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Sammanfattning 
 
För att nå en önskad vision så behöver en organisation, så även kommuner, styra med 
strategier mot mål. För att styrningen ska fungera och nå alla medlemmar i 
organisationen krävs kommunikation av vision, strategi, mål, och budget. I vår uppsats 
definierar vi kommunikation som dubbelriktad kommunikation där sändaren av ett 
meddelande får någon sorts respons av mottagaren att meddelandet kommit fram och 
hur det uppfattats. Vi har i denna uppsats analyserat om balanserat styrkort förändrat 
kommunikationen av innebörden med vision, strategi, mål, och budget i offentlig 
verksamhet. Vårt valda undersökningsobjekt, Luleå kommun, är intressant därför att de 
har en tydlig, politiskt vald vision, vision 2010. Studien har gjorts deduktivt genom en 
aktörsorienterad fallstudie med ledningsperspektiv, dels på övergripande nivå i 
koncernen Luleå kommun och dels i tre av Luleå kommuns förvaltningar samt i två av 
Luleå kommuns aktiebolag. Den empiriska delen av undersökningen visar att Luleå 
kommun har förändrat sin styrprocess när de integrerat balanserat styrkort. Analysen 
visar att balanserat styrkort i Luleå kommun har ökat kommunikationen av innebörden 
med styrning, vision, strategi, mål och budget. Detta eftersom processen med balanserat 
styrkort innebär att alla de anställda arbetar med att först tolka kommunens vision och 
utifrån denna formulera en egen vision, för att utifrån den formulera egna strategier och 
verksamhetsmål. När kommunen tidigare bara tillämpade budget som styrmodell 
bedrevs kommunikation av organisationens vision, strategi, mål och budget på 
ledningsnivå inom kommunen. Det som fördes ner i den operativa delen av 
organisationen var enkelriktad information från ledningen. Kommunikationen av 
innebörden med vision, strategier, mål och budget har genom 
implementeringsprocessen av balanserat styrkort gjort så att kommunikationen trängt 
ner i organisationen och bildat ett enhetligt språk för hela organisationen där det 
balanserade styrkortet används som agenda för kommunikationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 
 
Organisations, even municipal ones, need to control strategies against goals to reach a 
desired vision. Communication of the content in vision, strategy, goals and budget is 
needed to make control effective and include all members of an organisation. In our 
study we define communication as a two-way communication where the sender of a 
message gets some kind of response from the receiver that the message has arrived and 
been understood. In this document, we have analysed if the balanced scorecard has 
changed the communication of the content in the vision, strategy, goals and budget in 
municipal organisations. Our choice of case, Luleå local municipality, is interesting 
because it has a clear, politically stated vision, Vision 2010. The study was made 
deductive, through an actor oriented case study with a manager perspective, partly on a 
comprehensive level of the concern Luleå local municipality, and partly in three of 
Luleå local municipality’s public administrations and in two of Luleå local 
municipality’s incorporated companies. The empirical part of the investigation shows 
that Luleå local municipality has changed its process of control where they have 
integrated the balanced scorecard. The analysis shows that the implementation of a 
balanced scorecard in Luleå local municipality has increased the communication of the 
content in vision, strategy, goals and budget. The communication has increased because 
the process using a balanced scorecard means that all members of the organisation first 
interpret the vision and from that create their own vision. From that vision the 
employees formulate strategies and goals. Earlier, when the local municipality only 
used budgets for control, the communication of the content in vision, strategy, goals and 
budget only existed on the management levels of the organisation. On the operative part 
of the organisation there was only one-way information. The communication of vision, 
strategy, goals and budget has, through the implementation process of the balanced 
scorecard, permeated down in the organisation and created a common language for the 
whole organisation where the balanced scorecard is used as an agenda for this 
communication.  
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INLEDNING 
1. INLEDNING  
 
I detta kapitel följer en problematisering av ämnet i vår uppsats som mynnar ut i 
uppsatsens syfte. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Alla organisationer, även kommuner, behöver en vision som kan likställas med ett 
önskat framtida tillstånd. Visionen är ett mål för organisationens medlemmar att sträva 
emot. En ekonomi i balans är ett lagstadgat mål för en kommun. I dagens svenska 
kommuner där tillgången på skattebetalande innevånare är en avgörande faktor för 
ekonomin så kan antal innevånare vara ett mål. Det är politikerna som skall stå för 
visionerna och målen i den kommunala organisationen och sedan är det 
förvaltningsledningens ansvar att se till att de politiska målen uppfylls (Collin och 
Hansson, 1993). 
 
Kommunerna kan inte själva utforma alla målen med sin verksamhet. Vissa mål är 
lagstadgade och utifrån kommunallagen är målet med kommunal verksamhet, som berör 
såväl de kommunala förvaltningarna som de kommunalt ägda aktiebolagen, att i egen 
eller annans regi tillhandahålla effektiv service till kommuninnevånarna i vissa 
gemensamma angelägenheter. Måluppfyllelse för den kommunala verksamheten är inte 
att maximera ekonomisk vinst i kronor, utan att skapa bra service i verksamheten. 
Finansieringen för detta erhålls genom skatter och avgifter. (Sandberg och Sturesson, 
1996)  
 
För att nå sitt mål behöver en kommun strategi som leder till målet. En strategi är ett 
mönster eller en plan som integreras i en organisations överordnande mål (Roos, Von 
Krogh och Roos, 1997). En klar strategi tar tydligt ställning för och emot olika vägval. 
En tydlig profil hänger ihop med en klar strategi. Kommunerna kan profilera sig efter 
geografiska förutsättningar som till exempel fjäll eller havsnära. De kan också profilera 
sig som exempelvis sportiga eller kulturella. Demografiska profileringar i form av 
satsningar på till exempel barn och ungdomar förekommer också. 
 
För att nå framgång, i kommunernas fall skattebetalande innevånare, krävs en 
genomtänkt strategi. En ny strategi möter dock ofta motstånd från organisationens 
medlemmar. För att strategin ska fungera krävs att hela organisationen är medveten om 
den och följer den, både då det gäller stora investeringar och i det dagliga rutinarbetet. 
Genom att organisationens medlemmar stödjer den valda strategin uppnås de mål som 
organisationen satt upp. Enligt Aaltonen och Ikävalko, (2002) måste kommunikation 
ske för att få till stånd förändring i en organisation. Det måste även vara klart vilken 
sorts förändring som är önskvärd.  Detta bör mångsidigt kommuniceras i organisationen 
så att alla enskilda individer förstår varför förändrat beteende önskas och i vika 
situationer.  
 
För att få struktur på styrningen i en organisation kan ett styrverktyg som till exempel 
budget eller balanserat styrkort användas. Hur väl kommunikationen fungerar kan bero 
på vilket styrverktyg en organisation väljer att använda. Enligt Broman (1986) så är 
Sveriges kommuner tvungna att upprätta budget enligt lag. Budgeten anses som ett 
viktigt instrument i en kommun. Den stödjer redovisningen av de uppställda målen den 
kommunala organisationen har genom att vara ett instrument för att planera, styra och 
samordna organisationen för att på så sätt främja effektiviteten och produktiviteten. 
Budgeten ska även fungera som en informationskälla till olika intressenter. I en 
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INLEDNING 
kommunal organisation kan budgeten ses som ett av de viktigaste instrumenten för att 
konkretisera och tydliggöra det politiska budskapet (Sandberg och Sturesson, 1996). 
 
En del kommuner har dessutom infört ytterligare styrverktyg. Kanske som ett resultat av 
den dynamiska omvärlden organisationerna befinner sig i måste de adoptera nya 
tillämpningssätt. Hur väl de lyckas beror till stor del på organisationens förmåga till 
utveckling (Manoochehri, 1999). Balanserat styrkort är bland annat ett styrverktyg som 
är till för att implementera en organisations strategier. Balanserat styrkort ska 
kommuniceras ner i organisationen likt en marknadsföringskampanj. Då styrkorten 
redan är utformade av ledningen med redan utsatta mål för organisationen, ska detta ska 
leda till att styra medlemmanas beteende. (Kaplan och Norton, 1999). 
 
Då Kaplan & Norton beskriver hur kommunikationen ska fungera med hjälp av det 
balanserade styrkortet i organisationen, har de inte samma uppfattning vad 
kommunikation är, som Bonniers Lexikon (1998). Den sist nämnda beskriver 
kommunikation som en överföring mellan sändare och mottagare som kan ske antingen 
med hjälp av verbala medel eller icke verbala medel som exempelvis ”kroppsspråket”. 
Där innefattar kommunikationen även en återföring från mottagaren till sändaren. Vid 
jämförelse mellan dessa två sätt att beskriva kommunikation kan Kaplan och Nortons 
synsätt liknas vid information. 
 
Frågan är om balanserat styrkort i rollen som ett kompletterande styrverktyg förbättrar 
kommunikationen i en organisation.  
 
1.2 Syfte 
 
Syfte med vår uppsats är att analysera om balanserat styrkort förändrar 
kommunikationen1 av innebörden med vision, strategi, mål och budget i offentlig 
verksamhet.   
 

                                                 
1 Det är Bonniers lexikons formulering av kommunikation som avses med kommunikationen i syftet.  
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2. METOD 
 
Att producera ny kunskap genom att pröva, utveckla eller skapa teorier är det primära 
syftet med den vetenskapliga forskningen (Patel och Davidsson, 1994). I följande 
metodkapitel tar vi ställning till vårt val gällande forskningsansats, 
undersökningsansats och datainsamlingsmetoder och förklarar motiven bakom dessa 
val. Kapitlet avslutas med redovisning av de metodproblem som förekommit när vi 
skapat vår vetenskapliga forskning.  
 
2.1 Forskningsansats 
 
Syftet med vår uppsats är att analysera om användandet av balanserat styrkort förändrat 
kommunikationen av innebörden med vision, strategi, mål och budget i offentlig 
verksamhet. Vi valde att bedriva vår forskning inom den kommunala sektorn.. Utifrån 
den knappa tid vi har tilldelats för uppsatsskrivande och valen av kommunal verksamhet 
och styrverktyget balanserat styrkort, föll lotten på Luleå kommun som ligger 
strategiskt nära vårt universitet och håller på att implementera balanserad styrning som 
går att likställa med balanserat styrkort.  
 
Till forskningsansats har vi valt att använda oss av deduktion. När befintliga teorier 
ligger till grund för undersökningen och utifrån detta dras logiska slutsatser om enskilda 
företeelser har uppsatsskrivarna ett deduktivt arbetssätt (Patel och Davidsson, 1994). 
Teorierna som vi lutar vår undersökning mot är teorier kring styrning, strategi, 
kommunikation, balanserat styrkort och budget. Alla dessa teorier kopplas i sin tur mot 
kommunal verksamhet och ibland även mot tjänsteorganisationer i och med att 
kommunal verksamhet övervägande tillhandahåller tjänster. Vi är inte ute efter att 
formulera ny teori genom att observera verkligheten utan att först förankra vår 
undersökning i befintlig teori, som den induktiva forskningsansatsen hade inneburit. 
(Patel och Davidsson, 1994) 
 
Inom ämnet företagsekonomi går det att grovt skilja på tre olika metodsynsätt. Inom 
dessa metodsynsätt skiljer sig synen på verkligheten åt. Både det analytiska och 
systemsynsättet utgår från att verkligheten är objektiv och det sistnämnda antar även att 
verkligheten är tillgänglig. Detta har resulterat i att vi valt bort dessa två då vi ej delar 
synsättens syn på verkligheten utan anser att verkligheten består av en social 
konstruktion som är beroende av människor vilket stödjer det aktörsorienterade 
synsättet (Arbnor och Bjerke, 1994) Då syftet med vår uppsats kännetecknas av ett 
socialt system i form av kommunikation mellan människor är det av betydelse för vår 
undersökning att förstå människorna, människornas handlingar, motiven bakom de 
mänskliga handlingarna och beslut som är av grundläggande betydelse bakom det 
sociala systemet som ska undersökas. Det är i sociala system viktigt att förstå aktörernas 
värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen eftersom detta i sin tur styr 
aktörernas agerande och beslut (Lundahl och Skärvad, 1992).    
 
2.2 Undersökningsansats 
 
En fallstudie innebär att forskaren utgår från ett helhetsperspektiv och undersöker en 
mindre mängd objekt men i flera avseenden och mer detaljerat (Patel och Davidsson, 
1994). Vi valde att genomföra vår undersökning på fyra av Luleå kommuns 
förvaltningar och två kommunalt ägda aktiebolag. Genom att välja en fallstudie istället 
för en survey gör att forskaren kommer åt subjektiva faktorer såsom tankar, känslor och 
önskningar hos respondenterna samt komplexa förhållanden (Lundahl och Skärvad,
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1992) vilket vi ville för att kunna besvara vårt syfte; om implementeringen av balanserat 
styrkort förändrat kommunikationen av styrning, vision, strategi, mål, och budget i 
offentlig verksamhet. Kommunikationen sker i kontraktionen mellan människor och vi 
anser ej att det skulle vara av värde att försöka generalisera något så unikt, vilket en 
surveyundersökning hade erbjudit. Ett stort värde vid val av fallstudie är att den 
erbjuder en möjlighet till att förklara varför vissa resultat uppstår istället för att bara ta 
reda på vilka resultaten är (Denscome, 2000). Detta i sin tur kan vara svårare att tolka 
och analysera (Patel och Davidsson, 1994).  
 
Den kvantitativa forskningen är en genre som använder ett speciellt språk där 
exempelvis ord som - variabler, kontroll och mätning ingår. För att sedan ge giltig 
kunskap utgår forskaren från en i förväg byggd modell i vilken den empiriska 
forskningen mäts. Denna forskning förknippas ofta med surveyundersökningar som vill 
ge svar på vilka samband det finns mellan de på förväg valda variablerna. (Bryman, 
1997) Då vi valt en fallstudie till forskningsmetod och valt att gå ner på djupet med vår 
forskning innebär det att vi har en kvalitativ inriktning på forskning. Ett av de mest 
grundläggande dragen vid kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka 
handlingar och händelser genom de studerande aktörernas perspektiv och brukar oftast 
genomföras som fallstudie. Forskares synsätt innebär en uppenbar beredskap att ställa 
sig empatisk, men ej nödvändigtvis sympatisk, med de personer som de studerar. Detta i 
sig tas även upp som ett problem vid den kvalitativa forskningen. (Bryman, 1997)  
 
Ett av hjälpmedlen för att söka förståelse av respondenten är att använda sig av 
ostrukturerade intervjuer. (Bryman, 1997) De ostrukturerade intervjuerna vill betona 
den intervjuades tankar. Forskarens roll är att introducera ett tema eller ett ämne och 
sedan låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sin tankegångar (Denscome, 
2000). Detta stödjer sättet vi valde att utveckla vår intervjuguide på då den inte består av 
rena frågor utan ord som har med vårt syfte att göra. De som intervjuades fick själva 
prata utifrån dessa ord och vi fanns där som bollplank och en dialog växte fram mellan 
oss och respondenten. I en kvalitativ studie kan forskaren upptäcka det irrelevanta i sin 
ursprungliga problemformulering då relationen mellan teori, begrepp och forskning 
växer fram under arbetets gång (Bryman, 1997). Detta har även skett under vår 
forskning och redigerats i form av ändrad problemformulering och syfte. 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi startade vår uppsats genom att söka litteratur inom ämnesområdet. Detta för att 
kunna studera det valda ämnet och på så sätt ge en beskrivning av ämnet i 
problemdiskussionen och i teoriavsnittet. Den mesta litteraturen hittades via de 
datorbaserade sökmöjligheterna vid Luleå tekniska universitets bibliotek där det går att 
finna vetenskapliga artiklar. Med hjälp av sökorden budget, communication, strategy, 
balanced scorecard, vision och municipal* hittades våra artiklar. Vi har även använt oss 
av böcker som hittades via sökorden styrning, budget, kommuner, kommunalbudget, 
kommunalstyrning, strategi, balanced scorecard och balanserad styrning i bibliotekets 
databas Lucia.  
 
Vi gjorde även valet att bedriva vår undersökning i kommunal regi därför att vi båda 
författare har en lång yrkesbakgrund inom den kommunala sektorn och därför har ett 
speciellt intresse av denna. Därför anser vi oss ha en viss förkunskap om den 
kommunalt uppbyggda organisationen med dess komplexa organisationsstruktur, 
ledning och beslutsförfattning som vuxit fram under den tid vi förvärvsarbetade. Denna 
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kunskap har förbättrats genom de teorimaterial vi läst under arbetets gång med vår 
uppsats. Till nackdel med de ovannämnda är att vi kan anses vara ”hemmablinda”.  
 
Vår undersökning har bedrivits på koncernnivå och på förvaltningsnivå inom Luleå 
kommun. Perspektivet vi valt för undersökningen är ett ledningsperspektiv för de båda 
nivåerna. Motivet för valet av ledningsperspektiv var att vår undersökning har en 
terminologi och inriktning som kan vara svår för dem som arbetar med andra uppgifter 
inom organisationen eller ej har studerat eller på annat sätt kommit i kontakt med denna 
grupp av fackuttryck att förstå.  
 
Våra primärdata insamlades genom att utföra personliga djupintervjuer med sju 
respondenter. Ostrukturerade intervjuer genomförs ofta som djupintervjuer och 
kännetecknas av att syftet med intervjun ej är lika snävt fokuserat samt att inriktningen 
är bredare och mindre fokuserad. Frågorna som ställs ska ej bara vara i 
informationssökande syfte utan även dialogutvecklande vilket ska stimulera 
respondenten att utveckla egna frågor och tankar. Intervjun försöker locka fram 
respondentens värderingar av olika situationer, åsikter och attityder lika mycket som 
intervjun samlar in ren fakta. Denna form av intervjuer ställer höga krav både på 
dokumentationen av intervjuresultatet men kanske mest på intervjuarens 
tolkningsförmåga av resultatet.(Lundahl och Skärvad, 1992) Vi valde att skicka ut vår 
intervjuguide i förväg till de sju respondenterna för att få dessa att börja fundera kring 
ämnet. Intervjuguiden består av ord som kan sammankopplas till vårt syfte och 
respondenterna fick prata fritt kring intervjuguiden och göra de kopplingar de tyckte sig 
se.  
 
