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Förord

Under de 10 veckor vi har arbetat med denna uppsats har vi fått en djup inblick hur balanserad 
styrning fungerar i praktiken inom små kommuner som Norsjö och Boxholm. Vi har även fått 
förståelse om vilka specifika problem små kommuner kämpar med jämfört med större 
kommuner.

Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg för all hjälp med goda råd och synpunkter under 
arbetets gång. Vidare vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter i Norsjö och Boxholm 
kommun som bidragit med material för att kunna genomföra denna uppsats. Slutligen vill vi 
även tacka våra opponenter och studiekamrater som under arbetets gång kommit med 
värdefulla tips.

Luleå den 25 maj 2007

Fredrik Berglund Fredrik Holmgren



Sammanfattning

De senaste årtionden har stora förändringar skett inom den kommunala verksamheten. 
Decentraliseringen under 1980-talet medförde att kommunala verksamheter började låna 
styrverktyg från näringslivet. Under 1990-talet lades delar av den kommunala produktionen ut 
hos privata sektorn, vilket var en av orsakerna till att flerdimensionell styrning hamnade i 
fokus. Anledningen till att många kommuner frångår den traditionella ekonomistyrningen 
beror på att den endast koncentrerar sig på finansiella mål och mått, vilket inte passar den 
nyare typen av kommunala organisationer. Däremot råder det delade meningar om hur 
flerdimensionell styrning påverkar den kommunala verksamheten. Små kommuner har 
problem med ekonomin och befolkningsminskning vilket kanske är svårt att påverka med 
flerdimensionell styrning. Syftet med vår studie var därmed att: utreda huruvida mindre 
kommuner drar fördel av flerdimensionell styrning relativt tidigare budgetstyrning. För att 
besvara detta syfte genomfördes en fallstudie på Norsjö kommun som är en av Sveriges 
minsta kommuner där tre ledare intervjuades och en anställd ute i verksamheten. Vi gjorde 
även en jämförelse med Boxholm kommun där kvalitetsutvecklaren och ekonomichefen var 
respondenter. Norsjö kommun använder ett styrkort med följande perspektiv: 
medarbetarperspektivet, ekonomiperspektivet samt medborgarperspektiv. Det balanserade 
styrkortet i Boxholm kommun innehåller dessa fem perspektiv: ekonomi, kund, personal, 
arbetssätt, utveckling och lärande. 

Fördelarna med att använda balanserad styrning i en liten kommun uppfattar vi ligger i att den 
flerdimensionella styrningen ger en tydligare inblick i vad pengarna används till samt den 
ökade strukturen och tydligheten i arbetet med framtagandet av målen. Nackdelarna ligger 
främst i att den lilla kommunens ekonomiska resurser är begränsade, därför anser vi att det 
finns en risk att arbetet med flerdimensionell styrning kan bli alltför kostsamt för en del små 
kommuner.



Abstract

In the last two decades there’s been some management changes in Swedish municipality.
Since these organizations in the 80’s started to act more decentralized, some municipalities 
later began to borrow management tools from the trade and industry. During the 90´s part of 
the Swedish municipal employment were moved into the private employment. This was one 
of the things that caused more attention to the balanced scorecard in Swedish municipalities. 
The reason for not using traditional economic management in many Swedish municipalities is 
because it focuses on financial measurements and goals, that doesn’t fit the organisations 
these days. There are different opinions in which way the balanced scorecard affects Swedish 
municipalities. Small Swedish municipalities has limited financial resources and a decreasing 
population may be difficult to prevent by utilize the balanced scorecard. The purpose in this 
report is to investigate whether the balanced scorecard offers small Swedish municipalities 
some advantages or not in comparison to their earlier traditional economic management. In 
order to reply to our purpose we have made a case study in Norsjö which is one of the 
smallest communities in Sweden where we interviewed three managers and one employee. 
We also made a comparison to a similar Swedish community, therefore we interviewed two
managers in Boxholm. Norsjö uses a scorecard containing following three perspectives: the 
colleague perspective, the financial perspective and finally the population perspective. 
Boxholm community on the other hand uses these five perspectives: financial, customer, work 
procedure, development and learning. 

