användas i det pågående arbetet, för att effektivisera organisationen. Grundläggande 
för verktygsperspektivet är, att det finns människor i organisationen som har en 
förändrings och förbättringsförmåga. Det vill säga att det i organisationer finns 
människor som är förnuftiga och har förmågan att vilja utvecklas mer. (Røvik, 2000) I 
Abrahamsons typologi grundas det effektiva valet på att organisationer fritt och 
oberoende kan adoptera ett koncept. För att de är säkra på vad de har för mål och hur de 
kan uppnå målet med konceptet. (Abrahamson, 1991)  
 
I symbolperspektivet är koncepten inte bara ett verktyg för effektiv problemlösning, 
utan de har en större betydelse. Institutionella omgivningar är av samhället skapade 
företeelser. Dessa är egentliga socialt skapade normer, för vad som anses vara bra 
organisering och uppfattas som yttre objektivt givna villkor. Här refererar 
institutionalisering till de skeenden som leder till att ett koncept stegvis framstår som en 
regelliknande sanning för många. Något som tas för givet som ett effektivt, tidsmässigt 
och rätt sätt att organisera på. (Røvik, 2000) Organisationens bekräftelse beror på om 

                                                 
3   Diffusionsteori är en process genom vilken idéer eller koncept sprids mellan individer i ett socialt 
system över tiden (Rogers, 1995).  
4 Abrahamson (1991) har utvecklat en modell som också avser att förklara adoptioner av koncept där han 
även har som en utgångspunkt att organisationer både har tekniska och rationella motiv men även 
institutionella faktorer. Han använder fyra perspektiv det effektiva valet, det påtvingade valet och mode 
och modeflugeperspektivet.  
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man är kapabel att bygga in och reflektera över de institutionaliserade föreställningarna 
i omgivningen, som gäller vid varje tidpunkt (Meyer & Rovan, 1977).  
 
Enligt Røvik (2000) är normerna för hur moderna organisationer bör vara ständigt under 
förändring och resulterar ideligen i nya förslag till reformer. I symbolperspektivet 
framstår koncepten som meningsbärande symboler. Det görs anspråk på att vår tids 
populära koncept har fått sin legitimitet och spridningskraft för att de blivit symboler för 
grundläggande rationalistiska värden: som effektivitet, styrning och demokrati och 
därför sammankopplas moderna koncept med ständig förbättring och där finns ett 
samband mellan verktygsperspektivet och symbolperspektivet.  
 
När en organisation adopterar ett koncept, enligt symbolperspektivet, kan det skänka 
bekräftelse gentemot omgivningen. Men det får även konsekvenser för den 
organisationsinterna självuppfattningen. Det etablerar uppfattningar om vilka andra 
organisationer man liknar och önskar identifiera sig med och vilka organisationer man 
skiljer sig ifrån. Att adoptera populära koncept kan därmed påverka organisationens 
identitet, uppfattad som de grundläggande värderingar organisationen har om sig själv i 
förhållande till andra organisationer. (ibid)  

3.3.3 Det påtvingade valet 
Abrahamsson (1991) tar upp ytterligare ett perspektiv till att organisationer adopterar 
koncept. Här påtvingas organisationer att adoptera ett koncept av en myndighet eller 
någon annan maktstark grupp. Konceptet behöver då inte vara effektivt utan kan lika väl 
vara ineffektivt. Dessa grupper har med andra ord makt att styra vilka koncept som 
sprids. Liknande förklaringar ger Eriksson-Zetterqvist, Kalling och Styhre (2005) de 
menar att starkare organisationer tvingar svagare organisationer att anpassa sig till 
formella och informella krav. Det kan vara att staten kräver att företagen skall upprätta 
en jämställdhetsplan i organisationer med mer än tio anställda för att uppnå ökad 
jämställdhet. Det kan även vara organisationer med monopolställning eller starka 
kreditföretag. Staten har dock den starkaste ställningen eftersom de har makt över 
lagstiftningen och genom att de kan få eftertraktade resurser av andra organisationer. 
(ibid) 

3.3.4 Faktorer som påverkar valet av ett koncept 
 
En förklaring till att ett koncept används i verktygsperspektivet kan vara att konceptet 
har fungerat bra i ett företag eller i en bransch och därför fått ett bra rykte. Det kan även 
vara ett koncept som har medfört en effektförbättring, snabbare behandling av ärenden 
eller gett kunderna bättre och snabbare service. Det antas vidare att det inte handlar om 
något löst rykte utan att konceptets förmåga bygger på saklig information, vars 
dokumenterade effekter är noggrant kontrollerade. Valet av koncept i detta perspektiv, 
grundar sig på om det har gett effektiva fördelar eller inte. (Røvik, 2000) 
 
Om ett koncept blir framgångsrikt enligt symbolperspektivet handlar det inte bara om 
hur effektivt det har fungerat som verktyg. Det handlar mer om det är förknippat med 
något framgångsrikt land, forskningsinstitution eller enskild person. (Røvik, 1992b) Här 
spelar framgångsrika ledare, forskare och konsulter en viktig roll. Ett koncept sprids på 
grund av att det auktoriseras genom åsiktsbildande processer där budskapet blir 
förstärkt, genom publikationer och media och det blir därmed åtkomligt för alla. 
(Furusten, 1999; Mazza, 1998)  
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I modeperspektivet i Abrahamsons typologi antas att organisationer känner stor 
osäkerhet kring omvärldsfaktorer, och inte i första hand diskuterar vilket koncept som 
skulle vara mest effektivt, utan vilken organisation de ska imitera. Konsultfirmor och 
andra trendsättare är viktiga när de ska hitta koncept. I modeflugeperspektivet är också 
organisationer osäkra på sina omvärldsfaktorer, men skillnaden ligger i att de imiterar 
organisationer inom samma bransch. Det kan vara en organisation i branschen som 
anses ha hög status (Abrahamson, 1991). 
 