Till vår hjälp vid analysen hade vi bandupptagning av intervjun som vi fått lov av 
respondenterna att göra, samt att vi varit två intervjuare vid varje tillfälle. I vår 
forskning är vi ute efter att försöka se och tolka förändringen av kommunikationen 
utifrån respondenternas perspektiv. Respondenterna fick ta del av utskriften av analysen 
och komma med synpunkter och redigeringsförslag om vi tolkat något fel eller om de 
kommit på något att tillägga, vilket alla tagit tillfälle att göra.  
 
2.4 Metodproblem 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det inom aktörssynsättet inte några konkreta 
validitetskriterier. Ett sätt att tala om validitet inom aktörssynsättet är ifall slutresultatet 
kan vidareföra dialog och initiera handling i ett förstående, frigörande och nyskapande 
perspektiv. Denna validering kan delas upp i process- och resultatvalidering och 
ytterligare i praktisk validering eller vetenskaplig sådan.  
 

• Praktisk processvalidering innebär att aktörerna visar ett bibehållet eller 
stigande intresse av forskarna medan den praktiska resultatvalideringen innebär 
att skapa ”dialektisk spänning” för fortsatt dialog och frigörande handlingar.  

• Vetenskaplig processvalidering innebär att forskaren i sin rapport har logik och 
rimlighet i sina tolkningsmönster medan den vetenskapliga resultatvalideringen 
handlar om huruvida någon kan dra någon nytta av resultaten i utvecklingen av 
vetenskapsgrenen. (Arbnor och Bjerke, 1994) 

 
Ett av de strategiska områdena för Luleå kommun var att utveckla samarbetet med 
universitetet, vilket för vår del bidrog till att de var mycket intresserade när vi ringde 
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och frågade om de ville medverka i vår forskning. De var även mycket intresserade av 
de slutsatser som framkommer i vår uppsats och vi lovade att till var och en av 
respondenterna utge en kopia av denna. Detta i sin tur kan leda till att vår praktiska 
processvalidering ökade.  
 
Det har varit ett metodproblem att försöka strukturera upp de olika respondenternas svar 
på intervjuer under olika rubriker i vår uppsats. Detta på grund av att vi ej använde oss 
av direkta frågor utan att respondenterna har fått prata fritt utifrån de ord vi satt samman 
i vår intervjuguide. Då respondenterna har fått ge sin syn på hur kommunikationen har 
förändras i och med balanserat styrkort har det många gånger blivit så att de ej går att 
strikt klassificera de olika svaren under en rubrik. Vi har dock försökt att skapa logik i 
denna uppsats då rubrikerna är de samma i teorin, empirin och i analysen samt försökt 
att strukturera svaren vi erhållit av respondenterna. Detta för att försöka stärka vår 
vetenskapliga processvalidering.  
 
I den vetenskapliga processvalideringen talas det även om att välja uppsatsämne så att 
resultaten kan utveckla vetenskapsgrenen. Då de flesta av våra studiekamrater som 
skriver D-uppsats har valt att skriva om ämnen som har anknytning till revisorer, att det 
ej finns så mycket forskning kring den kommunala verksamheten. Detta gör att vårt val 
av ämne kan leda till att utveckla vetenskapsgenren inom forskning kring den 
kommunala sektorn. Detta kan leda till att vår vetenskapliga processvalidering stärks. 
 
I samband med det aktörsorienterade synsättet, där det antas att sociala liv är i ständig 
transformerande rörelse med subjektiv status, går det inte att undersöka verkligheten på 
ett reliabelt sätt. För att uppnå reliabilitet fodras att den som forskar antar verkligheten 
som objektiv med en summativ och kausal karaktär. (Arbnor och Bjerke, 1994) Då vår 
uppsats utgår från det aktörsorienterade synsättet anser vi ej heller att verkligheten är 
objektiv då våra respondenter i intervjuerna delger oss sina subjektiva åsikter och 
tankar. 
 
Fackspråket inom ekonomistyrningsområdet innebär ett metodproblem då respondenter 
ska väljas. För att kunna skapa den dialog vi avsåg med vår intervjuguide, som består av 
ord inom ekonomiområdet, försökte vi reducera detta eventuella metodproblem genom 
att välja respondenter som vi tror är väl förtrogna inom det ekonomiska området. Men 
på barn och ungdomsförvaltningen blev vi hänvisade till en ledare på lägre nivå än på 
de andra förvaltningarna och bolagen vilket kan vara ett metodproblem.  
 
En av våra respondenter talade utifrån både koncern och förvaltningsnivå på samma 
gång. Därför har vi som uppsatsskrivare haft svår att skilja dessa två nivåer åt i vår 
empiri och vår analys. Detta har resulterat i att vi på många ställen ej lyckats med detta 
och redovisar då dessa nivåer tillsammans. 
 
När vi valde den offentliga sektorn innebar det en öppenhet mot allmänheten det vill 
säga att material och annat är offentligt. Men vad vi ej tänkte på vid valet av kommunalt 
ägda aktiebolag var att dessa ej lyder under denna princip. Detta fick vi erfara då det 
blev tal om strategier och de tillfrågade respondenterna ej riktigt ville avslöja sina 
strategiska planer eftersom de konkurrerar med företag inom näringslivet 
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.3. TEORI 
 
Detta kapitel är referensramen till vår uppsats. I kapitlet finns fyra huvudrubriker vilka 
är styrning, strategi, kommunikation och styrmodeller. Under de fyra huvudrubrikerna 
finns kopplingar mot kommunal verksamhet som är vår inriktning på uppsatsen.  
 
3.1 Styrning 
 
Styrning handlar om att påverka beteendet i en organisation i den riktning den/de 
styrande önskar. För att processen ej ska bli en manipulationsprocess utan en sund 
styrprocess som är till gagn både för de styrande och de styrda samt att styrningen ska 
bli effektiv, krävs att tre dimensioner i organisationen integreras. Dimensionerna är 
företagets verksamhetsidé och mål, de styrdas motivation samt organisationens 
värderingar och kultur. Den uppnådda styreffekten beror dock ytterst på människorna i 
organisationen och det är svårt att styra utan någon gemensam värdegrund. Styrningen 
är viktig för såväl finanserna som verksamheten och dessa två komponenter kan ses som 
den totala ekonomistyrningen. I styrbarhet ingår även andra inslag som en tydlig 
struktur, enhetligt språk och en organisation som tar emot utsända 
styrsignaler.(Sandberg och Sturesson, 1996) 
 
3.1.1 Kommunal styrning 
 
För att förstå den kommunala särarten, måste förklaring sökas i syftet med kommunal 
service. Utifrån kommunallagen är målet med kommunal verksamhet, då innefattas 
såväl de kommunala förvaltningarna som de kommunalt ägda aktiebolagen, att i egen 
eller annans regi tillhandahålla effektiv service till kommuninnevånarna i vissa 
genensamma angelägenheter. Måluppfyllelse för den kommunala verksamheten är inte 
att maximera ekonomisk vinst i kronor, utan att skapa bra service i verksamheten. 
Finansieringen för detta erhålls genom skatter och avgifter. (ibid.)  
 

 

 
Figur 3.1 Skillnader i mål och medel mellan kommunal verksamhet och privat näringsverksamhet. 
(Sandberg och Sturesson, 1996) 
 
Det är ett globalt fenomen inom den offentliga sektorn att ledningen skiftar från 
administrativ ledning till styrning. Paradigmskiftet innebär att direktionen har kunnat 
sätta en ideologisk aspekt på styrningsstrategier för att passa den lokala politiska 
agendan. Spridningen av detta paradigm, där offentliga tjänstemän får sina roller 
omvandlade till ledare samtidigt som allmänheten blir kunder, stärker synen på statens 
minskade makt och marknadens ökade makt. Den offentlige tjänstemannen har 
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ompaketerats för att efterlikna ledare inom den privata sektorn. Studier har dock visat 
att det finns en paradox mellan den retoriskt delegerade entreprenören i ny offentlig 
ledning och verklighetens ökade offentliga styrning och granskandet av kommunala 
aktiviteter. I teorin beskrivs offentligt ledarskap ha en viktig roll för att uppnå offentliga 
mål genom att delegera ansvar så att de kan skapa ledningsstrategier, förändra 
organisationskultur och agera entreprenörelit inom transparenta restriktioner. Studier 
visar att möjligheterna till strategiformulering urholkas när ledare möter en hög grad av 
tvång/krav. Detta påverkar även strategins natur och kvalitet. Strategierna blir snarare 
mer koordinerande än de mer sofistikerade prioriterande strategierna när 
handlingsutrymmet begränsas. Genom att lägga mer tonvikt på tillmötesgående än 
prestation blir resultatet en spänning mellan näringslivsorienterande beteende och ett 
tillmötesgående beteende drivet av inomoffentliga relationer. Slutsatsen blir att ny 
offentlig ledning är illusorisk eller som bäst, inkomplett. (Van Gramberg, 2000) 
 
Ledare inom offentlig sektor måste, precis som i näringslivet, mäta prestationer för att 
nå mål. Pressen som kommer av minskade resurser och/eller ökad efterfrågan på tjänster 
gör behovet av prestationsmätning ännu större. Prestationsmätning kräver stöd från den 
högsta ledningen och måste integreras i budgeten och uppföljningsprocessen av de 
operativa ledarna. Dessutom måste anställda i offentlig sektor förstå att 
prestationsmätning behövs i deras funktioner och blir en källa till stolthet över deras 
arbete. Avdelningschefer kan ha egna prestationsmätare, men objektiviteten som följer 
av att ha oberoende källor till prestationsmätningen förbättrar pålitligheten. I USA 
utvecklar Governmental Accounting Standards Board relevant prestationsmätning för 
offentlig verksamhet. Den offentliga ledningen måste tillfredsställa flera 
intressentgrupper; brukare, skattebetalare och offentligt anställda. Många brukare och 
skattebetalare hävdar att den privata sektorn presterar mycket bättre. Det gäller för den 
offentliga verksamhetens ledning att leverera kvalitetsprodukter och tjänster effektivt. 
Precis som i den privata sektorn är detta omöjligt utan prestationsmätning. (Faucett och 
Kleiner, 1994) 
 
3.2 Strategi  
 
Att definiera ordet strategi är svårt då strategi inte är något entydigt och generellt 
begrepp. Det finns i detta samanhang ej heller någon enkel eller allmänt accepterad 
definition. Ett försök till definition har lämnats av professor James B Quinn: 
 

”En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en organisations 
överordnande mål, politik och händelseförlopp till en helhet. En 
välformulerad strategi hjälper till att styra och fördela ett företags resurser 
i en unik position som grundas på företagets interna kompetens, antagna 
förändringar i omgivningen och konkurrenternas åtgärder.” (Roos, et al, 
sida 18, 1997) 

 
Forskning rörande klargörande av strategi visar stora variationer mellan dess värde 
såväl som skilda åsikter om vad strategi är. Klara strategier och tillhörande mål skapas 
ofta i hoppet att de ska hjälpa organisationen att röra sig mot en önskad destination. Alla 
personer och alla organisationer behöver en klar destination för sin grupp eller 
organisation, men det krävs bättre fordon än enkla uttalanden. Framgångsrika 
organisationer bör förmodligen spendera 90 procent av sin tid på att hålla personer 
fokuserade och 10 procent av sin tid på att fundera ut hur det ska gå till. Ineffektiva 
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organisationer tenderar att spendera 90 procent av sin tid på att göra regler och 
procedurer. Att ställa bra frågor är en bra start, med det krävs också hårt arbete och 
kontinuerlig feedback, annars slutar det hela med en död strategi. Feedbacken bör 
kommunicera både om strategin följs och om de fundamentala antaganden om 
organisationen och dess omvärld som strategin vilar på, fortfarande gäller. Utan denna 
kommunikation missar organisationer att göra nödvändiga kurskorrigeringar i strategin. 
(Denton, 2001) 
 
3.2.1 Strategiformuleringen  
 
Strategiprocessen består av två huvudfaser. Den första fasen är strategiformuleringen, 
där underlaget för formuleringen skapas av vision, affärsidé och mål. Den andra 
huvudaktiviteten i strategiprocessen är genomförandet av den valda strategin det vill 
säga själva implementeringsprocessen av strategin. (Roos, et al, 1997)  
  
Inom det strategiska området finns flera begrepp som kräver klarhet för att förstå det 
strategiska ämnet och även för att organisationen genom begreppsformuleringen bildar 
ett gemensamt språk, som bygger en gemensam begreppsapparat samt bildar ett 
underlag för god kommunikation. Begreppen som är viktiga är vision, affärsidé, 
strategi, mål, riktlinjer (policy), projekt och strategiska beslut. (ibid.) 
 
Visionen utgörs av en framtidsbild av hur företaget ska utvecklas. Det är ofta ledningen 
och eventuellt styrelsen som ger sin syn på vad de vill uppnå i framtiden genom att 
utforma visionen. Avsikten med visionen är att stimulera, engagera och motivera de 
anställda, samtidigt som den ska ge ramar för utformningen av affärsidé, mål och 
strategi. (ibid.) Fördelarna med en visionsbaserad kommunikation är flera. 
Visionsbaserad kommunikation bygger en delad kontext genom att förstärka 
värderingar och antaganden om vad som är viktigt i organisationen. Denna delade 
kontext är essentiell för effektivt beslutsfattande och problemlösning, liksom för 
kommunikation. Dessutom hjälper visionsbaserad kommunikation till att minimera 
barriärer, inom till exempel perceptuell selektion och informella kanaler, samt 
återuppfatta problem, till exempel semantik och informations overload, som 
möjligheter. Ytterligare en fördel med visionsbaserad kommunikation är att vissa idéer, 
till exempel att använda ceremonier, ritualer, artefakt och symboler, resulterar i att 
meddelandet är närvarande fastän sändaren är frånvarande. Slutligen tål det att funderas 
på om delad kontext reducerar kommunikationsmisslyckanden. I dagens organisationer, 
där medlemmarna har skiljda demografiska förutsättningar som kön, ålder, ras eller 
etnisk tillhörighet samt att anställningsformerna varierar kraftigt, är detta en viktig fråga 
i försök till förbättrad kommunikation. (Kelly, 2000) 
 
Affärsidén ska tydliggöra hur organisationen vill särskilja sig i förhållande till andra 
liknande verksamheter. Den ska ange etiska regler om hur organisationen vill uppfattas 
av omgivningen samt ange riktning och klargöra attityder för organisationen. (Roos, et 
al, 1997) Varje organisation behöver ha en klar mening som delas av dess flesta 
medlemmar. Detta startar med frågan om varför organisationen existerar och vad som är 
viktigt. Processen börjar med att först fastställa organisationens sanna mening. När 
organisationen är klar över vem de är och vad de är till för minskar behovet av kontroll, 
regler och procedurer. Att få en meningsfull identitet är en nyckel till en essentiell 
dimension av effektivt samarbete. Det är kanske inte så viktigt för hela
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organisationen att tänka likadant eller att nå en komplett överenskommelse om vad som 
är meningen, men processen av kontinuerlig övervakning och utveckling av denna 
process är oumbärlig. (Denton, 2001) 
 
Det finns en rad olika mål i ett företag av olika karaktär och på olika nivåer. 
Organisationens uttalade mål ska precisera och operationalisera visionen och den 
aktuella affärsidén. Målen anger vad som är viktigt för organisationen att uppnå. Det 
ska dock noteras att mål inte berättar hur resultaten ska uppnås bara vilka resultat som 
är viktiga att uppnå. (Roos, et al, 1997) I framgångsrika organisationer är högsta 
ledningen ansvarig för att sätta fasta, långsiktiga mål. Som ett resultat av detta har 
ledare på lägre nivåer bättre förståelse för strategisk signifikans i det dagliga, operativa 
arbetet. (Ahmed, 2002) Riktlinjer (policys) gör en avgränsning av handlingsutrymmet 
för de olika aktiviteterna i en organisation. Vid konflikter olika mål emellan är dessa 
riktlinjer regler som klargör. Projekt ska specificera de aktiviteter som är nödvändiga att 
genomföra för att de uppställda målen en organisation har ska nås. De beskriver hur de 
olika målen ska nås inom de ramar som är fastställda av riktlinjerna i organisationen. 
(Roos, et al, 1997) 
 
Strategin ska samordna en organisations viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter. 
Förutom att fungera som ett rättesnöre ska även strategin vara ett hjälpmedel för 
fördelning av resurser. En organisation har ofta flera strategier och det är inte alltid lätt 
att skilja dessa från organisationens mål. Strategiska beslut bestämmer en organisations 
huvudinriktning vad gäller verksamhet och utveckling. Besluten bidrar till att utveckla 
och fastställa organisationens långsiktiga mål. (ibid.) Det är känt att organisationer på 
grund av marknadens dynamik har accepterat att strategisk mening måste komma först. 
Detta kräver engagemang i beslutsprocessen av alla, speciellt medarbetare på 
operationell nivå, vilka har visat sig ha användbar och direkt ökad effekt på den 
strategiska nivån. (Ahmed, 2002)  

 
 
Figur 3.2 Strategiformuleringsprocessen 
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3.2.2 Strategiimplementeringsprocessen 
 