The advantages of using the balanced scorecard in a small community are categorized by 
giving the community a clearer picture where all the money goes and by making the goals 
clearer and more structural. The most obvious disadvantage of using the balanced scorecard 
lies in the small communities is its limited financial resources; therefore we believe that 
working with the balanced scorecard in small communities may be too expensive for some 
communities.
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1. Inledning

 detta inledande kapitel kommer en bakgrund till varför kommunala verksamheter börjat 
använda flerdimensionell styrning som styrverktyg. Därefter följer en diskussion om vilka 

problem det finns med balanserat styrkort som ofta förknippas med balanserad styrning. 
Problemdiskussionen mynnar sedan ut i syftet med denna uppsats.

1.1 Kommunala verksamheters övergång till flerdimensionell styrning

I Sveriges 290 kommuner bedrivs en omfattande verksamhet för att leverera den service som 
vi dagligen använder. Den kommunala verksamheten finansieras huvudsakligen genom 
kommunalskatteintäkter och statsbidrag och därför är det av stor vikt att pengarna används på 
de tjänster som invånarna behöver och i vissa fall kräver (Ericsson & Gripne, 2002, s 9).

Trenden i Sverige de senaste årtionden är att allt mindre tjänster produceras i egen regi och 
istället upphandlas. Den minskade produktionen i egen regi innebär inte att trycket på att 
förnya och utveckla den kommunala verksamheten minskar. Ansvaret gentemot invånarna för 
de tjänster som tillhandahålls finns kvar hos kommunen oavsett vem som är producent. 
Istället måste mer resurser avsättas för att öka effektiviteten i den egna verksamheten och att 
kommunerna arbetar systematiskt med att uppnå deras visioner och mål. Det medför i sin tur 
att kommunerna måste se över sin verksamhetsstyrning och välja en lämplig styrmetod 
(Ericsson & Gripne, 2002, s 15).

1.1.1 Bakgrund

Olika former av prestationsmått och verksamhetsbeskrivningar med hjälp av nyckeltal har 
provats under flera årtionden i Sveriges kommuner. 1992 års kommunallag gav kommunerna 
friheten att själva bestämma hur verksamheten skulle organiseras och styras. Under 1990-talet 
uppkom därmed olika former av beställar-utförar modeller som är populära än idag där 
respektive förvaltning får skattemedel för att upphandla de tjänster som invånarna behöver 
(Olve, Roy & Wetter, 1997, s 242-243). Beställarens (kommunens) strävan är att erbjuda så 
god service som möjligt för skattepengarna, vilket ställer högre krav på uppföljning och 
utvärdering (ibid). Utöver dessa resurser finns det även en konkurrens mellan olika kommuner 
när det gäller att bli en attraktiv boende- och lokaliseringsort för invånare och företag 
(Ericsson & Gripne, 2002, s 13). I små kommuner har antalet invånare minskat med 20 
procent sedan 1950-talet och prognoser för framtiden tyder på att invånarantalet i dessa 
kommuner kommer att minska ytterligare 5 procent fram till år 2030 (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2002). Det betyder att kommuner behöver bibehålla nuvarande invånare och 
företag samt kunna attrahera nya för att organisationen ska kunna fortleva.

Enligt Ericsson och Gripne (2002) är ovanstående faktorer de huvudsakliga orsakerna till 
varför många kommuner i Sverige har ändrat styrsystem eller håller på att implementera nya. 
Trenden, som kallas ”The New Public Management” (Hood, 1995), har varit att kommunerna 
hämtat inspiration från den privata sektorns lednings och styrmetoder. Vanligtvis har 
endimensionella styrsystem tillämpats i kommunerna med finansiella mål och mått i fokus
medan de numera eftersträvar en flerdimensionell styrning. Müller (2005) förklarar 
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flerdimensionell styrning, även benämnd balanserad styrning1, som en styrmodell som beaktar 
både de finansiella och ickefinansiella målen och prestationsmåtten för att ge en 
flerdimensionell bild av organisationens prestationer. Flerdimensionell styrning uppkom 
under andra hälften av 1900-talet som ett styrverktyg för näringslivet och fick stor 
uppmärksamhet i början av 1990-talet när Kaplan och Norton presenterade det balanserade 
styrkortet (ibid).

1.2 Problemdiskussion

Balanserat styrkort, som är en utveckling av de traditionella styrverktygen, togs fram år 1992
av akademikern Robert Kaplan och konsulten David Norton (Müller, 2005, s 44; Sande, 2000, 
s 15). Modellen erbjuder en flerdimensionell bild av organisationens prestationer genom att 
den utöver de finansiella mål och måtten även beaktar tre andra perspektiv; kund, process och 
förnyelse/utveckling (Müller, 2005). Det vill säga styrverktyget innehåller flera mål och mått 
för flera olika aspekter i en organisation (ibid).