Koncept som inte uppmärksammas av några auktoritativa institutioner, har sämre utsikt 
att bli ett framgångsrikt koncept. En annan faktor som spelar roll för ett koncepts 
utbredning är om det uppfattas som något nytt, någonting som bryter med det gamla och 
invanda och riktar sig mot framtiden. (Røvik, 2000)  

3.3.5 Intern hantering av koncept  
 
Inom organisationen handlar det om hur man hanterar olika tillstånd, med många 
flyktiga och delvis lösa koncept. Grundläggande för verktygsperspektivet är att ledare i 
organisationen antar eller förkastar koncept utifrån erfarenhetsbaserad kunskap. Det kan 
vara att konceptet har använts för praktisk problemlösning i den egna organisationen, 
eller i andra organisationer. (Røvik, 2000)  
 
Det finns tre förväntningar på hur en institution organiseras enligt verktygsperspektivet. 
För det första förmodas att medlemmarna i organisationen är rationella och inte passiva 
som väljer att följa trender som för tillfället är aktuella. (Røvik, 2000) Oliver (1991) 
menar att organisationer adopterar ett koncept för att försöka hitta lösningar som 
matchar deras problem. Detta leder till att många koncept avvisas och de som väljs 
anpassas till organisationens behov. Det andra är en rationell design av helheten. Vilket 
innebär att organisationen använder flera olika koncept. I detta fall antas att ledningen 
ser till att de stäms av och att de är logiskt kopplade till varandra. Och att ledningen vet 
vilka koncept som finns och hur de ska användas praktiskt. (Røvik, 2000) Det tredje 
antagandet är ett bättre organisatoriskt kunskapsunderlag, som präglas av att allt 
ständigt förbättras i organisationen. Den blir bättre på att hålla sig ajour kring nya 
koncept. Erfarenhetsmässigt blir organisationen bättre på att följa upp de olika 
koncepten, följaktligen ett ständig förbättrat kunskapsunderlag för organisering och 
ledarskap. (ibid)  
 
Utifrån symbolperspektivet väljer organisationer fritt, men begränsas av sociala normer. 
De handlar om hur något bör vara, socialt skapade idéer som tas för givna om vad som 
anses vara det rätta och riktiga. (Brunsson & Olsen, 1993; Scott 1987; 1994) I 
symbolperspektivet nämns lösningsframdrivna reformer. Det innebär att syftet inte är i 
första hand att lösa ett problem utan intresset riktas mot konceptet. Och därefter 
upplever ledningen att det finns ett ”problem” att lösa. Det kan beskrivas som att ett 
koncept kommer som ett ”paket” utifrån och erbjuder en samtida lösning. Det innehåller 
en beskrivning på vad det är för fel på organisationer idag, och hur konceptet kan lösa 
det. När sådana koncept sprids kommer det till uttryck, att många organisationer 
försöker lösa sina problem samtidigt med samma koncept. Symbolperspektivet utmanar 
också verktygsperspektivets ide, om att koncept väljs enbart utifrån effektiviteten i de 
interna funktionerna. Det handlar också om aspekter som att ge organisationen en profil, 
bekräftelse och identitet gentemot andra organisationer och aktörer i omgivningen. 
(Røvik 1992b)  
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3.3.6 Frånstötning och frikoppling 
 
Enligt den klassiska organisationsteorin är organisationer komplexa, värdebärande och 
integrerade institutioner. Organisationer är allmänt motståndskraftiga mot försök av 
snabba och omfattande förändringar. (Brunsson, 1995) Koncept som kommer utifrån 
kan betraktas som vaga, enkla och populära sammanhangslösa koncept som tränger sig 
på de kraftfulla och komplexa institutionerna (Røvik, 1996). Om en organisation 
försöker adoptera ett sådant koncept, så kommer det att upptäckas att konceptet är för 
enkelt. Det håller inte måttet, jämfört med de problem som organisationen har i sin 
verksamhet. 
 
Koncept är anpassningsbara idéer. De måste förtydligas och anpassas innan de kan 
sägas vara adopterade av en organisation. Här presenteras två antaganden: frånstötning 
och frikoppling som beskriver vad resultatet blir när det görs försök att införa moderna 
koncept i formella organisationer. (Røvik, 2000)  
 
Frånstötning 
Den samling av koncept som redan används i organisationen, används utifrån en erfa-
renhetsmässig beprövning och visar sig vara mer användbara än populära externa kon-
cept. Vidare kan externa koncept gå emot organisationens grundläggande normer och 
värderingar som organisationen är satt att ta till vara. (Røvik, 1992b) Kontentan blir att 
de koncept som införs måste vara tekniskt och värdemässigt i linje med organisationen 
för att släppas in. Är konceptet inte det så kommer sådana koncept att stöttas bort. 
(Røvik, 2000) 
 
Frikoppling 
Om organisationer anser att koncepten är för enkla i förhållande till de komplexa 
uppgifterna som organisationen måste lösa eller inte i linje med de grundläggande 
normerna och värderingar som organisationen står för. Trots detta kommer 
organisationen att uppleva en press från omgivningen att uppta koncept som ligger rätt i 
tiden och som anses som legitima. Detta är en central punkt i de diskussioner som förs 
av nyinstitutionalister som Meyer och Rowan (1977) och Brunsson (1989). Enligt dessa 
måste organisationer kunna hantera följande svårigheter: De måste bland annat ta 
hänsyn till effektiviteten, som kan innebära att man bör hålla sig till inarbetade och 
erfarenhetsmässigt baserade lösningar. Dels måste organisationen visa att de tar till sig 
de idéer och koncept som uppfattas som moderna och som ger organisationen extern 
bekräftelse. 
 
Ett sätt att lösa denna svårighet är att till synes adoptera moderna koncept, men att se till 
att hålla koncepten frikopplade så att de endast i ringa grad får styrande verkningar på 
aktiviteterna. Här talas om en frikoppling mellan prat och praxis, det talas om att 
organisationen har adopterat ett koncept, men i själva verket så fortsätter den dagliga 
verksamheten rätt så opåverkat av det nya konceptet. (Røvik, 2000) 

3.3.7 Avinstitutionalisering av koncept 
Avinstitutionalisering innebär att ett koncept efter en viss tid förlorar sin status som 
koncept och därmed slås ut. Det leder till minskat intresse och sjunkande uppmärksam-
het. Publiciteten kring det tidigare populära konceptet tystnar. Det hålls färre konferen-
ser, det publiceras färre artiklar och successivt blir de kritiska rösterna fler och starkare 
än de röster som är entusiastiska och positiva kring konceptet. Det koncept som förlorar 
sin roll och läggs åt sidan, förklaras utifrån verktygsperspektivet att det har helt enkelt 
förlorat sina effektiva fördelar, som koncept i förhållande till andra koncept. (Røvik, 
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1996) Det finns två förklaringar, det ena är att organisationen har fått tillgång till nya 
mera effektiva koncept. Det andra är att organisationens uppgifts- och problemstruktur 
har förändrats, så man behöver nya lösningar. (Røvik, 1996) Förklaringar utifrån Abra-
hamson typologi är att det uppstår så kallade effektskillnader. De skapas av ekonomis-
ka, politiska och sociala förändringar i omvärlden och förändringar i den tekniska utve-
cklingen. När det uppstår effektskillnader adopterar organisationen nya koncept för att 
minska dessa skillnader. (Abrahamson, 1991) 
 
När ett koncept förlorar sin status som förebild i symbolperspektivet och läggs åt sidan 
behöver inte det vara så att konceptet har förlorat sin effektiva verkan, så som antas i 
verktygsperspektivet. De förklaringar som författaren tar upp är att dagens moderna 
organisationer är påverkade av normer i sin omgivning. Normen innebär ett tryck på 
organisationerna att ständigt förbättra och förnya sig. Detta resulterar i att en organi-
sation, ständigt försöker adoptera koncept som uppfattas som det rätta just för tillfället. 
(Røvik, 2000) 
  
Men ansträngningen att förnya sig leder också att koncepten snabbt förlorar sin symbol 
för det nya. Det kan påpekas att den sociala statusen ett koncept har, inte är någon evig-
hets varande effekt. Ett exempel är flygbolaget SAS som efter stora ekonomiska mot-
gångar och med Jan Carlzons avgång, reducerade sin status som stor förebild inom 
områden för organisation och ledarskap. (ibid)  

3.3.8 Sammanfattning av konceptets livscykel 
För att åskådliggöra den mängd fakta som redogjorts för ovan kommer här en förenklad 
modell. Med hjälp av denna synliggörs skillnaderna mellan de olika perspektivens syn-
sätt på varför ett koncept sprids men även orsaker till varför organisationer adopterar 
och varför de överger koncepten. 
 