Kopplingen mellan strategiformulering och de dagliga aktiviteterna i en organisation är 
ofta otydlig. Kanske som en konsekvens av detta misslyckas implementeringen av 
många välgenomtänkta strategiska planer, och önskade mål nås inte. En 
strategispridningsprocess kopplar strategiformuleringen med implementeringsåtgärder. 
Istället för att satsa resurser på att förbättra formuleringen eller 
implementeringsprocessen borde en organisation först undersöka spridningsprocessen 
som används för att koppla strategiska planer med handling. Spridningsprocesser kan 
vara den felande länken i det strategiska styrningssystemet. (Hacker, Kotnour och 
Mallak, 2001) 
 
Det finns tre beståndsdelar för framgångsrik implementering av strategier; strategisk 
kommunikation och handling, identifikation av och stöd för strategiska aktörer samt 
strukturer och system som stöder strategin. När det gäller strategisk kommunikation och 
handling i tjänsteorganisationer2 är den mesta kommunikationen topdown. För att förstå 
strategin krävs däremot möjligheter att kommentera, fråga om och ifrågasätta den. Detta 
kan uppnås via kontinuerlig tvåvägskommunikation med feedback och reaktioner på 
bottomup meddelanden. När det gäller stöd för strategiska aktörer i 
tjänsteorganisationer måste ledningen inse att inte bara de som planerar strategin, utan 
även andra individer kan vara strategiska aktörer. Detta är viktigt då strategi inte bara 
planeras utan även uppstår självmant ute i organisationen. Utmaningarna i 
strategiimplementering ligger för tjänsteorganisationer inte i strukturen, visar studier, 
utan verkar snarare ligga i kommunikationen och i kulturella aspekter. Däremot är 
systemen essentiella i strategiimplementeringen. Organisatoriska målsättningssystem 
måste kopplas till strategin. Arbetsrelaterade mål som medarbetarna har satt för sig 
själva måste identifieras då det är dessa mål som verkligen influerar beslut i det dagliga 
arbetet. Ett intressant resultat av nya empiriska studier i tjänsteorganisationer är den 
upplevda betydelsen av kompensationssystem. Tidigare studier visar att 
kompensationssystem inte påverkade strategiimplementering, medan nyare studier visar 
att detta är en av de mest problematiska frågorna. Vad som också visat sig stödja 
strategiimplementering är en uttryckt, välkänd presentering av strategiprocessen, som i 
många organisationer har formen av en årlig planeringsprocess. Processen bör beskrivas 
i en informativ och mångsidig stil som beskriver var processen startar och slutar, 
eventuella kunder för processen, huvudfaserna i processen, vilka som deltar i processen 
och i vilka roller, produkten av processen samt schemat för processen. Strategiska 
rutiner som planeringsprocessen bör också kopplas till målsättningsdiskussionerna i 
organisationen. Strategisk handling kan bildas genom att koppla individuella mål till 
strategiska mål i målsättningsdiskussioner mellan medarbetare och ledare. (Aaltonen 
och Ikävalko, 2002)   
 
Empiriska undersökningar av strategiimplementering visar att kommunikation är 
genomgripande i varje aspekt av strategiimplementering, och att kommunikation är 
relaterad på ett komplext sätt till organisationsprocessen, organisatorisk kontext och 
implementering av mål vilket i sin tur har en påverkan på 
strategiimplementeringsprocessen. Kommunikation är inte det samma som att 
organisera, eftersom organisation involverar strukturarrangemang, resursallokering och 
många andra aktiviteter, vilka ligger bortom kommunikationens kapacitet. Men 
kommunikation är inblandad i processen att organisera, påverka den inre och yttre 
effektiviteten i dessa processer och därför strategiimplementeringsprocessen. Med andra 
                                                 
2 Då största delen av den kommunala verksamheten är tjänstebaserad anses tjänsteorganisationer 
återspegla den kommunala organisationen i vår uppsats.  
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ord är effektiv kommunikation ett primärt behov för effektiv strategiimplementering 
trots att kommunikation inte garanterar en effektiv strategiimplementering. (Peng och 
Litteljohn, 2001)   
 
3.3 Kommunikation 
 
Enligt Bonniers Lexikon (1998) kan kommunikation beskrivas som en överföring 
mellan sändare och mottagare som exempelvis kan vara personer eller apparater. 
Människorna kommunicerar på flera sätt. Kommunikationen sker genom språkliga 
koder och med icke verbala medel som exempelvis ”kroppsspråket”. När 
kommunikationen är dubbelriktad innefattar den även feedback, det vill säga återföring 
från mottagaren till sändaren. Organisationsmedlemmars mening och värderingar om 
organisatorisk kommunikation har undersökts. Resultaten har lett till en agendamodell 
av organisatorisk kommunikation. Modellen visar att organisationsmedlemmar ser 
kommunikationskulturen utifrån fyra olika dimensioner av mening; användandet av 
kommunikationssystem, ledningskommunikation, horisontell öga-mot-öga 
kommunikation samt kommunikationsprocessens funktion. Agendamodellen är ett nytt 
verktyg för hantering av kommunikation i en organisation. Informationen som 
analyseras med hjälp av agendamodellen är användbar då förändringar i tillfredsställelse 
och subjektiva erfarenheter med kommunikation ska följas upp i en organisation. 
(Tukiainen, 2001) 
 
För att få till stånd strategisk förändring, måste det vara klart vilken sorts förändring 
som är önskvärd.  Detta bör mångsidigt kommuniceras i organisationen så att alla 
enskilda individer förstår varför förändrat beteende önskas och i vika situationer. 
Undersökningar visar att arbetsledare ute i verksamheten har en viktig roll i strategisk 
kommunikation. Arbetsledare har till exempel en väsentlig roll då strategiska 
meddelanden filtreras. Därför krävs att arbetsledare har adekvata färdigheter i 
kommunikation samt är motiverade för att lyckas i sin roll som kommunikatörer av 
strategin. Arbetsledare behöver reflektera över sin roll som kommunikatörer och få 
uppmuntran av ledningen. Det är även viktigt att arbetsledare är medvetna om sin roll 
som förmedlare av buttomup feedback på strategin. (Aaltonen och Ikävalko, 2002) 
 
När organisationer ordnar sin kommunikation för att passa till de organisatoriska 
idealen, verkar de ta för givet att idealen är transparenta, inte bara för omgivningen utan 
också för dem själva. Föreställningen om organisatorisk kommunikation bygger med 
andra ord på antagandet att organisationer är kapabla att ha en generell syn på sig själva 
som kommunicerande enheter. Om detta inte är fallet, är det då möjligt att artikulera 
utmaningen av organisatorisk transparens i alternativa, strategiska termer. Eftersom 
nutida organisationer i ökande takt relaterar till sin omgivning som om de vore 
transparenta är dessa frågor relevanta i både teoretiska och praktiska sammanhang. 
Artikeln diskuterar fenomenet transparens både som ett tillstånd och som en strategi, 
samt rekonstruerar konventionella antaganden som hänger ihop med dessa termer. 
Organisatorisk transparens ses här som en plattformsprocess som involverar strategisk 
öppenhet, institutionellsim och härmande beteende, varifrån fundamentala frågor väcks 
om organisatorisk öppenhet i en ålder av transparens. Idag har organisationer, förutom 
pressen att synas i en rörig kommunikativ omgivning mättad av konkurrerande budskap, 
också krav på sig att presentera och uttrycka sig själva i sin omgivning på 
sammanhängande och legitima sätt. Dagens affärsmiljö gör att interna och externa 
intressenter inte bara förväntar sig ograverad tillgång till organisatorisk information, 
utan även kräver att organisationer hålls ansvariga för sina strategiska val. (Christensen, 
2002) 
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Det finns ingen konflikt mellan förbättrade redovisningssystem och förbättrade 
prestationer. Det finns däremot en konflikt mellan att övervaka prestationer och att 
förbättra prestationer. Konflikterna har sin grund i felaktigheter i 
övervakningssystemen. Felaktigheterna skapar ibland tunnelseende och andra oönskade 
effekter i kommunikationsprocessen mellan övervakare och den övervakade. Konflikten 
kan lösas med en öppnare dialog som är mindre fokuserad på procedurer, regler och 
standards.  (Leeuw, 1996)  
 
3.4 Styrmodeller 
 
Som ett resultat av den dynamiska omvärlden, måste organisationer omarbeta sina mål 
och strategier samt adoptera nya tillämpningssätt till exempel nya styrmodeller. Hur 
lyckade ansträngningarna blir beror till stor del på organisationens förmåga till 
utveckling och användandet av effektiva prestationsmätare. De traditionella finansiella 
mätetalen är ofta otillräckliga och missvisande, och ledare möter många hinder på vägen 
att utveckla nya ickefinansiella mätmetoder. (Manoochehri, 1999) Många organisationer 
som använder ledningsmetoder som är oberoende av varandra för att implementera 
exempelvis bättre kvalité misslyckas på grund av att dessa metoder antingen inte hänger 
ihop med strategin eller att metoderna inte är rätt koordinerade med varandra. Därför 
kan effektiv kvalitetsledning inte praktiseras isolerat från andra initiativ eller skilt från 
organisationens övergripande strategi. (Srinidhi, 1998) Två styrmetoder för att 
implementera en organisations strategier är budget och balanserat styrkort. Dessa två 
styrmodeller kan koordineras med varandra på olika sätt (Kaplan och Norton, 1999). 
 
3.4.1 Balanserat styrkort 
 
Det balanserade styrkortet är ett styrverktyg uppdelat i fyra (ibland fem) olika 
perspektiv. Perspektiven ger balans i organisationen bland annat genom att sträcka sig 
från gårdagen genom nuet till framtiden. Gårdagen representeras av det finansiella 
perspektivet som redovisar resultat av tidigare händelser i organisationen. Nuet 
representeras av kundperspektivet och processperspektivet. Här sker de dagliga 
aktiviteterna i organisationen. Framtiden representeras av medarbetare och 
lärandeperspektiv, där framtiden för organisationen grundläggs. I de olika perspektiven 
tas styrtal och mått fram för att strategin ska kunna mätas in. Mellan och inom de olika 
perspektiven ska kausalitet råda med början i det finansiella och slut i medarbetar och 
lärandeperspektivet. Genom det balanserade styrkortet ska strategier implementeras. 
Implementeringen av strategier underlättas av det balanserade styrkortets upplägg med 
flera perspektiv som stödjer varandra i en kausal kedja. Målet är att strategin ska bli så 
transparent som möjligt genom uppdelningen i olika perspektiv. (ibid.)  
 
En förutsättning för att strategin ska gå att implementera är att alla medarbetare, ledning 
och styrelse förstår strategin och vilka beteenden som krävs för att de strategiska målen 
ska kunna uppnås. Därför behövs ett konsekvent och fortlöpande program för utbildning 
av organisationen i strategins beståndsdelar samt feedback om hur arbetet fortlöper. Att 
föra ut strategin genom det balanserade styrkortet kan liknas vid en intern traditionell 
marknadsföringskampanj. Målet med en sådan kampanj är de traditionella; att skapa 
medvetenhet och påverka beteenden. Kommunikationen av det balanserade styrkortet 
bör öka varje medarbetares förståelse för organisationens strategi och öka motivationen 
för att nå de strategiska målen. En kommunikatör bör ha huvudansvaret för att leda 
marknadsföringsprogrammet av strategin genom det balanserade styrkortet. Ansvaret 
gäller att alla i organisationen förstår och godtar konceptet. Kommunikatören ska stödja 
alla i organisationen, från toppcheferna ner till teamen och medarbetarna i frontlinjen 
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och på kontoren. Nya strategier innebär ofta att nya värderingar och arbetssätt behövs, 
vilket kan kräva uppmuntring. Kommunikatören bör även motivera medarbetarna och 
teamen att lämna feedback på strategins genomförbarhet och önskvärdhet. Eftersom 
marknadsföringskampanjen är så viktig för implementeringen av det balanserade 
styrkortet så behövs kommunikatören tills medvetenheten om den nya strategin nått 
önskad nivå (ibid.) 
 
3.4.1.1 Balanserat styrkort i kommunal regi 
 
Tjänsteföretag befinner sig i en ständigt dynamisk omvärld. Konkurrensen hårdnar och 
därmed minskar marginalerna. Antalet tjänster på markanden ökar hela tiden. Att se till 
att kunderna är och förblir tillfredsställda med tjänsten är avgörande för framgång. För 
att se till detta är det väsentligt att vara informerad om den egna organisationens 
produktivitet och kvalitet. Produktivitet och kvalitet är båda uppskattningar av hur väl 
resurserna i en aktivitet eller process används. Produktivitet relaterar output i en 
transformationsprocess med input, medan kvalitet refererar till en utvärdering av 
processen och output av interna eller externa kunder. Den slags uppskattning liksom den 
relativa tonvikt som läggs på produktivitet eller kvalitet beror på hur output definieras 
och vems synpunkt som räknas. Från organisationens håll ses mer på produktivitet 
medan kunden ser mer till kvalitet. Eftersom kvalitetsaspekter påverkar produktiviteten 
är det viktigt att båda behandlas i samma sammanhang. I ett balanserat styrkort finns 
möjligheter att göra detta. Det faktum att i tjänsteproducerande organisationer är 
processen produkten, gör det svårt att kartlägga processen. Tjänster är åtminstone delvis 
immateriella vilket gör dem svåra att spåra. Heterogeniteten i tjänsternas utseende 
beroende på kundens interaktion i processen gör det ännu svårare att kartlägga 
processen i alla tänkbara situationer. Det finns i litteraturen olika kartläggningstekniker 
för tjänster vilka alla är resurskrävande. Dessa fokuserar dock mer på 
kundtillfredsställelse än på produktivitet och kvalitet. (Van Looy, Gemmel, Desmet, 
Van Dierdonck och Serneels, 1998) 
 
Prestationsmätning blir allt vanligare i den offentliga sektorn. Uppgiften är dock svår på 
grund av attityder, organisationernas disposition, mångfalden av uppgifter och tekniska 
svårigheter. Fokusen på mätningen har därför hittills legat på inre effektivitet. Dessutom 
har tjänster med något sorts synligt resultat mätts i högre grad. Detta är förståeligt 
eftersom data om inre effektivitet och synliga resultat är lättare att få grepp om. Yttre 
effektivitet och därtill ”osynliga” tjänster är svårare att mäta. Mätningen är inte desto 
mindre viktig då den höjer kvalitén på resursfördelningen och andra ledningsbeslut, ger 
en konkret bas för planering, övervakning och styrning, fördelar ansvar och redovisar 
resultat samt ger en bas för medarbetares belöningar och motivation. (Ghobadian och 
Ashworth, 1994) Medarbetarnas (agenternas) prestationer kan ökas genom att låta 
medarbetarna själva välja prestationsindikatorer i det balanserade styrkortet samt 
övervaka sig själva och varandra. Att låta medarbetarna koppla sina egna 
prestationsindikatorer med sin egen strategi ökar den politiska konkurrenskraften om 
knappa resurser i politiska institutioner. Detta sätt är effektivt i offentliga organisationer 
som saknar en tydlig och säker ledning. Det har dock mer att göra med teorierna om 
agentteorin och politisk ekonomi än en modifikation av teorin om balanserat styrkort. 
Balanserat styrkort kan ändå bidra med relevant fokus på strategiska områden i en stor 
komplex offentlig organisation, mätning av olika indikatorer som komplimenterar 
varandra, öppna debatter om styrningsproblem i organisationen samt ge en balans 
mellan för aggregerad information och informations overload. (Johnsen, 2001)  
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I de flesta industrialiserade ekonomier står servicesektorn för mer än halva BNP. 
Servicesektorn har dessutom till skillnad från andra sektorer växt under de senaste två 
decennierna. Produktiviteten i sektorn har däremot stått stilla under motsvarande period. 
Detta gör serviceproduktivitet till en av de stora utmaningarna för ledare idag. Mätning 
är en nödvändig komponent då försök görs att öka produktivitet. Mätning av 
serviceprestationer är genomgående svårt men möjligt. Lokala myndigheter spelar stor 
roll i servicesektorn och prestationsmätning i en lokal myndighet är en komplicerad 
uppgift. Lokala myndigheter erbjuder många olika tjänster med både synliga och 
osynliga resultat. Kunderna betalar sällan någon verklig avgift för tjänsten, vilket gör att 
det inte finns någon lönsamhetsmätning. Därmed saknas en direkt länk mellan 
tjänsterna och kostnaden för väljarna. Fallstudier visar på svårigheterna med 
prestationsmätning, speciellt effektiviteten av de olika strategierna valda av olika 
organisationer. (Ghobadian och Ashworth, 1994) Lönsamhet beror av 
tjänsteproduktivitet och tjänstekvalitet. I tjänsteproduktion är kunden aktiv då det gäller 
att påverka produktivitet och kvalitet. Dessutom är nutida organisationer nätverk, inte 
begränsande hierarkier. Detta leder till att produktivitets och kvalitetsfrågor påverkar 
alla medlemmarna i ett nätverk, inte bara utförare och kund. Detta har visat sig genom 
studier av den nya utvecklingen i relationshandel och virtuella organisationer. För att 
påverka den finansiella resultatet introduceras ett koncept om avkastning på relationer, 
baserat på kunskapen om intellektuellt kapital och balanserat styrkort. Detta ger 
möjlighet att beräkna avkastning på andra variabler, till exempel intellektuellt kapital, 
än de som finns i den traditionella redovisningen. Den långsiktiga lönsamheten för 
tjänsteorganisationer kan då förbättras. (Gummesson, 1998)  
 

3.4.1.2 Kritik mot Balanserat styrkort i kommunal regi 
 
Det finns en studie som menar att de är relevant att ta hänsyn till agentteori och teorin 
om public choise när det balanserade styrkortet implementeras, speciellt i en 
organisation med politiskt vald ledning. I studien reduceras den politiskt valda 
ledningens makt enligt teorin om public choise eftersom obekväma beslut minskar 
chanserna för att ledningen ska väljas om vid nästa val. Agentteorin är lämplig att 
använda enligt studien eftersom den behandlar implementering och styrfrågor i 
organisationer. Enligt agentteorin handlar agenten (medarbetaren) i eget intresse, varför 
principalen (till exempel kommunen) måste få målöverensstämmelse mellan agentens 
personliga mål och organisationens mål. I en offentlig organisation är ofta principalen 
flera olika personer varför styrningen över agenten riskerar att bli otydlig. Med hjälp av 
ett balanserat styrkort kan flera principalers mål operationaliseras tillsammans och 
därigenom bli tydligare för agenten. Viktigt att komma ihåg i offentliga organisationer 
är att agenten inte bara är kommunen och dess ledning utan även alla de 
kommuninnevånare som röstat fram den politiska ledningen. Även att målet för en 
offentlig organisation inte är tillväxt och lönsamhet utan snarare minskad budgetstorlek 
och ökat värde för pengarna. Studien argumenterar för att om det balanserade styrkortet 
implementeras oförmedlat i en offentlig organisation så riskeras dysfunktioner liknande 
planekonomi. Hänsyn måste tas till vilken kontext organisationen som planerar att 
införa balanserat styrkort befinner sig i. Dysfunktioner kan då reduceras genom vissa 
modifikationer av det balanserade styrkortet. Modifikationerna består i att betrakta alla 
kommuninnevånare som ägare till kommunen och öka deras inflytande samt att öka 
värdet för skattepengarna helst i minskade budgetar. (Johnsen, 2001) 
 
Det finns ett dilemma för en offentlig organisations användande av balanserat styrkort.  
Om det balanserade styrkortet används för att koppla ihop den nu sittande politiska 



 

 16

TEORI 
ledningens beslut med prestationer så blir resultatet troligen en avslöjande otydlighet. Å 
andra sidan om hänsyn ska tas till alla politikers olika intressen skulle ingen 
sammanhängande strategi väljas, utan resultatet skulle troligen bli en stor, ohanterbar 
och dysfunktionell strategi i det balanserade styrkortet. (ibid.) 
 