TABELL 1: Sammanfattning av konceptets livscykel 
 

 

VERKTYGSPERSPEKTIV SYMBOLPERSPEKTIV PÅTVINGANDE VAL

Utgångspunkt

Rationell utgångspunkt. Ledningen 
är medvetna om vilka 
konsekvenser varje val har 
(Abrahamson, 1991; Røvik, 
1992b).

Följer normer i samhället hur något 
bör vara. Starkt förändringstryck 
(Abrahamson, 1991; Røvik, 
2000).

Konceptet behöver inte vara 
effektivt utan kan lika väl vara 
ineffektivt för den organisationen 
som adopterar det (Abrahamson, 
1991).

Varför sprids 
koncept?

Koncept har används av andra 
organisationer eller av den egna 
med framgång. Konceptet har 
medfört en effektivitets förbättring 
(Røvik, 2000).

Konceptet är ihopkopplat med 
någon auktoritär, respekterad 
institution (Abrahamson, 1991; 
Furesten, 1999; Mazza, 1998; 
Røvik, 1992b).

Kommer framför allt ur politisk 
påverkan. Starkare organisationer 
t.ex. staten, kräver av svagare 
organisationer att de ska anpassa 
sig till formella och informella krav 
(Eriksson-Zetterquist, et al. 
2005).

Varför adopterar 
organisationer 

koncept?

Organisationer adopterar koncept 
för att lösa ett problem som 
existerar (Oliver, 1999).

Det handlar inte vara om 
effektivitet utan mer om en profil, 
bekräftelse och identitet gentemot 
andra organisationer ( 
Abrahamson, 1991; Røvik, 
1992b).

Grupperingar utanför 
organisationer t.ex. lagstiftare eller 
fackförbund påverkar beslutet att 
adoptera ett koncept 
(Abrahamson, 1991).

Varför slutar 
organisationer 

med koncepten?

Konceptet har förlorat sin effektiva 
verkan, eller det har uppstått nya 
problem som ej kan lösas med 
nuvarande koncept (Røvik, 1996).

Konceptet behöver inte ha tappat 
sin effektivitet, utan normen för 
vad som anses rätt har förändrats 
(Røvik, 2000).

Nya direktiv uppifrån. (Eriksson-
Zetterquist, et al.  2005).
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4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer att göras en kort sammanfattning om polisen och en beskrivning 
av det balanserade styrkortet inom polisen. I slutet presenteras de intervjuerna som 
genomfördes i de polisdistrikten som har arbetat med det balanserade styrkortet.  

4.1 Polisen i Sverige 
Polismyndigheten är den största statliga verksamheten i Sverige. Riksdagen har genom 
ett antal lagar bestämt vad polisen i stora drag ska göra och hur det skall göras. Det är 
regeringen som utifrån riksdagens lagar, skriver förordningar, föreskrifter, och direktiv 
till polisen. Justitiedepartementet arbetar fram olika planer för polisens verksamhet och 
följer också upp hur verksamheten utvecklas. I slutet av kedjan kommer 
Rikspolisstyrelsen som är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten av polisen 
och leds av rikspolischefen som har utsetts av regeringen. Rikspolisstyrelsens 
huvuduppgifter är bland annat att arbeta för planmässighet, samordning och besluta hur 
de medel som den svenska staten tilldelat polisen ska fördelas mellan de olika 
polisdistrikten. Det finns idag 21 polisdistrikt – ett i varje län. Ansvaret för varje 
polisdistrikt ligger på respektive polisdistrikts styrelse som utses av regeringen. 
(http://www.polisen.se/inter/nodeid=5614&pageversion=1.jsp) 

4.1.1 Det balanserade styrkortet inom Polisen 
Rikspolisstyrelsen utvecklade 1998 det som kallades ”The Balanced Scorecard of the 
Swedish Police”.  Pilotprojektet att införa det balanserade styrkortet inom polisen var 
frivilligt. Syftet med detta projekt var att hitta lösningar för att förbättra systemet för att 
analysera, planera, förvalta och följa upp arbetet som polisen genomförde. De 
traditionella fyra perspektiven som ursprungligen är i det balanserade styrkortet: 
Finansiell, kund, process och lärande hade ändrats till operationell, medarbetar, 
medborgare och den ekonomiska resursen för att bättre passa polisens verksamhet. 
(Elefalk, 2001) 
 
Det operationella perspektivet var det viktigaste i polisens balanserade styrkort. 
Utgångspunkten i perspektivet är uppbyggt på regeringens och polisens prioriteringar 
samt medborgarnas uppfattningar angående lokala problem, våld, brottslighet med 
mera. Medarbetarperspektivet försöker ge en bild av personalens ansvar, deras frihet att 
genomföra sitt jobb, engagemang och arbetstillfredsställelse. Den ekonomiska resursen 
ger en bild om hur polisen förvaltar sina ekonomiska resurser och utveckling av arbete, 
personal och kompetens. Medborgareperspektivet försöker inblanda medborgarna i 
planeringsprocesser, fördelning av resurser till polisdistrikten samt ge information till 
medborgarna om polisens prestationer. (Elefalk, 2001) 

4.2 Presentation av aktörer  
Det har intervjuats fyra respondenter inom polisdistrikten och en aktör vid 
Rikspolisstyrelsen.   Anders Eriksson jobbar med planeringsfrågor på 
Länspolismästarstaben i Skåne län. Han har jobbat inom polisen i 34 år. Daniel Tevi 
jobbar vid Jönköping polisdistrikt som analytiker och har varit samordnare av det 
balanserade styrkortet när det användes i Jönköpings län. Han har jobbat sex år inom 
polisen. Stina Andersson jobbar vid Södermansland polisdistrikt och hon har jobbat 28 
år inom polisen. Andersson jobbade som koordinatör när de införde det balanserade 
styrkortet. Gunnar Lundberg jobbar i Jämtland polisdistrikt. Han har varit verksam som 
polis i 40 år. Han var chef för trafikpolisen i Jämtland under införandet av det 
balanserade styrkortet. Emma Jönsson var med i ledningsgruppen som 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=5614&pageversion=1.jsp
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utvecklingsledare inom ekonomistyrning som introducerade det balanserade styrkortet 
vid Rikspolisstyrelsen.   Jönsson jobbade sex år i ledningsgruppen. 

4.2.1 Skåne Polisdistrikt 
Anders Eriksson kom i kontakt med det balanserade styrkortet första gången kring 
1997-1998. Erikssons chef hade varit på en konferens om det balanserade styrkortet, där 
blev han inspirerad och intresserad av styrkortet. Eriksson berättar att han var i högsta 
grad inblandad i införandet av det balanserade styrkortet. Detta på grund av att sådana 
frågor tillhörde hans arbetsuppgifter.  
 
Intresset av styrkortet rörde framför allt möjligheten att kunna mäta olika variabler som 
arbets- och medarbetartillfredsställelse som tidigare inte hade prioriterats inom polisen.  
Genom att använda de fyra perspektiven kunde polisdistriktet få en bättre helhetsbild av 
verksamheten vilket Eriksson tyckte var intressant. Eriksson menade att polisen hade 
varit tvungen att modifiera det balanserade styrkortet då det ursprungliga var skapat för 
näringslivet. Detta eftersom polisens mål inte är att generera vinst utan att tillgodose 
medborgarnas trygghet.  
 
Erikssons menar att det balanserade styrkortet mottogs på olika sätt av medarbetarna. 
Ledningsgruppen tyckte att det var bra att ha de fyra perspektiven och få en helhetsbild 
av verksamheten. I de lägre nivåerna var det mindre accepterat. Många tyckte att det var 
komplicerat. Eriksson tyckte att det var en bra och effektiv styrmodell, eftersom det 
löste deras syfte som var att få information om vad medborgarna och medarbetarna 
tyckte genom enkätundersökningar. Eriksson säger att de har byggt om det balanserade 
styrkortet under resans gång till ett mer anpassat styrkort som bättre passar deras 
verksamhet. Han menar att de behöll det bästa från det balanserade styrkortet. Eriksson 
berättar att den nya styrmodellen påminner en hel del om det balanserade styrkortet och 
att de egentligen inte har slutat använda det balanserade styrkortet. 

4.2.2 Jönköping Polisdistrikt 
Daniel Tevi kom i kontakt med det balanserade styrkortet 2001 då det ingick i hans 
arbetsuppgifter att jobba med det balanserade styrkortet. Tevi blev introducerad hur det 
balanserade styrkortet fungerade genom litteratur från Ekonomistyrningsverket som 
hette ”Det balanserade styrkortet i offentliga myndigheter”. Där presenterades ett antal 
myndigheter som var användare av styrmodellen.  
 
Tevi var inte inblandad i införandet av styrkortet eftersom det redan fanns när han 
började på polisen. Hans uppgift var att mata in siffror och analysera resultaten för varje 
månad. Tevi menar att beslutet att börja använda det balanserade styrkortet kom från 
Rikspolisstyrelsen. Tevi kan inte säga hur det har påverkat verksamheten han saknar 
dock förståelse för detta sätt att jobba på. Han menar att det måste undersökas om det 
finns resurser och möjligheter att genomföra och kunna uppnå målen som är uppsatta. 
Tevi berättar att av det balanserade styrkortet följdes upp var tredje månad och vid dessa 
uppföljningar blev det mycket diskussioner kring det balanserade styrkortet bland 
medarbetarna. Han menar att de inte alltid nådde målen som de själva hade satt upp. 
Tevi upplevde att motivationen försämrades när resultaten lyste röda vilket innebar att 
de inte hade uppnått målen. 
 
Tevi säger att de slutade med det balanserade styrkortet för att de fick nya direktiv. 
”Men den nya styrmodellen är nästan en hundra procentig kopia av det balanserade 
styrkortet. Det är nästan samma koncept, man formulerar mål och mått. Man tittar på 
målformulering, genomförandet, resurserna och resultatet genom fyra perspektiv”. Tevi 
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menar att det nuvarande styrmodell som polisen använder är likadan som det balanse-
rade styrkortet fast med ett annat namn. Skillnaden mot det balanserade styrkortet som 
var frivilligt är att den nya styrmodellen är obligatorisk. 

4.2.3 Polisdistrikt Södermanland  
Stina Andersson kom i kontakt med det balanserade styrkortet för första gången 1998. 
Andersson kom i kontakt med det via Kjell Elefalk vid Rikspolisstyrelsen. Elefalk var 
involverad i införande av det balanserade styrkortet inom polisen. Anderssons polis-
mästare blev intresserad och han tyckte att det verkade rätt intressant. Elefalk ville att 
några distrikt skulle prova det i projektform. Då blev Andersson tillfrågad om hon ville 
vara koordinator.  
 
Anderssons chef blev intresserad av att börja med styrmodellen därför att det fanns mål 
och framgångsfaktorer som man kunde följa upp mer kontinuerligt. Han tyckte att det 
verkade vara en bra styrmodell för att få personalen nere på verkstadsgolvet engagerad 
mer handgripligt i verksamheten. Andersson berättar att de använde det balanserade 
styrkortet mer eller mindre fullt ut i de delar som det gick. ”Det vart lite dubbelt arbete 
eftersom vi använde styrkortet även nere på de små grupperna och i turlagen som fanns 
på ordningspolisen, kriminalavdelningen och trafikavdelningen där alla hade sina egna 
styrkort.  Sen fördes styrkorten ihop till ett kort till en redovisning för länet. Det innebar 
att polismästaren fick dubbel redovisning eftersom vi fortfarande hade den nationala 
resultatmodellen som distriktet också jobbade efter”. 
 
Andersson menar att hon inte hade någon erfarenhet av den gamla styrmodellen 
eftersom hon tidigare inte var i ledningsstrukturen och att hon hade ingenting att 
jämföra med och därför kunde jobba med det balanserade styrkortet på ett helt annat 
sätt. Andersson menar att de började använda det balanserade styrkortet för att det var 
ett väldigt enkelt sätt att titta på och att följa upp den verksamheten som man höll på 
med. ”Alla kunde ju se vart vi var på väg, ifrån eller mot dom mål som hade satts upp” 
Andersson menar vidare att det inte var gammal historia de tittade på utan 
informationen var färsk. Detta på grund av att de gjorde uppföljningar en gång i 
månaden. Det balanserade styrkortet var mera lättsamt, påtagligt, alla kom närmare 
verksamheten och blev delaktiga i den på ett helt annat sätt.  
 