3.4.2 Budget 
 
Budget är ett led i ett företags planering och styrning. Budgettuppställandet är en form 
av framtidsplanering som involverar och når de flesta medarbetare och är därmed ett 
utmärkt tillfälle för företagsledningen att föra ut företagets strategiska huvudtankar och 
låta dessa möta idéer och förslag från de operativt ansvariga. Den färdiga budgetens 
främsta roll är att fokusera uppmärksamheten genom siffrorna som är en konkretion och 
som tydliggör för alla vari åtagandena består och vad som är viktigast.(Bergstrand och 
Olve, 1996) 
 
Den årliga budgetprocessen är en omfattande insats för flertalet arbetare men det 
avgörande besluten om budgeten fattas av företagsledningen. För att få denna process 
att fungera behövs tid till att budgetera och erforderlig information tillgänglig i form av 
riktiga måltal för företagets olika enheter. (ibid.) En budget kan vara en bruttobudget 
eller en nettobudget. I en bruttobudget redovisas alla inkomster och utgifter medan en 
nettobudget endast redovisar skillnaden mellan beräknade utgifter och inkomster för en 
viss verksamhet. På så sätt ges en utförligare information i en bruttobudget och dess 
bilagor jämfört med en nettobudget.(Gustavsson, 1999)  
 

3.4.2.1 Kommunal budget 
 
Enligt kommunallagen (KL 8:4-5) skall kommuner årligen upprätta en budget för 
nästkommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för kommunens ekonomi 
och verksamhet under budgetåret (=kalenderåret) med redovisning av utgående anslag 
och hur dessa skall finansieras. I planen skall även anges hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en rullande 
plan för kommunens ekonomi för tre år framåt. Från och med år 1998 gäller även att 
intäkterna skall överstiga kostnaderna för kommunerna, det vill säga att budgeten ska 
vara i balans. Ovanstående krav gäller ej för de kommunalägda aktiebolagen.(ibid.)  
 
3.4.2.2 Den kommunala budgetens uppgifter 
  
Den kommunala budgeten är numera integrerad med kommunens ekonomi – och 
verksamhetsplan (ibid.). Budgeten är ett mycket viktigt instrument för en rad uppgifter i 
en kommun. Den används enligt Broman (1986) till           
  

• redovisning av uppställda mål  
• planering  
• styrning 
• samordning 
• främja effektivitet och produktivitet   
• informationskälla till olika intressenter  

 
Budgeten är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav som kommunerna 
har ställs mot varandra (Gustavsson, 1999). Styrkan med budgetmål bestäms av hur 
lätta de är att kvantifiera och mäta. Detta tar också bort subjektiviteten i bedömningen 
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av prestationer. Det finns dock områden som är svåra att kvantifiera och mäta. 
Motivation att prestera kan då uppnås på andra sätt, till exempel genom deltagande i 
budgetprocessen och budgetens målsättningar. Hur motiverande deltagandet är beror 
dock på omständigheterna. Det finns inget perfekt budgetsystem som ger motivation i 
alla omständigheter, trots deltagande.(Reid, 2002) Verksamhetens omfattning och hur 
den drivs klarläggs av budgeten. Genom budgeten har politikerna ett viktigt instrument 
för att formulera, utforma och styra inriktningen av verksamheten. Budgeten och 
budgetarbetet inriktas inte bara på att jämföra de budgeterade inkomsterna och 
utgifterna med de verkliga, utan i förlängningen utgör budgeten även en grund för att 
kunna utvärdera verksamhetens resultat och prestationer och därmed verksamhetens 
effektivitet Den kommunala budgeten skall vara tillgänglig för allmänheten och blir en 
rik informationskälla både för de förtroendevalda, partierna och allmänheten När en 
budget utformas bör hänsyn tas till dess betydelse som informationsförmedlare. 
Budgeten bör leverera relevant information som är enkel och saklig och som var och en 
lätt kan tillgodogöra sig Ur informationssynpunkt har utomstående intressenter betydligt 
större intresse av en budget som redovisar målen för en kommunal verksamhet än en 
budget som saknar denna information (Broman, 1986).  
 
3.4.2.3. Kritik mot kommunal budgetering 
 
Den offentliga sektorns budget har fått kritik för att vara för aggregerad, för högt upp i 
hierarkin och inte ägd av individerna längre ner och därför inkapabel att styra beteendet 
hos dem. Nu har därför offentliga organisationer delegerat ner budgetansvar till 
frontpersonalen för att göra budgeten till ett effektivare styrverktyg. Åtgärderna har 
dock kommit till korta. Organisatoriska hinder som auktorisering att spendera medel har 
inte hängt med ansvaret för utgifterna. Inte heller har regler om resursallokering luckrats 
upp. Dessutom är budgeten kollektiv och inte individuell. Detta verkar dock inte vara ett 
styrningsproblem utan ett mer fundamentalt problem som synen på ansvar; 
individualism kontra kollektivism. Lösningen på problemet kan vara att göra budgeten 
mer kommunikativ och enkel samt jämförande på ett individuellt plan. Förenklingen av 
budgeten gör den mindre sofistikerad men underlättar socialiserande kommunikation 
som hjälper till att bygga upp gemensamma normativa principer. (Llewellyn, 1998) 
 
Ett fräscht perspektiv på budgeteringens mål behövs för att kunna konkurrera 
framgångsrikt, vilket inkluderar alternativa styrmekanismer som belönar 
ansvarsdelegering, flexibilitet och kunskapsspridning. Förslaget stöds av empiriska 
studier i hotellbranschen, där budgetsystemet gjorts om för att matcha den mer 
progressiva ledningsstrukturen. För att sjukvårdsorganisationer ska kunna konkurrera 
effektivt i informationsåldern, där tyngdpunkten ligger på innovation, kvalitet och fart, 
föreslås att de adopterar mer flexibla, reagerande och ansvarsdelegerande 
ledningsstrukturer. För att utvecklingen ska ha någon effekt är det essentiellt att 
organisationen också justerar sitt redovisningssystem, av vilka de flesta är designade för 
att stödja industriella värden som volym och produktivitet. Annars är risken stor att de 
traditionella redovisningssystemens fokus på kostnadsminimering vid interna 
kostnadsställen blir ett hinder för förändring. (Brander Brown och Atkinson, 2001)  
 

3.5 Teorisammanfattning 
För att styra en organisation effektivt krävs enligt samtliga författare i teoriavsnittet 
kommunikation av olika faktorer som vision, strategi, mål och budget. Författarna är 
också överens om att kommunikationen behöver vara dubbelriktad, det vill säga att alla 
organisationens medlemmar bör få delta i, förstå och ge feedback på formulerings och 



 

 18

TEORI 
implementeringsprocesser gällande vision, strategi, mål och budget. Balanserat styrkort 
är ett styrverktyg som innehåller komponenterna vision, strategi, mål och budget. 
Upphovsmakarna till balanserat styrkort, Kaplan och Norton (1999), menar även de att 
kommunikationen är essentiell för framgång.  
 
Aaltonen och Ikävalko (2002) samt även Kaplan och Norton (1999) menar att det krävs 
mångsidig kommunikation av hur och när samt vilket beteende som önskas av 
organisationens medlemmar i olika situationer för att lyckas med styrning. Dessa 
önskade beteenden framgår av organisationens vision, strategi, mål och budget, som 
därför behöver kommuniceras. underlättas i en organisation av en delad kontext bland 
organisationens medlemmar anser Kelly (2000). Hon menar vidare att visionsbaserade 
delade meningar förstärker känslan av samhörighet. Där Denton (2001) tillägger att 
även samarbetet förbättras i en organisation av en delad mening bland organisationens 
medlemmar om varför organisationen finns till och för vem. Enligt Christensen (2002) 
och även Kaplan och Norton (1999) är det viktigt att organisationens mening och 
strategier är transparenta, både för interna och externa intressenter.   
 
Peng och Litteljohn (2001) anser att det är  av väsentlig betydelse med kommunikation 
för att lyckas med strategiimplementering. De menar att medarbetarna bör vara med i 
hela styrprocessen för att få den organisatoriska kontexten klar för sig samt äga målen 
som stödjer strategierna. Denton (2001) menar att strategier måste vara klara och 
kopplas till mål för att ha någon effekt. Han anser även att fokus och feedback, både på 
målen och förutsättningarna som organisationens strategier och mål vilar på, är viktigare 
än formuleringsprocessen. Enligt Hacker et al (2001) misslyckas strategiimplementering 
ofta på grund av att kopplingen mellan strategi och handling är svag. Aaltonen och 
Ikävalko (2002) anser att det finns det tre faktorer som främjar en lyckad 
strategiimplementering; strategisk kommunikation och handling, identifikation av och 
stöd för strategiska aktörer samt strukturer och system som stöder strategin. Enligt 
Ahmed (2002) och även Kaplan och Norton (1999) ska mål och strategier komma från 
ledningen i en organisation och enkelriktat kommuniceras ned för att få avsedd effekt på 
operativ nivå. Ahmed (2002) förespråkar dock att medarbetarna är med i processen att 
sätta mål.  
 
Srinidhis (1998) finner att exempelvis bättre kvalitet inte går att skiljas från en 
organisations övriga metoder och strategi, utan alla system som används måste 
integreras med strategin. Detta stöds även av Kapland & Norton (1999) som menar att 
budget och balanserat styrkort kan integreras med varandra på olika sätt. Enligt Van 
Gramberg (2000) behövs frihet för tjänstemännen att själva formulera strategier för att 
framgångsrika prestationer som leder till önskade mål ska uppnås, nu när den offentliga 
sektorn skiftar från administrativ ledning till styrning. Kaplan och Norton (1999) menar 
att en transparant strategi som förstås på alla nivåer är en förutsättning för att den ska gå 
att implementera. För att säkerställa att alla nått önskad förståelse av strategin behövs 
dessutom feedback.  
 
Manoochehri (1999) menar att det krävs omarbetade mål och nya styrmodeller i dagens 
dynamiska omvärld. Brander Brown och Atkinson (2001) anser att även offentliga 
organisationer måste adoptera ledningsstrukturer som är ansvarsdelegerande samt 
justera redovisningen så att värden som är essentiella för dessa organisationer kan 
mätas. Enligt Faucett och Kleiner (1994) är prestationsmätning nödvändigt för att nå 
mål. De anser dessutom att oberoende indikatorer förbättrar pålitligheten av mätningen 
och föreslår GASB:s utvecklade prestationsmätning. Kaplan och Norton (1999) har 
även de generella indikatorerna i sin version av balanserat styrkort. Enligt Johnsen 
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(2001) kan ett balanserat styrkort tydliggöra flera olika principalers mål. Han påpekar 
att målet för kommunal sektor inte är större budget utan ökat värde för pengarna. Han 
förespråkar även att alla kommuninnevånare betraktas som ägare till kommunen samt 
menar att politikers olika intressen resulterar i dysfunktionella strategier.  
 
Ghobadian och Ashworth (1994) anser att det är minst lika viktigt för bland annat 
styrning och motivation att mäta ”osynliga” prestationer och yttre effektivitet än att 
mäta den synliga, inre effektiviteten, fastän det ”osynliga” är svårare att få grepp om. 
Johnsen (2001) anser att balanserat styrkort i offentlig sektor kan stärka styrningen. 
Detta bland annat genom att det balanserade styrkortet bidrar med relevant fokus och ge 
en balans i informationsflödet. Han menar vidare att även att medarbetarnas prestationer 
förbättras om de själva får välja sina prestationsindikatorer samt övervaka sig själva och 
varandra. Ghobadian och Ashworth (1994) pekar i sin teori på svårigheterna av och 
nödvändigheten med prestationsmätning inom servicesektorn. Speciellt svårt är det att 
mäta hur effektiva valda strategier är.  
 
Enligt Reid (2002) kan det vara svårt att hitta bra prestationsmätare i alla sammanhang. 
Hon menar att i dessa fall kan deltagande i budgetprocessen och förståelse för de 
organisatoriska förutsättningarna öka motivationen hos medarbetarna. Llewellyn (1998) 
tillägger att organisationskulturen kan påverkas positivt genom att göra budgeten mer 
tydlig för medarbetarna samt att ansvar och befogenheter måste vara i paritet med 
varandra för att budget ska vara ett effektivt styrverktyg. Brander Brown och Atkinson 
(2001) är av den uppfattningen att budgetprocessen måste anpassas till organisatoriska 
förutsättningar för att kunna konkurrera effektivt.  
 
Van Looy et al (1998) menar att det finns förutsättningar att integrera kvalitet och 
produktivitet genom verktyget balanserat styrkort, vilket är svårt i tjänsteföretag där 
processen är produkten, i interaktion med kunden. Genom detta kan kunden 
tillfredsställas till en konkurrenskraftig kostnad. Gummesson (1998) anser att den 
långsiktiga lönsamheten för tjänsteorganisationer kan förbättras om tjänsteproduktivitet 
och tjänstekvalitet mäts i form av avkastning på relationer, inom och utanför 
organisationen.  
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4. EMPIRI 
 
I vår empiri sker den första intervjun med Lars Åhl som pratar utifrån både 
koncernnivå men även från förvaltningsnivå, då han är ekonomichef för hela koncernen 
men även chef för ekonomiförvaltningen. Sedan följer intervjuerna med de olika 
förvaltningarna och de kommunala aktiebolagen. 
 
4.1 Intervju med Lars Åhl, ekonomichef på Luleå kommun 
 
Luleå kommun bedriver en bred och omfattande verksamhet vilket ställer stora krav på 
effektiva styrformer. I syfte att samordna kommunkoncernens det vill säga nämnders 
och bolags utveckling och planering för framtiden har en vision, vision 2010 lagts fast.  
Vision 2010 uttrycker vad som ska ha åstadkommits fram till det året och är den 
gemensamma nämnaren för hela kommunkoncernen. Vision 2010 fokuserar på ett 
tydligare sätt vad som gemensamt skall uppnås och är utgångspunkt när de 
gemensamma planeringsförutsättningarna formuleras.  
 
4.1.1 Styrning 
 
När det gäller styrprocessen så fokuserades förut all kraft åt utökningarna medan lite tid 
ägnades åt den befintliga basverksamheten. Vid utveckling av styrning i en stor koncern 
så måste utgångspunkten vara att det går att jobba på ett annorlunda sätt, kanske till och 
med få ut mer verksamhet med högre kvalitet, till en lägre kostnad. Det är inte en 
omöjlighet, snarare en utmaning. Detta kräver ett synsätt som innebär att framgång inte 
enbart innebär att få ökade kommunbidrag. Alla måste engageras i arbetet att öka antalet 
kommuninnevånare, bli mer attraktiva och öka tillväxten men inte enbart med avsikt att 
öka budgeten. Det är önskvärt att Luleå kommun kan bibehålla kommunalskatten på 
oförändrad nivå eller till och med lyckas sänka skatten, inte utifrån ideologiska skäl, 
utan som ett resultat av de bedriver en effektiv verksamhet och styr den bra.  
 