I början av införandet av det balanserade styrkortet var det rena kaoset enligt 
Andersson. Dialogen hade de med personalen på verkstadsgolvet, medarbetarna på 
golvet upplevde uppföljningen som besvärlig och tidskrävande. ”Där hittade vi former 
så att det inte tog många minuter att fylla i resultaten som vi hade jobbat med och 
uppnått under dagen” menar Andersson. En del var mer eller mindre engagerade det 
vart ett jobb i jobbet men i slutändan upplevde många att det fanns en nytta med 
uppföljningarna och målen. ”Vi använde det balanserade styrkortet i fem eller sex år” 
säger Andersson. Orsaken till att distriktet slutade var att det kom en ny 
länspolismästare som inte tyckte att det balanserade styrkortet var en bra 
uppföljningsmetod. De valde att jobba med en annan styrmodell som inte var lika 
utpräglad som det balanserade styrkortet. ”Det finns fortfarande mål i den nya 
styrmodellen men vi jobbar inte på samma sätt som med det balanserade styrkortet” 
menar Andersson. Det kommer uppifrån från riksnivå hur verksamheten skall styras Det 
är regleringsbrevet som styr vad polisen skall satsa på. Det är samma grupp som Kjell 
Elefalk jobbade i som har utvecklat den nya modellen. Andersson menar att hon kan se 
vissa likheter i den nya styrmodellen med det balanserade styrkortet. 
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4.2.4 Polisdistrikt Jämtland 
Gunnar Lundberg kom i kontakt med det balanserade styrkortet år 2000 internt på sin 
arbetsplats. Han var inte inblandad i införandet av det balanserade styrkortet men han 
var användare av det den korta tiden som det fanns inom distriktet. De som var 
ansvariga för det balanserade styrkortet vid Jämtlands polisdistrikt är inte längre kvar. 
Lundberg säger att idén med att börja använda det balanserade styrkortet kom från ett 
annat håll, ”det skulle hjälpa till att styra och följa upp vårt arbete”. Lundberg menar 
att det balanserade styrkort inte påverkade verksamheten i någon högre grad. Frågan om 
varför Jämtlands polisdistrikt slutade med det styrkortet kan inte Lundberg svara på, 
men han menar att det kom andra krav och andra idéer från Rikspolisstyrelsen som 
gjorde att det balanserade styrkortet inte passade längre. Rikspolisstyrelsen förändrade 
hela systemet Det nya styrsystemet som polisen nu använder, tycker Lundberg inte 
liknar det balanserade styrkortet. 

4.2.5 Rikspolisstyrelsen  
Emma Jönsson kom i kontakt med det balanserade styrkortet 1998.   Jönsson menar att 
det fanns mycket litteratur kring det balanserade styrkortet att ta till sig. Hon säger att 
det var väldigt populärt ämne vid denna tid.   Jönsson var i hög grad inblandad i 
införandet eftersom hon under denna tid satt i ledningsgruppen som introducerade det 
balanserade styrkortet som pilotprojekt. Införandet av det balanserade styrkortet bygg-
des på frivillighet och polisdistrikten som var intresserade att försöka införa det fick 
hjälp av Rikspolisstyrelsen. 
 
Jönsson visste inte riktigt vilket styrsystem polisen använde tidigare men hon menar att 
den stora skillnaden, mot tidigare styrsystem, var att det skulle tas mer hänsyn till 
medborgare och personalfrågor vilket inte gjorts tidigare. ”Att systematiskt göra 
trygghetsundersökningar som vi har fortsatt med sedan och systematiskt göra 
medarbetarundersökningar och att man ser mer på helheten inom en organisation” 
menar Jönsson. Den nationella styrningen och ledningen inom polisen då som nu var 
Regleringsbrevet5 och det följer man upp genom att redovisa i årsredovisning till 
polisen. Det har alltid funnits ett dokument som polisen har tolkat regeringens 
regleringsbrev som kallas polisens planeringsförutsättningar och det är likadant idag. 
Det innehåller bland annat vilka mål polisen skall uppnå och varför man ska uppnå 
dessa mål.  
 
Jönsson menar att det aldrig gjordes någon traditionell utvärdering av det balanserade 
styrkortet. Hon tillägger att det spred sig till vissa distrikt men det fick aldrig något 
riktigt genomslag i och med att det inte var obligatoriskt. Väldig många gjorde 
trygghetsundersökningarna, medarbetarundersökningar men det var inte över hela 
polisorganisationen. Först nu med den nya styrmodellen, PRR är det obligatoriskt. Det 
ska utföras brottsofferundersökningar, medarbetarundersökningar men trygghetsunder-
sökningar är fortfarande inte obligatoriska.  
 
Jönsson säger att den nya styrmodellen har utvecklats av ledningsgruppen i 
Rikspolisstyrelsen. Det är en väldig detaljerad styrmodell hur planering, uppföljning 
och utvärdering skall vara. Målet med PRR är att polisen ska få en bättre ledning och 
styrning. 
 

                                                 
5 Regleringsbrevet är utfärdat av regeringen där talar regeringen om vilka mål som skall uppnås med 
polisverksamheten. (http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jspwww.polisen.se) 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jspwww.polisen.se
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Idag är polisen mer centralt styrd. Rikspolischefen vill ha ordning och reda. Tidigare 
hade polisdistrikten större utrymme för att bestämma sina prioriteringar, exempelvis 
införande av det balanserade styrkortet var frivilligt. Det nya styrsystemet är 
obligatoriskt och måste användas av alla polisdistrikt. Jönsson säger vidare att det finns 
likheter i det nya systemet som påminner om det balanserade styrkortet. De har behållit 
det bästa från det balanserade styrkortet exempelvis medborgare- och medarbe-
tarperspektiven. Jönsson menar att egentligen har de aldrig slutat med det balanserade 
styrkortet eftersom de aldrig har börjat med det. Det var bara ett pilotprojekt där 
organisationen som helhet inte var inblandad 
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5 Tolkning, analys och jämförelser 
 
I detta kapitel presenteras tolkningar och analys av intervjuerna och en jämförelse görs 
mot den teoretiska referensramen.  

5.1 Vilken utgångspunkt hade polisdistrikten när de adopterade det 
balanserade styrkortet? 
 
Vid intervjun med Eriksson framkom det att polisdistriktet i Skåne län var i behov av en 
ändring i organisationen som innebar att mer hänsyn ska tas till medarbetare och 
medborgare. Därför infördes det balanserade styrkortet eftersom det var dessa 
perspektiv polisen ville förbättra och utveckla. Eriksson menar vidare att hans chef blev 
intresserad av styrkortet på en konferens. Andersson vid Södermanlands län menar att 
det fanns ett intresse från ledningen att engagera personalen på golvet mer i 
verksamheten. I både Skåne och Södermanlands län polisdistrikt har det funnits ett 
starkt engagemang från ledningen och en vilja att förändra och utveckla distrikten. 
Dessutom framgick det från intervjun med Jönsson att det själva fick bestämma om de 
ville införa det balanserade styrkortet.  
 