Arbetet med en ny styrprocess är en stor förändring som kommer att pågå i flera år 
innan det blir färdigt. Nu under det första året har arbetet främst pågått i de övre 
hierarkiska skikten inom kommunen. Arbetet är upplagt så eftersom förankring uppifrån 
är viktigt i styrprocessen. Det var ett dilemma i den gamla budgetprocessen 
verksamhetsplaneringen i de flesta fall var en central företeelse. Nämnderna inväntade 
signaler uppifrån och lade den största kraften i att arbeta för ökade resurstillskott. Lite 
tid lades ner på att analysera hur redan tilldelade resurser används dvs. hur 
basverksamheten fungerar och kan utvecklas/effektiviseras. En viktig bidragande orsak 
till detta arbetssätt var även tidspress som budgetprocessen bedrevs under. Detta låg 
bakom behovet av att skapa förutsättningar för en verksamhetsplaneringprocess som är 
kopplad till övergripande styrprocesser, i denna fås mer tid under kalenderåret att arbeta 
på det lokala planet. Där planeras verksamheten och nya impulser tas tillvara under 
processens gång. Härigenom skapas nya möjligheter att kommunicera ned i 
organisationen och kommunicera tillbaka till nämnd och bolagsstyrelse. I 
organisationen ska byggas upp olika nivåer av balanserat styrkort som underlättar denna 
kommunikation. Styrkortets förutsättningar ska ges från ovanliggande nivå, vilken även 
ska återkopplas till. Detta kommer att ta lång tid i den stora organisation som 
kommunen är, varför det krävs en verksamhetsplaneringsprocess som är väl 
synkroniserad, men inte detaljstyrd, av den övergripande styrprocessen. Förvaltningarna 
och bolagen ska föra ner styrprocessen genom att föra ner den balanserade styrningen i 
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organisationen. Arbetet är påbörjat i alla förvaltningar och bolag, men långt ifrån klart. 
Den stora utmaningen ligger i att kunna kommunicera ner styrsignalerna som kommer 
uppifrån ned i hela organisationen för att sedan kunna återkoppla uppåt igen. Genom att 
implementera en gemensam styrmodell på alla nivåer blir förutsättningarna att lyckas 
goda. 
 
Den gamla budgetprocessen med ekonomi i fokus var bra på sitt sätt, men med 
balanserad styrning fångas många fler bitar in som exempelvis delaktighet hos alla i 
organisationen, en gemensam utgångspunkt och en helhetsbild av koncernen. Allt detta 
leder till styrning genom att påverka attityder och beteenden i organisationen. Det går 
inte att tro att styrning uppnås genom att indela folk i hierarkier, utan det handlar om 
delaktighet och engagemang anser Åhl. Ytterst handlar detta om att påverka och skifta 
organisationskultur. Ledarskapet kommer att förändras, liksom medarbetarskapet. En 
stor utmaning i denna process är att tillämpa ett annorlunda ledarskap; vara den som 
inte vet allt, släppa fram andra, låta andra delta. Frågan är om alla arbetsledare klarar 
denna omställningsprocess. De behöver bra stöd och eventuellt måste en viss del av 
arbetsledningen bytas ut för att få till stånd förändring. Medarbetarna kommer själva att 
få ett utökat ansvar för sin egen utveckling, delaktighet och arbetsstolthet. Eget arbete 
och mycket tid för reflektion behövs för att klara av detta eftersom det här är svårt, men 
nödvändigt. 
 
4.1.2 Strategi  
 
Ett antal strategiska områden har formats fram ur dialogen som utgår från den 
fastställda vision 2010. De strategiska områden som identifierats är ett antal områden 
som konkret ska behandlas i alla nämnder och bolag; i ord och handling. Det handlar 
om livskvalitet, universitetet, näringslivet, målgruppen barn och ungdomar samt 
kommunen som arbetsgivare. Inom dessa fem områden ska tydligt visas vilka 
handlingar som ska vidtas, eftersom dessa fem just nu är prioriterade områden för att 
förverkliga kommunens vision 2010.  
 
Vision 2010 är fastställd av kommunfullmäktige i nästan politisk enighet i april 2000. 
Partierna är därmed överens om den framtida önskade tillståndet/målbilden, däremot 
inte om vägen dit. Vision 2010 omarbetas inte i dagsläget utifrån kommentarer och 
signaler från nämnderna och bolagen, som den kanske borde. en fråga enlig ÅHL är om 
visionen är tillräckligt bra för att styra organisationen och om Luleå kommun gör rätt 
saker för medborgarna. Genom ökad dialog kan även medborgarna och 
förvaltningarna/bolagen få vara med och bestämma målbilden. Visionen kommer 
sannolikt att formuleras om i framtiden, kanske preciseras/tydliggöras den ytterligare 
och fokuseras; mot vissa prioriterade områden ex v barn och ungdomar. Genom detta 
skulle kommunens styrförmåga öka. En kärvare ekonomi kommer att kräva många 
svåra prioriteringar framöver, vissa saker måste prioriteras på bekostnad av andra, en 
del saker måste prioriteras och andra helt enkelt avstå från säger Åhl.  
 
De fem strategiska områdena ska tydligt vara med i tolkningen av visionen ute i 
förvaltningarna och bolagen. En annan viktig del som kommer ur denna dialog är att 
från omvärldsanalysen identifierades ett antal gemensamma problemområden som 
måste åtgärdas omgående. Detta har uttryckts i ett antal så kallade styrsignaler. Här 
handlar det om att hälsotalen måste förbättras, arbetet med en tydligare 
medborgardialog skall förstärkas, samverkan både internt inom koncernen och utåt skall 
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utvecklas, arbetet med balanserad styrning skall fullföljas, samt att tydliggöra att de 
resurser som tilldelas nämnderna är allt som finns för året. De fem styrsignalerna och de 
fem strategiska områdena tillsammans med omvärldsanalysen har utgjort gemensamma 
planeringsförutsättningar för nämndernas och bolagens arbeten. Med dessa 
övergripande förutsättningar har ledarna gått ”hem” till sin förvaltning eller bolag och 
sedan analyserat vilka lokala förutsättningar som de måste ta hänsyn till ex lagstiftning, 
gällande planer med mera. Sedan har respektive nämnd och bolag arbetat utifrån sina 
förutsättningar och ansvarsområden.   
 
Behovet av att jobba mer visionsinriktat har gjort att kommunen infört balanserad 
styrning. I samband med det har även budgetprocessen setts över. Resultatet av denna 
översyn har inneburit att en ny strategisk styrprocess har utformats i syfte att arbeta 
fram en gemensam strategisk plan för kommunkoncernen. Den strategiska 
styrprocessen finns uttryckt i en visuell modell. Modellen pekar på kommunikation på 
två nivåer. En övergripande styrnivå, som handlar om koncernen som helhet, där det 
arbetas utifrån ett övergripande perspektiv och utgår ifrån vision 2010. Sedan finns de 
olika delarna, i kommunens fall nämnder och bolag. Deras arbete är den egna 
verksamhetsplaneringen som även den utgår ifrån vision 2010. Utifrån vision 2010 gör 
nämnderna och bolagen sin egen vision och sina egna strategier för att förverkliga sin 
del i helheten. Resultaten ska komma av visionsinriktade handlingar som är präglade av 
balanserad styrning . 
 
4.1.3 Kommunikation 
 
Styrningen har förbättrats genom införandet av den balanserade styrningen, framförallt 
har de övergripande strategierna och visionskopplingen blivit tydligare. 
Kommunikationen av dessa har blivit större i organisationen, och nu återstår 
utmaningen att omsätta detta i handling.  
 
Planeringsförutsättningarna måste kommuniceras i organisationen. Grundtemat i 
styrprocessen handlar om att förstärka dialogen. Dialogen syftar till att alla gemensamt 
ska titta framåt i organisationen, istället för att några få ska lägga fram förslag. Här 
gäller det att acceptera att vision 2010 är organisationens gemensamma nämnare. 
Inledningsvis på året börjar därför en dialog mellan alla nämnds och bolagsordföranden, 
förvaltningschefer och vd:s samt kommunledningen. Där blickas  bakåt på föregående 
verksamhetsår; vad har lyckats respektive inte lyckats under året. Omvärldsfaktorer som 
är viktiga behandlas också, bland annat befolkningsutveckling, rekryteringsmöjligheter, 
hälsotalen som är ett bekymmer inom offentlig sektor samt ekonomin. Med hjälp av 
detta formuleras ett antal viktiga förutsättningar för den planering som varje nämnd och 
bolag sedan ska ta hem och arbeta med. Ett gemensamt tänkande och språk etableras via 
balanserat styrkort som underlättar kommunikation i koncernen. Delaktighet och 
förståelse kan uppnås genom detta delade arbetssätt, både inom och mellan 
förvaltningar/bolag. Detta är strategiskt viktigt och utvecklande. 
 
Utifrån en egen dialog formulerar varje nämnd och bolag sin egen vision som är en 
delmängd av kommunens vision. Den egna visionen ligger sedan till grund för 
verksamhetsidé och strategier som är vägledande för att styra nämnden/bolaget vilket 
konkretiseras av ett styrkort. Dessa styrdokument redovisas tillsammans med 
handlingsplaner, i den strategiska planen. Den strategiska planen uttrycker hur 
visionsarbetet bedrivs ur ett helhetsperspektiv, tvärs igenom verksamheten, sedan hur 
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respektive del dvs. nämnd/bolag arbetar. Tidigare har varje nämnd varit duktiga på att 
enbart framhäva den egna verksamheten, men i den nys styrprocessen ökar samsynen på 
koncernen som helhet. De strategiska områdena kommer att utvärderas mellan åren. Det 
behövs tid att reflektera över områdena. Kurskorrigeringar kan alltid behöva göras för 
att nå till de uppsatta målen. Detta är en ständigt pågående process som aldrig blir 
färdig. Grunden är dock lagd för att kunna jobba med att förbättra styrbarheten; för 
medborgarnas bästa; så att de ska få det som de vill ha.  
 
Ett gemensamt tänkande och språk etableras via balanserat styrkort som underlättar 
kommunikation i koncernen. Delaktighet och förståelse kan uppnås genom detta delade 
arbetssätt, både inom och mellan förvaltningar/bolag. Detta är strategiskt viktigt och 
utvecklande.  
 
4.1.4 Styrmodeller 
 
Under en övergångsperiod till balanserad styrning kommer förvaltningarna/bolagen att 
jobba med dubbla system eftersom det kommer att ta tid innan balanserad styrning är 
implementerad i hela organisationen. Det är viktigt att ledningen har uthållighet, är 
optimistisk och tror på systemet. Det gäller att med stolthet se att det som sker i Luleå 
kommun är unikt i Sverige och använda det för att stärka varumärket. 
 
Innan balanserad styrning infördes så fanns det ingen medveten process för hur 
handlingsplaner skulle kopplas till vision nere i verksamheten. Handlingsplaner kom då 
ur en intuitiv och kreativ process hos några få medarbetare, men kunde inte skapa någon 
delaktighet hos alla. Nyckeln till framgång för den balanserade styrningen ligger i att ha 
samma styrmodell på alla nivåer, som anpassas efter de förutsättningar som gäller för 
respektive nivå. Nu finns en modell för att hantera styrning i hela organisationen. Varje 
arbetsledare kan jobba med modellen i sitt arbetslag för att skapa förståelse över hur de 
arbetar, vad de ska göra för att nå framgång och hur de mäter detta. Det åligger också 
varje förvaltning/bolag att ge befogenheter i paritet med det ansvar som delegeras ned.  
 
En viktig del i balanserad styrning är att den inte bara mäter ekonomi utan även kvalité. 
Men själva styrkortet i sig är inte det centrala, utan det är processen balanserad styrning 
som i Luleå kallas för ”Raketen” på grund av processflödets visuella utseende, genom 
deltagande i processen skapas förståelse. Fundamentalt är att bedöma förutsättningarna 
via en SWOT-analys och de omvärldsfaktorer som finns för att genom det formulera sin 
verksamhetsidé och strategier. Alla styrkort, på alla nivåer, blir ett resultat av resan med 
raketen. Alla gör en analys utifrån de förutsättningar de har och tolkar in sitt uppdrag 
nere på olika arbetsenheter. Förutsättningarna består inte bara av ekonomiska medel 
utan också av mänskliga resurser, att identifiera kunder, vilka behov som ska 
tillgodoses, lagstiftning etcetera. Indikatorn; vad som ska uppnås kopplas till 
handlingsplaner i styrkortet. Vissa saker från styrkorten, som till exempel hälsotalen, 
ska agregeras upp i organisationen medan det som bara är relevant för just den 
avdelningen stannar på sin nivå. Styrningen blir för den enskilda enheten resultatet av 
en process för att kunna mäta framgång och utveckla verksamheten.  
 
Det svåra i arbetet har varit att få igång förståelsen för processen. För det första att börja 
resonera i termer som ”Varför vi finns till”. Reflektion om varför vi finns till och 
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identifiering av hot och möjligheter blir utvecklingsdrivande. När de arbetar med att 
formulera strategierna måste de tidigt tänka i termer av de fem fokusområden som 
styrkort innehåller. Modellen bygger på att plocka fram ett antal framgångsfaktorer som 
blir ett stöd för att tydliggöra vad som är avgörande för framgång när det gäller de olika 
förvaltningarna och bolagens verksamhet, kopplat till den strategi dessa lägger. Det 
viktigaste i modellen är framgångsfaktorerna och styrkortet, strategin är ett stöd för att 
formulera dessa. Det ska kunna förklaras hur allt hänger ihop genom att gå både framåt 
och bakåt i raketprocessen. Det är först när alla medarbetare är med i processen som den 
riktiga förståelsen och insikten uppstår. Det färdiga styrkortet blir den gemensamma 
nämnaren som samlar arbetslaget på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det blir ett 
verktyg för att styra, följa upp och utveckla verksamheten. Detta är modellens 
grundbult.  
 
Fokusområdena i det balanserade styrkortet kan hjälpa till att se över arbetssätten, det 
går kanske att jobba smartare, inte nödvändigtvis hårdare, men på ett annat sätt. Detta 
kräver förståelse och reflektion över vad det är som görs i verksamheten och för vem 
det görs. Det finns en massa kunskap i organisationen som inte tillvaratas tillräckligt 
idag och som behöver stödjas i en kreativ process som raketen. Det är jobbigt att göra 
förändringar och det ligger en stor dynamik i arbetet med den balanserade styrningen, 
men det är en nödvändig process, med tanke på framtidens demografiska 
förutsättningar. Kommunen ser det som en stor utmaning att utveckla verksamheten där 
medarbetaren måste bli mer delaktig och engagerad. Det som är utvecklingsdrivande är 
själva processen att ta fram styrkorten, där alla medarbetare ska vara med. Uppföljning 
av måluppfyllelsen i de balanserade styrkorten kommer att ske varje tertial så att 
korrigeringar av handlingsplaner kan ske under året.  
 
Budgeten i kommunen idag är mer kopplat till det klassiska; en plan klädd i siffror. 
Budgeten ger uttryck för de ekonomiska ramar som finns för att förverkliga de 
intentioner som ges uttryck för i strategier och styrdokument. Dessa strategier och 
styrdokument ska i sin tur främja god ekonomisk hushållning i kommunen, vilket inte 
bara är finansiellt utan också att Luleå kommun tillhandahåller en verksamhet med god 
kvalité. I budgeten redovisas hur ekonomin kommer att se ut, vilka resultat Luleå 
kommun kommer att generera och hur kommunen klarar balanskravet. I år ligger 
ekonomin nära ett nollresultat, vilket beror på att koncernen är inne i en tung 
investeringsfas. Detta innebär att det är viktigt att de olika förvaltningarna inte 
överstiger sina budgetar och äventyrar balanskravet. Budgeten är inte mindre styrande 
än före balanserad styrning infördes. Budgeten styr genom ekonomin och balanserad 
styrning styr genom vision och strategier. Det är svårt att säga på vilket sätt och vilket 
som styr rätt. Men ekonomin är en grundförutsättning för att kunna förverkliga de 
politiska ambitionerna. Ekonomin finns även som ett viktigt fokusområde i det 
balanserade styrkortet på alla nivåer. Det är en förutsättning för att kunna klara 
uppdraget att det på alla nivåer styrs med balans i de fem fokusområdena med ekonomin 
som en komponent. Budgeten ingår även i den balanserade styrningen som en 
förutsättning när det i början av året fastställs strategiska områden. Det svåra är att 
prioritera; hitta balansen, eftersom alla krav inte kan tillgodoses. Hela tiden är det fråga 
om en balansakt mellan ekonomi och verksamhet. Det är inget självändamål att 
säkerställa god stabil ekonomi utan det hänger ihop med att säkerställa en bra 
verksamhet. Detta är fortfarande lika svårt, eftersom anspråken på utveckling av 
kommunal verksamhet är stora. Det kommunen framförallt försöker jobba med är en 
större samsyn av helheten och förutsättningarna för att underlätta processen. På så sätt 
harmonieras önskemål bättre med det utrymme som finns. Färre blir besvikna om de vet 
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mer om förutsättningarna. Ytterligare ansträngningar måste göras för att använda 
resurserna på ett effektivare sätt.  
 
4.2 Intervju med Britta Wallgren, socialchef; förvaltningschef på 
socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen i Luleå kommun har ca tre tusen anställda inom i huvudsak äldre- 
och handikappomsorgen och en mindre andel inom individ- och familjeomsorg.  
 
4.2.1 Styrning 
 
Wallgrens ledningsteknik är att ha uppföljning och återföring på målen i det balanserade 
styrkortet via mått och mätetal, vilket hon anser viktigt.  
 
4.2.2 Strategi  
 
Förvaltningens verksamheter är relativt detaljreglerad avseende kommunens 
skyldigheter och den enskildes rättigheter (myndighetsfunktion). I förvaltningens 
uppgifter ingår dessutom att lämna socialt stöd i olika former.  
 
Det hon ser som en styrka med modellen balanserad styrning är att den är systematisk. 
Socialförvaltningen tittar på visionen, verksamhetsidén, strategin och indikatorerna 
enligt ett arbetsschema. Modellen kan upplevas fyrkantig men i en stor organisation är 
det nödvändigt med en fast struktur som alla kan kommunicera så småningom. 
Upplägget och språket är dock lite byråkratiskt. Det behövs tid och hjälp i 
organisationen för alla att fundera över vad processen betyder för varje arbetsplats i det 
dagliga arbetet. Socialförvaltningen tolkar vision och mål, vad menas med olika 
faktorer, liksom det behövs tid för att klara ut begrepp och definitioner samt 
administrativt stöd för processen. Arbetsledarna har ingen administrativ hjälp idag och 
det är därför ett stort steg att jobba fram strukturen och dokumentationen. Styrkan är att 
socialförvaltningen får en enhetlig struktur i hela kommunkoncernen när jobbet är 
färdigt. Genom det kan de få igång en bättre och systematisk uppföljning. Det finns en 
brist idag när det gäller att göra mål mätbara och följa upp dem. Mycket måste läggas 
upp automatiskt så att indikatorerna kan fångas och mätas maskinellt. Att göra enkäter 
tar mycket tid och kostar pengar. Utifrån bland annat personal- och verksamhetsstatistik 
ska måluppfyllelse kunna fångas med enkla verktyg. Här har socialförvaltningen jobbat 
med ett datasystem som kan ge snabb och konkret feedback om exempelvis hälsotalen i 
en viss arbetsgrupp.  
 