Ett koncept ses i verktygsperspektivet endast som ett hjälpmedel som kan användas i det 
pågående arbetet för att effektivisera organisationen. Grundläggande är också att det 
finns människor i organisationer som har en förändrings- och förbättringsförmåga att 
vilja utvecklas mer. Populära koncept kan ha fått sin legitimitet för att de har blivit 
symboler för grundläggande rationalistiska värden i det moderna samhället som 
effektivitet, styrning och demokrati. Här finns ett samband mellan verktygs- och 
symbolperspektivet. (Røvik, 2000) Att distrikten själva fick bestämma stämmer väl 
överens med Abrahamsons typologi där det effektiva valet grundas på att organisationer 
fritt och oberoende kan adoptera ett koncept. Därför att de är säkra på vad de har för mål 
och hur de kan uppnå målet med konceptet. (Abrahamson, 1991)  
 
Här ses att det balanserade styrkortet användes som ett verktyg för att åstadkomma en 
förbättring av distriktets organisering. Men även att vid denna tidpunkt var det 
balanserade styrkortet väldigt uppmärksammat och populärt och organisationer med hög 
status använde sig av styrkortet vilket kan ha påverkat ledningen i distriktet att också bli 
intresserade av det. Det finns således två tänkbara anledningar det ena att det löste 
distriktets behov av att ta hänsyn till medborgare och medarbetare. Det andra var att det 
är troligt att ledningsgruppen på grund av den uppmärksamhet det balanserade 
styrkortet hade under denna tid påverkade distriktens utgångspunkt att adoptera det 
balanserade styrkortet.  
 
Jönsson menar att när Rikspolisstyrelsen införde det balanserade styrkortet var de 
intresserade av medarbetar och medborgarperspektiven eftersom det utifrån direktiven 
från regeringen skulle tas mer hänsyn till vad medborgarna tyckte. Forsell (1999) menar 
att New Public Management har medfört att det ställs högre krav på prestationsmått och 
prestationsmättningar för att säkerställa att offentliga förvaltningar fokuserar på 
effektivitet. Den större fokuseringen på medborgarna har lett till att modifierade 
marknadslösningar numera tillämpas inom den offentliga sektorn. (Deem & Brehony, 
2005) Det är troligt att idéer från New Public Management har påverkat 
Rikspolisstyrelsen att rikta sitt intresse mot det balanserade styrkortet eftersom det idag 
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spelar en större roll vad medborgarna och medarbetarna har för åsikter om 
verksamheten. 

5.2 Hur spreds det balanserade styrkortet till polisdistrikten? 
Enligt Eriksson var hans chef på en konferens och blev där inspirerad av det balanserade 
styrkortet. Andersson berättade vid intervjun att hennes chef hade haft kontakt med 
Kjell Elefalk. Jönsson nämnde vid intervjun att det balanserade styrkortet var väldigt 
populärt vid denna tidpunkt och att hon hade läst litteratur om det balanserade 
styrkortet. I symbolperspektivet beskrivs att orsakerna till att ett koncept sprids beror på 
huruvida det auktoriseras genom åsiktsbildande processer där budskapet blir förstärkt, 
genom publikationer och media och det blir därmed åtkomligt för alla. (Furusten, 1999; 
Mazza, 1998) Det som också påverkar spridningsprocessen är att konceptet blir 
förknippat med något framgångsrikt land, forskningsinstitution eller enskild person. Här 
spelar framgångsrika ledare, forskare och konsulter en viktig roll. (Røvik, 1992b)  
 
Här framstår det tydligt att faktorer som påverkat att det balanserade styrkortet spreds 
till polisen har stark koppling till symbolperspektivet. Den stora publiciteten, 
publikationer, konferenser och det faktum att det var framtaget av en känd 
forskningsinstitution vilket troligen har haft en stor betydelse för spridning av 
konceptet. Att det spreds till polisen kan ha också haft ett start samband med Kjell 
Elefalk och hans intresse av det balanserade styrkortet och ett stort antal konferenser 
hölls i Sverige om det balanserade styrkortet under denna tid. 

5.3 Varför adopterade polisdistrikten det balanserade styrkortet? 
 
Enligt Eriksson tyckte ledningsgruppen i Skånes polisdistrikt att det var bra att ha de 
fyra perspektiven och få en helhetsbild av verksamheten. Ledningsgruppen var extra 
intresserade av medborgare- och medarbetarperspektivet. Genom att adoptera styrkortet 
skulle distriktet på ett effektivare sätt organisera verksamheten för att på så sätt få en 
bättre uppföljning kring medborgare- och medarbetarfrågor. Styrkortet anpassades 
också för att passa polisens verksamhet bättre. I Södermanlands län ville polismästaren 
enligt Andersson att personalen skulle bli mer involverad i verksamheten. Distriktets 
mål var att koppla mål och planer mer till den enskilde polismannens vardag. 
 
Oliver (1991) menar att organisationer adopterar ett koncept för att de försöker hitta 
lösningar som matchar deras problem. Detta leder till att många koncept avvisas och de 
som väljs anpassas till organisationens behov. Det kan vara att konceptet har använts för 
praktisk problemlösning i den egna organisationen, eller i andra organisationer. (Røvik, 
2000) En viktig punkt i New Public Management är att mer uppmärksamhet ska riktas 
mot medborgare och brukare, de skall behandlas som kunder och därmed få ett större 
inflytande. (Forsell, 1999) 
 
Eftersom polisdistrikten ville förbättra organisationens förhållande till medborgare och 
medarbetare var det balanserade styrkortet ett bra koncept för att åstadkomma dessa 
förändringar.  Det som behövdes göras var att anpassa det balanserade styrkortet till 
polisens organisation. En tolkning är att det som kan ha påverkat är att det var populärt 
uppmärksammat och att andra offentliga organisationer också hade adopterad det 
balanserade styrkortet. Det är troligen att det balanserade styrkortet var en bra modell 
för att uppmärksamma medborgarna på ett bättre sätt. 
 
Jönsson berättar att orsaken till att Rikspolisstyrelsen startade upp införandet av det 
balanserade styrkortet som pilotprojektet var att Rikspolisstyrelsen var intresserade av 
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de fyra perspektiven som skulle ge en helhetsbild av organisationen. De var speciellt 
intresserade av medborgare och medarbetarperspektivet eftersom de hade fått direktiv 
från regeringen att det skulle ta mer hänsyn till vad medborgarna tyckte var viktigt.  
Även att de kunde mäta och följa upp olika mått och mål i verksamheten med det 
balanserade styrkortet. Jönsson menar också att det balanserade styrkortet var populärt 
och uppmärksammat vid denna tid punkt. Jönsson menar att polisen egentligen inte har 
adopterat det balanserade styrkortet eftersom det bara var ett pilotprojekt. 
 