På socialförvaltningen finns en ledningsgrupp med Wallgren, fyra verksamhetschefer 
och tre stabschefer. Genom ledningsgruppen har socialnämndens, det vill säga 
politikernas, styrsignaler och strategiska områden i verksamhetsplanen; tillika 
styrkortet, förts ner till verksamheten. Verksamhetscheferna är därmed väl insatta i 
processen för balanserad styrning. Som stöd för lokalt utvecklingsarbete på varje 
arbetsplats har förvaltningen utbildat fem processledare. Dessa personer ska vara ett 
stöd för första linjens chefer, som arbetsledare och föreståndare kallas, vilka uppgår till 
80 personer. 
 
4.2.3 Kommunikation 
 
Balanserad styrning har ännu inte hunnit ända ned till alla medarbetare i organisationen 
varför kunskapen om utpekade strategier inte når dem ännu. I det övergripande 
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styrkortet finns däremot strategierna redovisade. Via verksamhetscheferna 
kommuniceras idag kommunens strategiska områden och styrsignaler till arbetsledarna 
och därifrån vidare till medarbetarna. De senaste åren har direktiven varit att 
arbetsledarna ska informera om förutsättningar och mål på arbetsplatsträffar. Alla 
medarbetare ska dessutom som en del av ledningsuppdraget få ett medarbetarsamtal 
med sin närmaste chef.  
 
4.2.4 Styrmodeller 
 
Verksamhetsansvariga chefer har valt olika sätt för att genomföra balanserad styrning i 
verksamheten. En chef har gjort ett gemensamt styrkort för sitt ansvarsområde; en 
plattform från vilken arbetsledarna sedan kan göra sina styrkort, tillsammans med sin 
personal. Först kommer nämndens, sedan verksamhetsområdets, sist arbetsledarnas 
styrkort. Arbetet ligger nu nere på arbetsledarna. Det kommer dock att ta tid att 
genomföra bland annat på grund av ekonomiska skäl. Verksamhetens art kräver att 
vikarier tas in vid medarbetarnas frånvaro. Det finns det inte pengar till. Den ordinarie 
arbetstiden medger inte tillfälle för medarbetarna att sätta sig ner, utöver ordinarie 
arbetsplatsträffar, den tid som behövs för att få till det gemensamma tankesätt som 
processen med balanserad styrning syftar till. Det balanserade styrkortet är egentligen 
hela processen med verksamhetsplan. Med balanserad styrning och den nya 
styrprocessen så har verksamhetsplaneringen fyllts på så att den inte bara handlar om 
ekonomin genom att arbeta med fem fokusområden. 
  
Kommunstyrelsen ger inga ekonomiska styrsignaler för att uppfylla de strategiska 
områdena. Budgeten ligger nere på varje arbetsledares nivå, de har både ansvar och 
befogenheter inom ramen för sina uppdrag..  
 
4.3 Intervju med Leif Åberg; hamnchef och Lotta Rova; ekonomiansvarig på 
Luleå hamn 
  
Luleå Hamn drivs i förvaltningsform i Luleå, till skillnad från de flesta andra hamnar i 
Sverige vilka drivs i bolagsform med både kommuner och näringsliv som ägare. 
Hamnen är affärsdriven och har krav på sig att generera sex miljoner årligen till 
kommunens övriga verksamhet. Verksamheten är centrerad kring lossning och lastning 
av fartyg. Antal anställda är 45, varav fem administratörer och fem arbetsledare. 
Personalomsättningen som är mycket låg, kan tyda på trivsel tolkar Åberg. Nyanställda 
introduceras i verksamheten genom medarbetarsamtal med Åberg.  
 
4.3.1 Styrning 
 
Verksamheten styrs främst genom personliga kontakter mellan hamnchef, arbetsledare 
och medarbetare, inte genom systematik i något styrverktyg. Åberg har årligen 
medarbetarsamtal med arbetsledarna. Arbetsledarna i sin tur har årligen 
medarbetarsamtal med alla medarbetare. I år har Åberg dessutom haft medarbetarsamtal 
med alla medarbetare personligen. Dessa samtal har pågått i emellan en och en halv och 
tre och en halv timme per medarbetare. Att Åberg genomför alla medarbetarsamtal 
kommer dock inte att upprepas årligen eftersom han känner att han tar av arbetsledarna 
lite av deras arbetsuppgifter och auktoritet genom detta. Under dessa samtal diskuteras 
bland annat verksamhetsmål och strategier. Åberg har i år även haft diskussioner i 
seminarieform om varför verksamheten finns, vilka kunderna är, hur arbets- och 
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ansvarsfördelning ser ut etcetera. Feedback underifrån organisationen får Åberg via 
medarbetarsamtalen, genom årliga ”hamndagar” där alla anställda deltar samt genom att 
ofta träffa medarbetarna i fikarummet. 
 
4.3.2 Strategi  
 
Hamnens strategier tas fram och ses över varje år av ledningsgruppen. Strategierna är 
samma som verksamhetsmålen. Ledningsgruppen delar in verksamhetsmålen i delmål 
samt tar fram handlingsplaner för att nå målen. Ledningsgruppen utvärderar sedan året 
som gått och ser över hur målen uppfyllts eller inte, vad det beror på och korrigerar. 
Arbetsledarna ingår alla i ledningsgruppen och är därmed med och sätter strategier och 
mål. På arbetsplatsträffar informeras medarbetarna om målen och handlingsplaner. 
Strategierna och målen finns delvis i budgeten, främst i form av investeringar. 
Investeringarna i sin tur är nödvändiga för att uppfylla vissa delmål och strategier.  
 
Vision 2010 känns inte helt aktuell i Luleå hamns verksamhet. Hamnens vision bygger 
därför endast delvis på vision 2010, inte helt eftersom verksamheten är speciell som inte 
vänder sig direkt till kommuninnevånarna utan deras kunder är företag i näringslivet. De 
strategiska områdena känns inte heller aktuella. Det känns inte som att hamnen har 
någon möjlighet att påverka en del av områdena. Näringslivet och kommunen som 
arbetsgivare anammas dock, liksom samarbete med universitetet i form av till exempel 
betonganalyser.  
 
4.3.3 Kommunikation 
 
Medarbetarna informeras översiktligt om budgeten och hålls uppdaterade om hur 
ekonomin ser ut. Budgeten används däremot inte till målstyrning eller feedback på 
strategier från medarbetarna. Budgeten kommuniceras främst uppåt i organisationen, till 
kommunstyrelsen. Hamnens budget visar kommunstyrelsen hur verksamheten kommer 
att gå, till skillnad från övriga förvaltningar som upprättar budget för att ansöka om 
medel till verksamheten.  
 
4.3.4 Styrmodeller 
 
Balanserad styrning har två internutbildade projektledare i Luleå hamn. Varken Rova 
eller Åberg har dock gått Luleå kommuns interna projektledarutbildning och Rova 
efterlyser fler utbildningstillfällen. I efterhand har Rova fått vetskap och tillgång till en 
praktisk handbok med steg för steg instruktioner för att ta fram styrkort. De två som har 
gått utbildningen är inte engagerade eller involverade i de styrkort som gäller i 
dagsläget för Luleå hamn, utan dessa har Rova och Åberg komponerat. De upplever 
dock att de inte förstår hur processen att ta fram det balanserade styrkortet ska gå till, 
fastän komponenterna känns bekanta från andra dokument. Det styrkort som finns idag 
är därför en skrivbordsprodukt med strategier och mål från bland annat budget och 
verksamhetsplaner, som gjorts för att kommunstyrelsen kräver det. Tiden känns för 
knapp för att sätta sig in i bakgrunden till balanserad styrning, och därav finns inget 
engagemang och ingen tid att föra ner det till medarbetarnivå heller. Åberg och Rovaär 
inte emot balanserad styrning, men känner att de i dagsläget inte kan hantera det enligt 
kommunledningens intentioner. 
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Alla arbetsledare upprättar sin egen budget; önskar medel för sin verksamhetsgren. I 
dessa ingår även investeringar. Rova sammanställer budgetarna och ser över om allt går 
ihop. Då den inte går ihop ses delbudgetarna över och justeras. 
 
4.4 Intervju med Ulf Öhrling; ekonomichef och tillförordnad VD på Luleå Lokal 
Trafik AB 
 
Luleå Lokal Trafik (förkortas hädanefter LLT) är ett kommunägt lokaltrafik aktiebolag 
med 130 anställda. I organisationen finns fyra avdelningar; marknad, ekonomi, 
drift/trafik och teknik/verkstad. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.  
 
4.4.1 Styrning 
 
LLT har börjat med balanserad styrning innan övriga kommunen eftersom VD:n var 
intresserad av systematiken i styrformen. Arbetet med balanserad styrning är inte 
färdigt, men meningen är att alla inblandade medarbetare ska vara med på månadsvisa 
uppföljningar av måluppfyllelse. Arbetet är inte lätt men kommer att öka styrbarheten 
av LLT. 
 
4.4.2 Strategi  
 
LLT har en egen vision som stödjer den egna verksamheten. Kommunens strategiska 
områden finns dock med i LLT:s strategier. Styrelsen har varit med och formulerat 
vision samt deltagit i processen med balanserad styrning. Bolaget har tre nyckelord som 
ska genomsyra verksamheten det ska vara enkelt, pålitligt och tillförlitligt att åka buss. 
Dessa nyckelord finns med i affärsidén och dom kommunikativa strategierna. Meningen 
är att alla anställda ska värdera sitt agerande utifrån dessa nyckelord i alla lägen. 
 
4.4.3 Kommunikation 
 
Strategierna ska kommuniceras till medarbetarna genom diskussioner kring balanserad 
styrning på arbetsplatsträffar. Avsikten med balanserad styrning är just att göra 
strategierna mer transparenta för medarbetarna i organisationen samt öka styrbarheten 
mot tidigare då bara budget användes. Det som är jättebra med balanserad styrning är att 
det är så systematiskt. Just att verkligen nå ut med styrstrategier och mål på ett 
systematiskt och naturligt sätt är tanken med det avdelningsvisa jobbet med balanserad 
styrning. Tanken är att medarbetarna ska delta i diskussioner om balanserad styrning.  
 
4.4.4 Styrmodeller 
 
Övergripande styrkort i den balanserade styrningen är gjorda av ledningsgrupp och 
styrelse. Arbetet med avdelningarnas styrkort är påbörjat och görs av arbetsledningen på 
varje avdelning i samråd med ett antal medarbetare. Så många som möjligt ska vara 
med och lämna synpunkter. Alla styrkort ska stödja det övergripande. Målen måste 
anpassas till avdelningens verksamhet. 
  
Budget och balanserad styrning används parallellt. Processerna att ta fram budget och 
balanserad styrning varvas med verksamhetsplaneringen. Målsättningen är att allt ska 
hänga ihop. Budgeten är ekonomistyrning och verksamhetsplaner är 
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verksamhetsstyrning. Balanserad styrning ska integrera dessa två. Eftersom allt hänger 
ihop går det inte att skilja processerna från varandra, och det är just det som är poängen. 
Nu, med balanserad styrning integreras ekonomistyrningen med verksamhetsstyrningen 
på ett naturligt sätt. Processen att ta fram styrkort är dock inte samma som kommunens 
”raketmodell”, men går ut på i princip samma sak.  
 
Budgeten har tidigare inte gett någon respons på strategier och mål från medarbetarna. 
Budgetmål har inte heller följts upp kontinuerligt, och det har varit svårt att hitta ett 
naturligt forum att diskutera strategier i.  
 
I framtiden är det meningen att budgetmål ska harmonisera med mål i den balanserade 
styrningen och därmed följas upp varje månad. Rapporteringen från ekonomisystemet 
ska anpassas, både generellt och avdelningsvis, för att kunna mäta målen. Kring de 
siffror som produceras ska diskussionerna fokuseras.  
 
4.5 Intervju med Anders Sandberg; VD på Lulebo 
 
Lulebo är ett kommunägt aktiebolag som har 70 anställda. Alla anställda är tjänstemän, 
städning och vaktmästeri etcetera lejs ut till entreprenörer som alla ska uppfylla viss 
standards.  
 
4.5.1 Styrning 
 
På Lulebo finns något som kallas intranät som alla egna anställda har tillgång till. Där 
presenteras olika meddelanden som styrelseprotokoll, lediga lägenheter, delårsrapporter 
och andra ekonomiska meddelanden. I detta intranät finns Lukas; Lulebos 
ledningssystem. Balanserat styrkort är bara ett hjälpmedel och en liten del av detta 
ledningssystem. Innan processen med balanserat styrkort startar är det nödvändigt att 
klargöra flera andra delar av ledningssystemet. Ledning, som Sandberg föredrar att kalla 
det framför styrning, börjar med att klargöra affärsiden och förankra den hos ägarna. 
Sedan måste eventuella premisser från ägarna behandlas; ägardirektiven måste 
klargöras. Ägarnas inflytande är tydligt eftersom de tar beslut om verksamheten på 
bolagsstämman. 
 
Viktigare än specifika styrverktyg är ledarskapet, att våga låta medarbetarna ta ansvar 
för sina uppgifter, som ledare är jobbet att se helheten och ta beslut. I en politiskt styrd 
organisation blir ledarskapet oklart eftersom förvaltningscheferna är underställda 
respektive nämnd, istället för kommunledningen eller kommunchefen. Eftersom detta 
problem finns krävs en övertydlighet när det jobbas med ledning, annars prioriterar alla 
nämnder helt naturligt sin egen förvaltning och ingen tar ansvar för koncernen som 
helhet. Detta kan inte lösas med hjälp av styrverktyg ute på förvaltningarna; processen 
att leda börjar i ett vidare sammanhang, på högre nivå i organisationen. 
 
4.5.2 Strategi  
 
Kommunens strategiska områden och styrsignaler ingår inte i Lulebos ledningssystem, 
men är viktiga områden för bolaget att ta hänsyn till, av affärsmässiga skäl. Sandberg 
saknar dock prioriteringar av kommunledningen, till exempel att skolan prioriteras 
framför andra områden. Som det är nu får de strategiska områdena och styrsignalerna 
ingen större betydelse för koncernen Luleå kommun när det gäller att nå vision 2010 
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eftersom alla bolag och förvaltningar ska beakta dessa utan att någon prioriteras. Vision 
2010 är väldigt viktig för Lulebo eftersom kommunens population påverkar 
verksamheten på ett affärsmässigt sätt. 
 
Styrelsens arbete består av att besluta om en vision. Visionen i Lulebo kommer utifrån 
ledningsgruppens arbete. Arbetet läggs sedan fram för styrelsen som tar beslut. 
Styrelsen fortsätter sedan med att ta beslut om olika policys för bolaget. Policyns ger 
direktiv till VD om hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen fastställer även de 
övergripande målen för verksamheten. 
 
För att nå de uppsatta målen har Lulebo jobbat med ett kvalitetssystem säger Sandberg. 
Kvalitetssystemen ingår även det som en del i Lulebos ledningssystem och leder det 
dagliga arbetet. I systemet som Lulebo själv har tagit fram ingår fyra huvudprocesser. 
Där beskrivs i detalj hur olika rutiner fungerar. Alla anställda har varit med och jobbat 
fram processerna, och premieras även för förbättringsförslag. Förbättringsförslagen 
bygger på erfarenhetsåterföring av de anställda. Hela kvalitetssystemet är en stående 
punkt på veckomöten i organisationen för att ständigt utveckla systemet. Ett 
kvalitetssystem måste hänga ihop med de övergripande målen, policys, vision och 
affärsidé för att bidra till önskad måluppfyllelse.  
 
4.5.3 Kommunikation 
 
Allt Lulebo jobbar med förankrar de i organisationen, alla medarbetare och styrelsen har 
varit med på resan att utveckla ledningssystemet. Genom ledningssystemet har alla 
medarbetare möjlighet att förstå helheten. Alla processer som sker i verksamheten kan 
kopplas till helheten och detta leder till måluppfyllelse. Bara budget eller balanserat 
styrkort har inte kapacitet att ge denna helhet, utan är hjälpmedel för att nå de uppsatta 
målen.  
 
4.5.4 Styrmodeller 
 
Efter att styrelsen faställt de övergripande målen kommer de balanserade styrkorten in 
genom att målen tydliggörs i dem. Lulebo har ett övergripande styrkort och styrkort för 
alla verksamhetsfunktioner och områden. För funktionerna är målen nedbrutna för att 
stödja just den verksamheten. Alla medarbetare har varit med och jobbat fram målen för 
”sitt” styrkort. Det sker genom en lång process där de övergripande målen diskuteras så 
att alla förstår dem och varför de finns. Medarbetarna ger även synpunkter på om målen 
är de rätta. Sedan diskuteras hur medarbetarna på de olika områdena och funktionerna 
kan bidra för att komma till de övergripande målen. Utifrån den diskussionen görs 
målen till det egna styrkorten. Det slutgiltiga beslutet om styrkorten tas sedan i 
ledningsgruppen. Det är det första steget att sätta in målen i styrkorten. Nästa steg är att 
mäta målen som alla måste vara tidsatta och mätbara. Att jobba med mål är ett arbete 
som alla måste lära sig, i början är det svårt att sätta relevanta mål som är mätbara. 
Styrkorten styr sedan det dagliga arbetet. Medarbetarna har styrkorten framför sig hela 
tiden.  
 