När en organisation vet vad de har för mål och vad de vill uppnå med ett koncept 
framstår det som ett effektivt val (Abrahamsson, 1991). Om ett koncept blir 
framgångsrikt enligt symbolperspektivet handlar det inte bara om hur effektivt det har 
fungerat som verktyg. Det handlar mer om det är förknippat med något framgångsrikt 
land, forskningsinstitution eller enskild person. (Røvik, 1992b) Frikoppling innebär att 
organisationer vill uppfattas som moderna genom att ta till sig de idéer och koncept som 
uppfattas som moderna och ger organisationen en extern bekräftelse. För att lösa det 
adopterar organisationen konceptet till synes men ser till att hålla det frikopplat så att de 
endast i ringa grad påverkar verksamheten. Røvik, (2000)  
 
Jönsson säger att polisen aldrig har adopterat det balanserade styrkortet hon menar att 
det var bara ett pilotprojekt. Det var frivilligt och påverkade inte verksamheten i stort. 
Det kan tolkas som att Rikspolisstyrelsen vill hålla det frikopplat från hela 
organisationen så att det endast i ringa grad påverkade vissa delar organisationen. Det 
kan vara en förklaring till att Rikspolisstyrelsen införande av det balanserade styrkortet 
var ett pilotprojekt. De ville prova hur det balanserade styrkortet fungerade i komplex 
organisation som polisen.  Att Rikspolisstyrelsen frivilligt tog in det balanserade 
styrkortet kan tyda på att det var ett effektivt val det vill säga att Rikspolisstyrelsen ville 
åtgärda medborgare- och medarbetare frågorna med styrkortet. De hade tydliga mål och 
de visste vad de ville uppnå med konceptet. Varför Rikspolisstyrelsen blev intresserad 
av styrkortet och införde det som ett pilotprojekt kan också sammankopplas till den 
uppmärksamhet som det balanserade styrkortet hade och att det var förknippat med 
mycket publicitet.  
 

5. 4 Varför slutade polisdistrikten med det balanserade styrkortet? 
 
Aktörerna vid tre av polisdistrikten menar att de dels slutade med det balanserade 
styrkortet för att det kom nya direktiv uppifrån. Andersson var mycket nöjd med det 
balanserade styrkortet. Hon tyckte att det balanserade styrkortet började visa resultat 
och styrmodellen var väl inarbetad bland medarbetarna. Andersson menar att det kom 
en ny länspolismästare som inte tyckte att det var en bra styrmodell och därför slutade 
de med det balanserade styrkortet. Eriksson menar att Skånes polisdistrikt inte har slutat 
med det balanserade styrkortet eftersom deras nuvarande styrmodell är i princip likadan. 
Tevi säger vid intervjun att deras distrikt fick nya direktiv från Rikspolisstyrelsen men 
att den nya styrmodellen är en nästan hundraprocentig kopia av det balanserade 
styrkortet.  
 
Enligt Abrahamsson (1991) påtvingas organisationer att adoptera ett koncept av en 
myndighet eller någon annan maktstark grupp. Konceptet behöver då inte vara effektivt 
utan kan lika väl vara ineffektivt. Dessa grupper har med andra ord makt att styra vilka 
koncept som sprids och används.   
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Kopplingar ses här till det påtvingande valet i Abrahamssons typologi. Ingen 
utvärdering av hur styrkortet fungerade gjordes och det fanns medarbetare som var nöjd 
med det balanserade styrkortet. Medarbetarna i distrikten hade inget att säga till om utan 
Rikspolisstyrelsen bestämmer vilka styrmodeller som polisen skall adoptera.  
 
Jönsson på Rikspolisstyrelsen menar att det inte gjordes en riktig utvärdering av det 
balanserade styrkortet. Det var bara ett pilotprojekt så polisen har aldrig slutat med det 
balanserade styrkortet eftersom de aldrig har börjat med det. Eftersom styrmodellen 
aldrig fick något riktigt genomslag, i och med att den inte var obligatoriskt.  
 
Røvik (2000) menar att när ett koncept förlorar sin status som förebild i 
symbolperspektivet och läggs åt sidan behöver det inte vara så att konceptet har förlorat 
sin effektiva verkan. Utan det beror mer på att dagens moderna organisationer är 
påverkade av normer i sin omgivning. Normen innebär ett tryck på organisationerna att 
ständigt förbättra och förnya sig. Den samling av koncept som redan används i 
organisationen, används utifrån en erfarenhetsmässig beprövning och visar sig vara mer 
användbara än populära externa koncept. Vidare kan externa koncept, gå emot 
organisationens grundläggande normer och värderingar som organisationen är satt att ta 
till vara. (Røvik, 1992b) Kontentan blir att de koncept som införs måste vara tekniskt 
och värdemässigt i linje med organisationen för att släppas in. Är de inte det kommer 
koncepten att stöttas bort. (Røvik, 2000) 
 
Enligt Jönsson adopterade polisen aldrig det balanserade styrkortet och har därför inte 
slutat med det. En tänkbar tolkning kan vara att Rikspolisstyrelsen ansåg att det 
balanserade styrkortet inte var värdemässigt i linje med polisens värderingar. De måste 
vara försiktiga i sitt val av koncept för att inte minska i trovärdighet. Detta på grund av 
att de står för speciella normer och värderingar i samhället. Vilket kan innebära att 
polisen tyckte att det balanserade styrkortet var ett bra koncept men genom all 
uppmärksamhet uppfattades det alltför kommersiellt. Vidare kan det balanserade 
styrkortet tekniskt ha passat polisens verksamhet vilket kan förklara att de numera 
använder en liknande styrmodell.  
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6 Slutsatser, bidrag och implikationer 
I detta kapitel presenteras slutsatser, diskussion, förslag till fortsatt forskning och 
kapitlet avslutas med teoretiska och praktiska implikationer 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga det balanserade styrkortets livscykel inom 
polisen med fokus på olika förklaringar till varför de avvecklade det balanserade 
styrkortet. 
 
Det mesta talar för att det balanserade styrkortet inom polisen följer i stort sett ett 
koncepts livscykel som beskrivs i referensramen. Med inslag från olika teoretiska 
perspektiv beroende på vilken roll, befattning och erfarenhet av det balanserade 
styrkortet den intervjuade aktören hade inom organisationen. I studien framkom att 
utgångspunkten för att distrikten adopterade det balanserade styrkortet var att 
styrmodellen matchade polisdistriktens behov att ta hänsyn till medborgare och 
medarbetare i organisationen.  Det mesta talar för att orsaken till att det balanserade 
styrkortet spreds inom polisen var den stora uppmärksamheten som styrkortet hade 
under tiden via konferenser och publikationer. Varför polisdistrikten adopterade 
styrkortet var att det balanserade styrkortet innehöll de perspektiv som distrikten hade 
behov av det vill säga medarbetar- och medborgarperspektivet. Enligt aktörerna från 
polisdistrikten har distrikten slutat med det balanserade styrkortet på grund av att de fick 
nya direktiv uppifrån.  Aktörerna menar också att de egentligen inte har slutat med det 
balanserade styrkortet eftersom polisens nya styrmodell är en liknande modell som det 
balanserade styrkortet. Enligt den intervjuade aktören från Rikspolisstyrelsen har aldrig 
polisen slutat med det balanserade styrkortet eftersom de aldrig har börjat med det. Det 
var bara ett pilotprojekt.  

6.2 Avslutande diskussion 
 
Dagens moderna organisationer är numera utsatta av ett tryck att ständigt förändra sig. 
Detta har även smittat av sig på de offentliga myndigheterna genom att det ständigt 
söker nya sätt att effektivisera och omorganisera sig. Här har det uppstått en ny marknad 
för konsulter som ser möjligheter att tjäna stora pengar. Genom att marknadsföra olika 
koncept som anpassas och modifieras för att passa organisationer. Denna förändring 
sker väldig snabbt utan att myndigheterna reflekterar hur bra eller dåligt ett koncept är 
innan de byter till ett nytt. 
 
Organisationer lägger ner mycket resurser i form av tid, pengar och energi för att 
förändra och omorganisera. Men en fråga som har uppkommit under den tid författarna 
har jobbat med uppsatsen är om organisationer i dag vet vad de vill egentligen uppnå. 
Organisationer har lagt ner stora pengar på att införa koncept som det balanserade 
styrkortet för att efter en viss tid sluta med koncepten, för att sedan börja med något nytt 
populärt koncept. Undersökningen om konceptet målstyrning som var populärt i 
kommunerna på slutet av 80-talet och en stor del av kommunerna hade det i sin 
organisation. Ett år senare visade sig att knappt någon ville erkänna att de använt sig av 
konceptet. Kanske drabbar det också konceptet balanserat styrkort att organisationer 
som har använt det inte vill erkänna det.  
 
På senare tid har det börjats forskat kring utbudssidan där konsulter och andra 
penninggiriga ser sin chans att tjäna pengar. Kanske tanken är god men kunde inte dessa 
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pengar investeras på ett bättre sätt så medborgare exempelvis får bättre service. Hur 
upplever medarbetarna dessa ständiga förändringar. Det tar trots allt mycket tid och 
engagemang att genomföra dessa förändringar. När koncepten kommer och far finns det 
en risk att medarbetarna till slut inte bryr sig och fortsätter som de alltid har gjort. 
Författarna menar att Rikspolisstyrelsen har börjat med ett pilotprojekt med det 
balanserade styrkortet och lägger resurser för att stödja polisdistrikten som ville 
adoptera det balanserade styrkortet i sin organisation.  Men i slut ändan har ingen riktig 
utvärdering gjorts om styrmodellen har fungerat bra eller inte. Nu har polisen ett nytt 
styrsystem som har stora likheter med det balanserade styrkortet som redan var anpassat 
och modifierat för polisens verksamhet.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vid studien kom det fram att det finns stora likheter mellan det balanserade styrkortet 
och polisens nya styrmodell. Ett förslag är att jämföra det balanserade styrkortet med 
polisens nya styrmodell. Ett annat förslag är att jämföra ett konceptets livscykel inom 
den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. En annan intressant studie kan vara 
att undersöka hur polisens nya styrmodell utvecklades. 
 

6.4 Teoretiska och praktiska implikationer 
 
Denna studie kan vara till praktik nytta för den offentliga sektorn men även för privata 
organisationer. Studien bidrar praktiskt till att visa hur organisationer påverkas av olika 
koncepttrender inom organisering. Det finns ett intresse att tjäna pengar bakom varje 
koncept. Det läggs ner mycket pengar på dessa koncept och konsulter anlitas för att 
stödja processen och det finns inga garantier för att det skall fungerar. Ledningar i 
organisationer är upptagna med att förnya och effektivisera verksamheten. De glömmer 
bort att det kan bli en kostsam process och påfrestande för medarbetarna att ständigt 
anpassa sig till de nya koncepten. Studien kan bli en tankeställare för praktiker genom 
att studien tar upp dessa problem. 
  
Författarna anser även att studien har tillfört vetenskaplig nytta. Eftersom den visar att 
befintliga teorier runt om ett koncepts livscykel kan bekräftas med uppsatsen. Den har 
ökat förståelsen för hur aktörerna ser på ett koncepts livscykel och på vilket sätt aktörer 
i en organisation påverkas av ett koncept i sitt dagliga arbete. Studien har även bidragit 
till att ge en ökat förståelse hur ett koncept som det balanserade styrkortet anpassas till 
en organisation inom den offentliga sektorn. Ledningen i en organisation måste även 
beakta att konceptet som adopteras är effektivt och värdemässigt i linje med 
organisationens uppgifter som de är satta att ta till vara.   
 
Studien har även bidragit med att ge en ny infallsvinkel av det balanserade styrkortet. 
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Intervjuguide 
(Telefonintervju) 

 
Datum: __________________ 
Tid: _________- __________ 

 
Om aktören: 
 

Befattning:_________________________________________________________ 
 
Vilket polisdistrikt du tillhör:___________________________________________ 
 
Aktörens telefonnummer: __________________________ 
 
Kön:_________________  Ålder:___________ 
 
Hur många år har du arbetat inom polisen?:___________ 
 
 
• När kom du i kontakt med det balanserade styrkortet, vilket år? 

 
• I vilken källa kom du i kontakt med det balanserade styrkortet första gången? 

 
• Var du inblandad i införandet av det balanserade styrkortet? 

 
• Varför började ni tillämpa det balanserade styrkortet? 

 
• Hur mycket påverkade det balanserade styrkortet er verksamhet? 

 
• Hur mottogs det balanserade styrkortet av medarbetarna? 

 
• Vilken styrmodell använde ni innan det balanserade styrkortet? 

 
• Varför slutade ni tillämpa det balanserade styrkortet? 

 
• Tyckte ni att det balanserade styrkortet var effektivt men det kom en ny styrmodell 

som var mer intressant? 
 
• Tyckte ni att det balanserade styrkortet var för enkel eller för komplex för er 

verksamhet? 
 

• Slutade ni med det balanserade styrkortet för att det kom nya direktiv från 
ledningen? 

 
• Vilken styrmodell tillämpar ni nu? 

 
• Om du skulle studera varför polisen slutade tillämpa det balanserade styrkortet som 

styrmodell. Vad skulle du ställa för fråga? 
 

• Hade ni en annan styrmetod innan ni tillämpade det balanserade styrkortet?



Bilaga 2 

 

Bilaga 2: Effektiv tidsåtgång och datum för genomförande per 
intervjuad aktör 
 

 
 

Aktörer Intervjuernas tidsåtgång Datum för genomförande:
Skåne polisdistrikt Kl. 13:30 - 13:35 2007-05-03
Jönköping polisdistrikt Kl. 10:10 - 10:35 2007-05-04
Södermanland polisdistr Kl. 09:00 - 09:35 2007-05-07
Jämtland polisdistrikt Kl. 12:40 - 13:00 2007-05-10
Rikspolisstyrelsen Kl. 10:00 - 10:35 2007-05-10