Budgeten är ett styrinstrument för ekonomin och finns i det balanserade styrkorten 
under ekonomiperspektivet. Budgeten blir därmed ett hjälpmedel, en del av 
ledningssystemet, för att nå de uppsatta målen i styrkorten. Budgeten bestäms av målen, 
det är inte så att budgeten ger förutsättningarna för målen. I kvalitetssystemet finns 
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budgeten också med, genom att alla kan gå in och se aktuellt läge. Strategierna visar hur 
visionen ska nås och visas inte alltid upp för utomstående. De syns dock i målen som 
ingår i de balanserade styrkorten.  
 
4.6 Intervju med Ann-Helen Thyni; vikarierande chef för utvecklingsenheten på 
barn och ungdomsförvaltningen 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning i kommunen. Antalet anställda är cirka tre tusen. Utvecklingsenheten 
som har en stabsfunktion i organisationen jobbar med verksamhetsutveckling där bland 
annat kvalitetsarbete i skolan är en del, och förvaltningen har även resurser för att vara 
ett stöd i arbetet med balanserad styrning i verksamheterna. 
 
4.6.1 Styrning 
 
Förvaltningen har en tydlig statlig styrning genom de läroplaner, förordningar och 
skollagar som finns, samtidigt finns kommunallagar och riktlinjer som styr 
verksamheten.  
 
4.6.2 Strategi  
 
Kommunens raketmodell tillämpas i förvaltningen men lite modifierad. Förvaltningens 
vision är tolkad utifrån vision 2010. Förvaltningsvisionen gäller för alla på 
förvaltningen, detta skiljer sig från raketmodellen där alla enheter tolkar vision 2010 
själva. Verksamhetsidé har alla enheter skrivit själva utifrån förvaltningsvisionen. De 
strategiska områden och styrsignaler som kommunstyrelsen har bestäm syns tydligt i 
nämnds/förvaltningsstyrkort. Övrigt inom organisationen uttrycks de inte så tydligt men 
syns i form av olika aktiviteter. Kommunens strategiska områden och styrsignaler har 
dock diskuterats i form av vad de innebär för verksamheten ute på de enskilda enheter 
som kommit längst med balanserad styrning. 
 
4.6.3 Kommunikation 
 
Erfarenheter på förvaltningen visar att arbetet med balanserad styrning tar mycket tid, 
men det har stärkt ledningsteamen som har fått ett gemensamt språk samtidigt som 
förståelsen har ökat och dagordningen har blivit tydligare och mer fokuserad. Att arbeta 
enligt modellen balanserad styrning kommer att ställa krav på arbetsledarna; att låta 
medarbetaren växa, vara handledare, teamledare, lita på medarbetaren, vara coach. 
Detta kräver självkännedom och förståelse för hur andra påverkas av ens sätt att vara, 
annars går det inte att leda andra på ett bra sätt 
 
Utvecklingsenhetens erfarenhet är att ledarna måste äga modellen och tänkesättet i 
hjärna och hjärta för att sedan kunna tillämpa modellen vidare. Utvecklingsenheten tror 
inte att de kan gå ut med massinformation i verksamheten utan att ledarna initialt måste 
se nyttan med modellen. Det är även viktigt att se behovet av kompetensutveckling, 
både hos ledarna och hos medarbetarna. Balanserad styrning är ett styrinstrument för 
förvaltningen samt ett redskap för medarbetare och ledare att få dialog och större 
delaktighet.  
 
 



 

 32

EMPIRI 
4.6.4 Styrmodeller 
 
När balanserad styrning kom till förvaltningen höll arbetet på med skolplanen för de 
närmaste fyra åren. Därför har skolplanen skrivits med hänsyn till balanserad styrning 
och de strategiska områden och styrsignaler som kommunledningen tagit fram. 
Skolplanen har remitterats flera gånger, på alla nivåer, även till elever och föräldrar. I 
skolplanen har de använt samma begrepp som i balanserad styrning; strategier och 
framgångsfaktorer så att alla försöker anamma modellen av balanserad styrning i alla 
sina dokument för att skapa ett gemensamt språk. Utvecklingsenheten har jobbat på 
olika nivåer i organisationen, först med nämnden och förvaltningsledningen som tagit 
fram ett gemensamt styrkort. Utvecklingsenheten har även till viss del varit delaktig i ett 
av rektorsområdena och jobbat tillsammans med ledningsteamet. Rektorsområdenas 
styrkort utgår inte direkt från nämnd/förvaltningsstyrkortet, men verksamheten har så 
tydlig styrning genom lagar, läroplan och förordningar att styrkorten blir väldigt lika 
även om tågordningen inte är uppifrån. Utvecklingsenheten har även sagt att det är okej 
att styrkorten haltar mellan olika nivåer nu i början medan organisationen lär sig 
tillämpa modellen. I framtiden ska målen på de olika nivåerna stödja varandra och det 
ska finnas en röd tråd. Styrkorten i sig är inte det allra viktigaste, det är processen att i 
dialog ta fram styrkorten, alltid jobba med ständiga förbättringar och att lära sig 
prioritera mellan mål. Skolan har över 100 nationella mål och genom balanserad 
styrning kan de lära sig att prioritera vilka mål de ska jobba mera med och fokusera på 
dem. Uppföljningen kommer att ske delvis på enhetsnivå och delvis på förvaltningsnivå. 
Det är tänkt att alla skolans dokument och redovisningar på sikt ska anpassas till 
modellen balanserad styrning för att underlätta uppföljning och uppfyllelse av mål. 
 
Budgetarbetet har inte ännu integrerats helt med balanserad styrning på förvaltningen. 
En utvärdering pågår över det övergripande arbete som gjorts hittills och även de 
närmaste åren blir viktiga för att se hur förvaltningen ska få helheten över alla 
planerings- och utvärderingsprocesser och se balansen mellan fokusområdena.   
 
Många aktiviteter i balanserad styrning är inte beroende av pengar. Ledarskap och 
medarbetarskap handlar om mycket som går att förbättra utan rena pengar. Det är tänkt 
att tidigare brister som framkommit i enkäter med medarbetarna; attityder, för lite 
delaktighet i beslut och känslan av lite inflytande ska förbättras med hjälp av det 
utvecklingsarbete som pågår med bland annat balanserad styrning som ett hjälpmedel. 
Den ökade delaktigheten leder till ökat ansvar och befogenheter för medarbetarna. Här 
handlar det mycket om att tänka på hur de som arbetar inom förvaltningen beter oss mot 
varandra. När det till exempel gäller arbetsmiljön så är de ju varandras arbetsmiljö. 
Respekt och förhållningssätt mot varandra är viktiga saker. Skolan har en stark kultur 
som det är svårt att påverka och som alla måste anstränga sig att jobba med, inte för att 
förändra utan för att utveckla. Det här är processer som tar tid. Först om några år 
kommer resultaten av verksamhetens arbete med processen balanserad styrning att ge 
ekonomiska resultat. 
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4. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
För att undersöka vårt syfte har vi tittat på problemet från olika synvinklar. Luleå 
kommun representeras i vår undersökning av koncernen Luleå kommun, fyra 
förvaltningar och två bolag som här oftast presenteras tillsammans. 
 
5.1 Styrning 
 
Van Gramberg (2000) menar i sin teori att när den offentliga sektorn nu skiftar från 
administrativ ledning till styrning behövs frihet för tjänstemännen att själva formulera 
strategier för att framgångsrika prestationer som leder till önskat mål uppnås. I Luleå 
kommun har tjänstemännen i förvaltningsledande ställning samarbetat med den politiskt 
valda nämnden när övergripande strategier och mål för förvaltningen fastställts i 
samband med implementeringen av balanserad styrning. I ett av bolagen har den 
politiskt valda styrelsen varit mindre involverad i strategiformuleringen. På lägre nivåer 
i organisationen har däremot tjänstemännen frihet att formulera strategier själva. Luleå 
kommun har genom sin implementeringsprocess ökat kommunikationen av strategier 
med hjälp av balanserad styrning. Sammantaget med de övergripande strategiska 
områden och styrsignaler som kommunstyrelsen bestämt att alla förvaltningar och bolag 
ska ta hänsyn till, blir resultatet att Luleå kommun utövar traditionell administrativ 
ledning på högre nivå i organisationen men försöker införa styrning längre ned i 
organisationen. Detta leder till att styrningen hoppar över en enligt teorierna viktig nivå.  
 
Faucett och Kleiner (1994) menar att prestationsmätning är nödvändigt för att nå mål. 
De anser dessutom att oberoende indikatorer förbättrar pålitligheten av mätningen och 
föreslår GASB: s utvecklade prestationsmätning. Kaplan och Norton (1999) har även de 
generella indikatorer i sin version av balanserat styrkort. Luleå kommuns modell av 
balanserad styrning innehåller inga oberoende prestationsmätare, vilket innebär att 
målens effektivitet kan bli lidande. Alla enskilda grupper ska genom 
implementeringsprocessen komma fram till sina egna indikatorer, viket kommer att öka 
kommunikationen av mål och dess relevans. De flesta förvaltningar och bolag på Luleå 
kommun har utvecklat/infört prestationsmätning med hjälp av balanserad styrning, 
många förstod och accepterade dessutom att indikatorerna nu i början skulle bli 
felaktiga, men ingen övervägde att använda oberoende indikatorer även om de flesta av 
respondenterna insåg vikten av att mäta prestationer för att nå mål.  
 
5.2 Strategi  
 
Denton (2001) menar att strategier måste vara klara och kopplas till mål för att ha någon 
effekt. Han anser även att fokus och feedback, både på målen och förutsättningarna som 
organisationens strategier och mål vilar på är viktigare än formuleringsprocessen. I detta 
hänseende har Luleå kommun tagit fram en styrprocess som innehåller balanserad 
styrning vilken kopplar strategier till mål ute på förvaltningarna och bolagen. Alla har 
dock inte anammat modellen. Till de övergripande strategiska områdena och 
styrsignalerna finns inga mål, och de är också otydliga i den meningen att alla 
förvaltningar och bolag själva får välja hur de ska hanteras i den egna verksamheten. 
Luleå kommun är mitt inne i implementeringsprocessen ute på förvaltningarna och 
bolagen och har därför inte hunnit så långt vad gäller fokus och feedback. En del 
enheter har dock hunnit långt i processen att fokusera och ge feedback, andra har 
intentioner att anpassa redovisningen så att den stöder feedbacken av mål. Alla 
förvaltningar ska presentera sina ansträngningar i ett styrkortsdokument, vilket kan 
sägas vara ett slags feedback, här har kommunikationen av strategier och mål ökat 
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genom implementeringen av den balanserade styrningen. Respondenterna är också 
relativt överens om att förståelse för förutsättningarna är viktigare än 
strategiformuleringen. Arbetet med balanserad styrning har gjort de lokala strategierna 
och förutsättningarna tydligare ute på förvaltningarna och bolagen, i den mån arbetet 
påbörjats.  
 
Kelly (2000) påtalar vikten av en delad kontext för att underlätta kommunikation inom 
en organisation, och menar att visionsbaserade delade meningar förstärker känslan av 
samhörighet. Här har Luleå kommun en ovanligt gynnsam sits för att vara en politiskt 
styrd organisation; kommunstyrelsen har över partigränserna enats om en gemensam 
vision och övergripande strategiska områden och styrsignaler för koncernen. 
Dokumenten kan dock kännas väl breda och otydliga. Alla förvaltningar och bolag har 
inte anammat detta, vissa känner inte att de har möjlighet att bidra till att vision 2010 
blir verklighet. På de två i studien medverkande bolagen har en egen vision antagits. På 
skolan känner de sig styrda av mycket annat, bland annat lagar, och där har 
förvaltningsvisionen ersatt vision 2010 ute i verksamhetens implementeringsprocess 
med balanserad styrning. Luleå kommun dock har lyckats införa en visionsbaserad 
kommunikation som kan förstärka samhörigheten, i de flesta förvaltningar och bolag, 
även om det inte alltid är den önskade vision 2010. Luleå kommun har genom sin 
implementeringsprocess med balanserad styrning, där alla enskilda avdelningar ska 
tolka vision 2010, ökat kommunikationen av vision 2010 och andra lokala visioner. 
Denton (2001) anser att en delad mening bland organisationens medlemmar om varför 
organisationen finns till och för vem förbättrar samarbetet i organisationen. Detta har 
alla de intervjuade enheterna på Luleå kommun förstått och infört dialog omkring. De 
flesta inser också på vilket sätt balanserad styrning kan vara ett bra verktyg i den 
processen. Luleå kommun har goda förutsättningar att förbättra samarbetet inom 
organisationen genom den dubbelriktade kommunikationen som införts via 
implementeringen av balanserad styrning. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande har dock 
hindrat arbetet att komma vidare på vissa förvaltningar. En del enheter är här långt 
framme när de inser att många aktiviteter i balanserad styrning som förbättrar 
samarbetet inte är beroende av pengar.  
 
Ahmed (2002) och även Kaplan och Norton (1999) säger att mål och strategier ska 
komma från ledningen i en organisation för att få avsedd effekt på operativ nivå. Ahmed 
(2002) förespråkar dock i motsats till Kaplan och Norton (1999) att medarbetarna är 
med i processen att sätta mål. Luleå kommuns modell av balanserad styrning vill att mål 
ska sättas på den nivå de används. De två bolagens tillvägagångssätt med balanserad 
styrning stödjer dock teorierna. Där får medarbetarna vara med och tänka till om målen, 
men de slutgiltiga besluten om mål är ledningens. I Luleå kommuns modell av 
balanserad styrning får medarbetarna både ta fram mål, vilket teorin säger ger ökad 
effektivitet, men även ta beslut själva, vilket teorin hävdar är ledningens ansvar. Målen 
och strategierna i Luleå kommun riskerar att bli ineffektiva med dagens förfaringssätt. 
Kommunikationen av mål och strategier har ändock ökat, både på förvaltningarna och 
bolagen, eftersom alla medarbetare är med i processen att sätta mål, om än i olika grad, 
genom implementeringsprocessen av balanserad styrning i Luleå kommun.  
 
Hacker, et al (2001) menar att strategiimplementering ofta misslyckas på grund av att 
kopplingen mellan strategi och handling är svag. När det gäller kopplingen mellan 
strategi och handling har de på en del av Luleå kommuns förvaltningar och bolag ersatt 
de tidigare verksamhetsplanerna med balanserad styrning. I de fall Luleå kommun 
lyckas göra rätt kopplingar mellan strategier som leder till måluppfyllelse och 
handlingsplaner, vilket ett rätt upprättat balanserat styrkort ska innehålla enligt Kaplan 
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och Norton (1999), har de därför goda förutsättningar att implementera vald strategi 
Kommunikationen av vilka handlingar som följer strategierna och leder till 
måluppfyllelse har därmed ökat genom implementeringen av balanserad styrning.  
 
Aaltonen och Ikävalko (2002) skriver i sin teori om tre faktorer som främjar en lyckad 
strategiimplementering; strategisk kommunikation och handling, identifikation av och 
stöd för strategiska aktörer samt strukturer och system som stöder strategin. Luleå 
kommun har utvecklat den strategiska kommunikationen genom att implementera 
balanserad styrning, som i originalversionen är ett verktyg för att implementera 
strategier i en organisation. I sin version av modellen ger Luleå kommun medarbetarna 
möjligheter att kommentera, fråga om och ifrågasätta strategin, som teoribildarna 
efterlyser. Feedbacken är ännu inte så systematisk ute på enheterna, undantaget på ett av 
bolagen, som Aaltonen och Ikävalko (2002) önskar. Eftersom projektet är relativt 
nystartat har de strategiska handlingarna inte hunnit visa sig så mycket ännu. Det bolag 
som varit igång längst med styrverktyget har dock ett kvalitetssystem kopplat till 
ledningssystemet, där även strategierna finns, som gör det möjligt att knyta strategi till 
handling. En del förvaltningar kommer att ersätta verksamhetsplaner med balanserad 
styrning. När det gäller strategiska aktörer har Luleå kommun utbildat ett antal 
projektledare för balanserad styrning, ute på de olika förvaltningarna och bolagen. 
Projektledarna finns dock ännu så länge bara i lednings- och administrativa positioner, 
medan de strategiska aktörerna även kan finnas bland medarbetarna och framför allt 
bland arbetsledarna. Bättre stöd och utbildning av arbetsledarna kommer att behövas, 
vilka alla kanske inte kommer att gå iland med att arbeta enligt den nya önskade 
metoden. Luleå kommun har inte förändrat strukturen för att lättare kunna implementera 
strategier, vilket teorin stöder då detta inte är essentiellt i tjänsteorganisationer. Ute på 
de olika förvaltningarna och bolagen har de anammat teorins idéer om att anpassa 
systemen till strategiimplementeringsprocessen, vilket kommer att underlätta denna. 
Flera av de undersökta enheterna har planer på och/eller har redan börjat göra om den 
övriga redovisningen och planeringen så att den stödjer strategiimplementerings-
modellen samt talar dess språk vilket Aaltonen och Ikävalko (2002) förespråkar. Detta 
underlättar strategisk kommunikation i organisationen vilket teorin anger som viktigt. 
Många av respondenterna på Luleå kommun delar dessutom teorins tankar om att 
kulturella aspekter som värderingar och attityder måste harmoniera med önskad strategi. 
Flera enheter har dessutom redan satt in övriga organisatoriska mål i 
strategiimplementeringsmodellen balanserad styrning, som i Luleå kommuns version 
trycker på vikten av att medarbetarna själva identifierar sina egna arbetsrelaterade mål 
och är delaktiga i och förstår processen, vilket teorin stödjer.  
 
Peng och Litteljohn (2001) skriver i sin teori om vikten av kommunikation för att lyckas 
med strategiimplementering. Intentionerna i Luleå kommuns modell av balanserad 
styrning är att alla medarbetare ska vara med i hela implementeringsprocessen och 
därmed få den organisatoriska kontexten, vilken inkluderar budgetförutsättningarna, 
klar för sig samt äga målen som stödjer strategierna, vilket teorin stödjer. Luleå 
kommun har därmed ökat kommunikationen av budget, mål och strategier vilket 
förbättrat oddsen att lyckas med strategiimplementering.  
 
5.3 Kommunikation 
 
Aaltonen och Ikävalko (2002) samt även Kaplan och Norton (1999) menar att ett önskat 
nytt beteende i olika situationer från organisationens medlemmar kräver mångsidig 
kommunikation av hur och när samt vilket beteende som önskas. Här är arbetsledaren 
en strategisk aktör som bestämmer hur meddelanden kommuniceras mellan ledning och 
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medarbetare enligt teorin. Flera respondenter, även på övergripande nivå i koncernen på 
Luleå kommun har uttryckt farhågor och krav på framtida lämpliga arbetsledare i linje 
med teorin som menar att en arbetsledare behöver tid att reflektera över sin roll som 
kommunikatör. Detta tyder på att respondenterna på Luleå kommun är medvetna om 
arbetsledarens roll som kommunikatör och därmed faktor för lyckad 
strategiimplementering och måluppfyllelse.  
 
Christensen (2002) och även Kaplan och Norton (1999) påpekar vikten av att 
organisationens mening och strategier är transparenta, både för interna och externa 
intressenter. Luleå kommun har genom sina strategiska områden och styrsignaler 
försökt konkretisera vägen till målet, vision 2010. Detta är en början till transparens, 
som ska gå genom hela organisationen. På övergripande nivå i koncernen är 
respondenten dock själv inne på att nuvarande strategier och vision 2010 är för breda för 
att göra dem nog transparenta, utifrån intressenternas krav. Luleå kommun har genom 
balanserad styrning börjat arbetet med att konkretisera och därmed kommunicera ut 
strategierna, och också förstått att ytterligare ökad tydlighet ger resultat. Leeuw (1996) 
menar i sin teori att felaktigheter i övervakningen av prestationer ibland leder till 
tunnelseende och andra oönskade effekter i kommunikationsprocessen mellan 
övervakare och den övervakade. Luleå kommun har i sin modell av balanserad styrning 
satsat på implementeringsprocessen, vilket önskas leda till dialog om vad och varför 
medarbetaren önskas prestera, helt i linje med Leeuws (1996) teori. Luleå kommun har 
genom sin modell med balanserad styrning, där tonvikten ligger på 
implementeringsprocessen som alla ska delta i, förutsättningar att lyckas undvika 
oönskade effekter i kommunikationen och har därmed ökat kommunikationen av önskat 
beteende på ett positivt sätt. 
 
5.4 Styrmodeller 
 
Manoochehri (1999) påtalar vikten av omarbetade mål och nya styrmodeller i dagens 
dynamiska omvärld. Luleå kommun har adopterat modellen balanserad styrning, i 
vilken mål ska sättas in. Flera respondenter talar dock om svårigheterna med att sätta 
relevanta mål, vilket också teorin varnar för. Luleå kommun har genom den balanserade 
styrningens implementeringsprocess, där alla ska delta i målsättandet, samt 
respondenternas insikt i hur svårt det är att sätta relevanta mål förutsättningar att öka 
kommunikationen av mål och dess relevans och därmed förbättra styrningen eftersom 
alla ska delta i implementeringen. 
 
Srinidhis (1998) teori varnar för att exempelvis bättre kvalitet inte kan skiljas från en 
organisations övriga metoder och strategi, utan att alla system som används måste 
integreras med strategin. I Luleå kommun är ett av bolagen föregångare på detta 
område, då de integrerat alla sina modeller i ett ledningssystem. Även en av 
förvaltningarna har långtgående arbete och planer på området. På kommunledningsnivå 
har de kommit en bit i systemsamordningen då de integrerat de övergripande strategiska 
styrsignalerna med budgeten och sin balanserade styrning, i styrprocessen vilket ger 
kommunikation av de olika delarna i systemet och hur de hänger ihop. Detta stöds även 
av Kaplan & Norton (1999) som menar att budget och balanserat styrkort kan integreras 
med varandra på olika sätt. De menar också att en transparant strategi som förstås på 
alla nivåer är en förutsättning för att den ska gå att implementera. För att säkerställa att 
alla nått önskad förståelse av strategin behövs dessutom feedback. Luleå kommun har 
intentioner att kommunicera ut strategin till alla nivåer i organisationen genom sin 
implementeringsprocess med balanserade styrning. Kommunikation tillbaka, feedback 
av hur väl strategierna förståtts, fås både genom styrdokumenten i den balanserade 
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styrningen som alla grupper ska sammanställa, vilka visar till vilken grad 
strategimeddelandet nått fram, samt genom måluppfyllelsen av de strategiska 
indikatorerna vilket visar till vilken grad kunskapen används.  
 
Van Looy, et al, (1998) menar att det genom verktyget balanserat styrkort finns 
förutsättningar att integrera kvalitet och produktivitet, vilket är svårt i tjänsteföretag där 
processen är produkten, i interaktion med kunden. Genom detta kan kunden 
tillfredsställas till en konkurrenskraftig kostnad. Luleå kommun har i sin modell 
balanserad styrning försökt integrera kvalitet och produktivitet genom att i modellen 
integrera alla styrsignaler och strategiska områden samt handlingsplaner. 
Respondenterna är dock relativt överens om att det kommer att ta tid innan systemet 
fungerar som det är tänkt. Målet är att till alla medarbetare kommunicera ut kopplingen 
mellan kvalitet och produktivitet så att alla förstår detta så småningom. De flesta ledare 
på Luleå kommun har förstått de potentiella användningsområden som balanserad 
styrning har när det gäller att koppla ihop kvalitet och produktivitet, och inser också att 
det tar tid innan resultaten av ansträngningarna visar sig.  
 
Ghobadian och Ashworth (1994) menar att det är minst lika viktigt för bland annat 
styrning och motivation att mäta ickefinansiella prestationer och yttre effektivitet än att 
mäta den synliga, inre effektiviteten, fastän de ickefinansiella är svårare att få grepp om. 
Luleå kommun har i sin modell av balanserad styrning lagt stor vikt på dessa. Flera av 
respondenterna pratade om både svårigheten och angelägenheten av att försöka göra 
detta mätbart. Bättre prestationsmätningsverktyg kan kommunicera ut relevantare mål 
vilket leder till att Luleå kommun därmed har ökat förutsättningarna att få bättre 
styrning och motivation av medarbetarna.  
  
Johnsen (2001) menar att balanserat styrkort i offentlig sektor kan stärka styrningen. 
Detta bland annat genom att bidra med relevant fokus och ge en balans i 
informationsflödet. Han anser även att medarbetarnas prestationer förbättras om de 
själva får välja sina prestationsindikatorer samt övervaka sig själva och varandra, i 
motsats till vad andra teoretiker menar. Luleå kommun försöker i sin modell få en 
balans i informationsflödet, både nedåt och uppåt i organisationen. I modellen har de 
helt anammat synen att alla medarbetare ska få vara med och sätta sina egna indikatorer 
samt övervaka sig själva. Detta har gett Luleå kommun bättre, mer fokuserad 
kommunikation av prestationsmätning och mål, både uppåt och nedåt i organisationen 
vilket ger möjligheter att förbättra styrningen i organisationen.  
 
Ghobadian och Ashworth (1994) pekar i sin teori på svårigheterna av och 
nödvändigheten med prestationsmätning inom servicesektorn. Speciellt svårt är det att 
mäta hur effektiva valda strategier är. Respondenterna på Luleå kommun insåg vikten 
av prestationsmätning för att utveckla målstyrningen och hade intentioner att 
kommunicera ut detta i implementeringsprocessen med den balanserade styrningen. 
Ingen av förvaltningarna, bara bolagen, ifrågasatte effektiviteten i de valda övergripande 
strategiska områdena och styrsignalerna, vilket kan tyda på att förvaltningarna behöver 
ägna tid åt att analysera de strategiska valen.  
 
Gummesson (1998) menar att den långsiktiga lönsamheten för tjänsteorganisationer kan 
förbättras om tjänsteproduktivitet och tjänstekvalitet mäts i form av avkastning på 
relationer, inom och utanför organisationen. Respondenterna på Luleå kommun är i sin 
modell av balanserad styrning inne på att mäta ickefinansiella indikatorer för att på så 
sätt förbättra ekonomin. Längst i utvecklingen var den förvaltning som till exempel sa 
att; vi är varandras arbetsmiljö, och genom att påverka arbetsmiljön positivt, vilket inte 
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behöver kosta mycket pengar, kan ekonomin förbättras. Luleå kommun arbetar inte med 
förhållningssätt mot kunder, vilket kunde påverka ekonomin positivt, i den balanserade 
styrningen, men förhållningssätt inom organisationen kommuniceras i 
implementeringsprocessen med balanserad styrning, vilket kan påverka arbetsmiljön 
och därmed ekonomin positivt.  
 
Johnsen (2001) menar att i ett balanserat styrkort kan flera olika principalers mål 
tydliggöras. Han påpekar att målet för kommunal sektor inte är större budget utan ökat 
värde för pengarna. Han förespråkar även att alla kommuninnevånare betraktas som 
ägare till kommunen samt menar att olika politikers olika intressen resulterar i 
dysfunktionella strategier. I Luleå kommun var de på övergripande nivå på samma linje 
som teorin när det gäller värde för pengarna, även att det bästa vore mer värde till 
mindre budgetar liksom Johnsen (2001). Där var de också medveten om att även om 
vision 2010 var nästan enhälligt vald, så skiljer sig önskad väg dit åt mellan de politiska 
partierna. En förvaltning uppfattade en av de stora fördelarna med balanserad styrning 
att kunna prioritera mellan många mål som olika principaler har. Luleå kommun har 
därmed på vissa enheter samt på övergripande nivå tankar som motverkar de 
dysfunktioner som Johnsen (2001) varnar för när balanserat styrkort används i 
kommunal regi.  
 
Enligt Broman (1986) kan budgeten användas till en rad olika saker som; redovisning 
av uppställda mål, planering, styrning, samordning, främja effektivitet och 
produktivitet, samt fungera som informationskälla till olika intressenter. Han menar 
vidare att genom budgeten har politikerna ett viktigt instrument för att formulera, 
utforma och styra inriktningen av verksamheten. Luleå kommun har i och med att de 
gjort om sin styrprocess, det vill säga den gamla budgetprocessen som de integrerat 
balanserat styrkort i, tydliggjort budgetens budskap. Då budgeten tidigare främst har 
kommunicerats på ledningsnivå har de saker som budgeten är till för till mesta del 
stannat på denna nivå. I och med att Luleå kommun har börjat tillämpa balanserad 
styrning och att balanserat styrkort implementerats in i den nya styrprocessen som är 
Luleå kommuns före detta budgetprocess har kommunikationen av budgeten och dess 
mål trängt ner i organisationen. Budgeten som instrument att styra inriktningen på 
verksamheten fungerar som en ram runt det balanserade styrkortet. Tillsammans med 
indikatorerna och fokusområdena i det balanserade styrkortet får medarbetarna en tydlig 
och detaljrik kommunikation av organisationens verksamhet och mål i Luleå kommun. 
 
Reid (2002) menar att det kan vara svårt att hitta bra prestationsmätare i alla 
sammanhang. Hon menar att i dessa fall kan deltagande i budgetprocessen och 
förståelse för de organisatoriska förutsättningarna öka motivationen hos medarbetarna. 
Luleå kommun har genom implementeringsprocessen med balanserad styrning gett alla 
medarbetare tillfälle att delta i och förstå dessa bitar eftersom budgeten på många 
förvaltningar och bolag bygger på den balanserade styrningen som ersätter den 
traditionella verksamhetsplanen. Luleå kommun har goda förutsättningar att öka 
medarbetarnas motivation genom att de får delta i budgetprocessen; får den presenterad 
för sig och får ge feedback. Detta kan vara ett bra komplement för arbete som är svårt 
att hitta bra prestationsmätning till.  
 
Llewellyn (1998) menar i sin teori att organisationskultur kan påverkas positivt genom 
att göra budgeten mer tydlig för medarbetarna samt att ansvar och befogenheter måste 
vara i paritet med varandra för att budget ska vara ett effektivt styrverktyg. Luleå 
kommun har genom implementeringsprocessen med balanserad styrning kommunicerat 
ut budgetförutsättningarna längre ned i organisationen än tidigare. På flera enheter inom 
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organisationen har de dessutom för avsikt att delegera ut befogenheter samtidigt som 
ansvar. Genom att Luleå kommun har ökat kommunikationen av förutsättningarna och i 
vissa fall delegerat befogenheter i paritet med ansvar kan styrningen av medarbetarnas 
beteenden förbättras.  
 
Brander Brown och Atkinson (2001) påtalar i sin teori vikten av att även offentliga 
organisationer adopterar ledningsstrukturer som är ansvarsdelegerande samt att 
redovisningen justeras så att värden som är essentiella för dessa organisationer kan 
mätas. Flera av de undersökta enheterna på Luleå kommun har eller ska börja anpassa 
redovisningen till de faktorer som genererar värde i organisationen, för att stödja målen 
i den balanserade styrningen, vilket kommer att öka kommunikationen av mål och dess 
betydelse. De flesta av respondenterna talade även om ansvarsdelegering i samband 
med processen att införa balanserad styrning, och en del av respondenterna samt 
respondenten som talade ur koncernperspektiv, nämnde även att de befogenheter som är 
i paritet med ansvaret ska delegeras. Luleå kommun har därmed genom 
implementeringen av balanserad styrning kommit en bra bit på väg vad gäller 
ansvarsdelegering och anpassad redovisning vilket kan förbättra målstyrningen.  
 
Brander Brown och Atkinson (2001) anser att budgetprocessen måste anpassas till 
organisatoriska förutsättningar för att kunna konkurrera effektivt. Luleå kommun har 
gjort om hela sin budgetprocess för att passa ihop med den balanserade styrningen. En 
del enheter gör processen med balanserad styrning utifrån budgeten medan andra gör 
budgeten utifrån den balanserade styrningen. Meningen är också att alla medarbetare 
ska vara medvetna om de ekonomiska förutsättningar som gäller. Luleå kommun har 
därmed en effektiv budgetprocess och en ökad kommunikation av budget och dess 
kopplingar till verksamheten genom implementeringsprocessen med balanserad 
styrning. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Syfte med vår uppsats är att analysera om implementeringen av balanserat styrkort 
förändrat kommunikationen av styrning, vision, strategi, mål och budget i offentlig 
verksamhet.   
 
Analysen visar att kommunikationen av de valda faktorerna ökat på ledningsnivå i hela 
koncernen, men även att systematiken i modellen balanserat styrkort gjort att 
kommunikationen av de valda faktorerna når fler medarbetare, optimalt alla, eftersom 
alla medarbetare på de flesta enheterna ska vara med och göra ett styrkort för sin egen 
arbetsgrupp. Kommunikationen har ökat både nedåt i organisationen, spridit sig till fler 
nivåer, och även ökat uppåt i organisationen genom att feedbacken som fås av de 
upprättade styrkorten kommer upp i hierarkin. Det som åstadkommit denna ökade 
kommunikation är Luleå kommuns sätt att implementera balanserat styrkort. Luleå 
kommun har anammat ett implementeringssätt som innebär att alla medarbetare ska 
delta i diskussioner om förutsättningar, vilket inkluderar budget och vision, samt 
strategi och måldiskussioner. 
 
Sammanfattningsvis medför den ökade kommunikationen av vision, strategi, mål och 
budget som åstadkommits av implementeringsprocessen med balanserad styrning i 
Luleå kommun många positiva effekter. Bland annat en ökad delad mening, förståelse 
och motivation hos medarbetarna vilket gör att organisationskulturen påverkas positivt. 
Detta gör det lättare att styra organisationen i riktning mot vision 2010. 
implementeringsprocessen med balanserat styrkort är länken mellan 
strategiformuleringsprocessen och strategiimplementeringsprocessen vilket också 
underlättar styrningen.  
 
Tänkvärda citat från intervjuerna 
 
”Det bästa med processen balanserad styrning är att den är så systematisk” 
 
”Ledarskap och medarbetarskap handlar om mycket som går att förbättra utan rena 
pengar” 
 
”Ledning kan inte lösas med hjälp av styrverktyg ute på förvaltningarna; processen att 
leda börjar i ett vidare sammanhang, på högre nivå i organisationen” 
 
”De strategiska områdena känns inte aktuella för verksamheten” 
 
”Arbetet med balanserad styrning är inte lätt men kommer att öka styrbarheten av 
organisationen” 
 
”Vi är varandras arbetsmiljö” 
 
6.1 Framtida forskning  
 
Då vi sett på problemet utifrån uteslutande ett ledningsperspektiv, eftersom processen 
med balanserad styrning nyss har börjat i Luleå kommun, vore det intressant att 
undersöka hur väl kommunikationen av styrning, vision, strategi, mål och budget 
fungerar ur ett medarbetarperspektiv om några år.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguiden för Luleå kommun 
 
Hållpunkter för djupintervju 
 

• Vision 
 

• Affärsidé 
 

• Mål  
 

• Strategi 
 

• Kommunikation 
 

• Implementering 
 

• Budget 
 

• Balanserat styrkort 
 

• Feedback 
 

• Styrning  
 

• Politiker 
 

• Ledare 
 

• Arbetsledare  
 

• Medarbetare 
 

• Processer  
 
 
 
 
 
 