Olve et al (1997, s 42) anser att balanserat styrkort anknyter och preciserar organisationens 
långsiktiga inriktning och vision i den dagliga verkligheten genom att anpassa styrningen av 
verksamheten på ett sätt som känns mer relevant än tidigare modeller. Därför är det enligt 
Sande (2000, s 21) viktigt att det finns en röd tråd från vision till strategi när en organisation 
implementerar balanserat styrkort.

Det som skiljer balanserat styrkort väsentligt från traditionella mätsystem är möjligheten att 
länka ihop de kortsiktiga målen med de långsiktiga målen (Kaplan & Norton, 1992).
Mätsystemen ute i organisationen har en stor inverkan på hur anställda och chefer beter sig. 
Kaplan och Norton (1999) menar att när man enbart fokuserar på finansiella mått kan detta ge 
missvisande signaler gällande förbättringar och innovationer som är viktiga för den 
konkurrens som råder på marknaden idag. Problemet enligt Gautreau och Kleiner (2001) med 
balanserat styrkort är att det är svårt att se sambanden mellan de olika måtten. De anser att 
företagsledningen måste se orsak-verkan sambandet för att verktyget ska fungera 
tillfredsställande (ibid). Müller (2005, s 51-52) hävdar att fokus kan hamna på de finansiella 
måtten när budgetstyrning tidigare användes för prestationsmätning. Effekten av detta leder 
till att det balanserade styrkortet blir ett nytt prestationsmått istället för styrsystem (ibid).

De ursprungliga styrkorten var huvudsakligen utvecklade för privata vinstdrivande företag
men enligt Yee-Ching (2004) kan ett balanserat styrkort även vara ett användbart verktyg i en 
icke vinstdrivande organisation, exempelvis offentlig sektor. Olve et al (1997) skriver att 
styrkort lämpar sig för organisationer som har service- och utvecklingsverksamheter där syftet 
är att skapa vinster som är långsiktiga och det gäller speciellt statlig och kommunal 
verksamhet. I en kommun har det finansiella resultatet ett samband med vilken service 
kommunen kan erbjuda sina medborgare, exempelvis hålla staden säker, upprätthålla en hög 
vägstandard och dylikt (Quinlivan, 2000). Enligt Kaplan & Norton (2001) är det viktigt för 
icke vinstdrivande organisationer att omarbeta det balanserade styrkortet för att inte fokus ska 
hamna på de finansiella måtten. Kaplan och Norton har utvecklat en omarbetad konstruktion 
på det balanserade styrkortet innehållande följande tre perspektiv: översyn av kostnader, 
värdeskapande och legitimerad support till uppdragsgivaren. Utifrån dessa övergripande 

                                                
1 I bland annat kommunala verksamheter används ofta begreppet balanserad styrningen istället för 
flerdimensionell styrning, dess innebörd är dock detsamma.
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perspektiv kan organisationer inom offentlig sektor sätta egna mål inom tillväxt, lärande och 
interna processer (ibid). Olov Olsson (refererad i Offentlig styrning, 2002), professor i 
företagsekonomi, är däremot kritiskt till att kommuner lånar styrverktyg från näringslivet. 
Han anser att det används onödigt med resurser i kommunala verksamheter för att efterlikna 
modeller som är framtagna av näringslivet och att dessa inte passar den offentliga sektorn. 
Han menar att den offentliga sektorn istället måste tro på sig själv och utveckla sina egna 
idéer för en optimal styrning.

Ett annat problem som diskuteras ofta är vilken storlek organisationen bör ha för att tillämpa 
styrverktyget. Grundtanken med det balanserade styrkortet är att modellen lämpar sig för alla 
typer av organisationer och storlekar, en så kallad one-size-fits-all modell (Almqvist, 
Backlund, Johansson och Skog, 2006). Studier visar att många större organisationer upplever 
en förbättrad styrning med balanserat styrkort, medan få studier kan påvisa att styrverktyget 
ger samma effekt på små- medelstora företag (Manvill, 2006). Mindre kommuner består av 
flera mindre enheter där dessa kan ses som flera småföretag som tillsammans bildar ett 
medelstort företag. Därför menar vi att man kan göra jämföra situationen i mindre kommuner 
med situationen i icke vinstdrivande små och medelstora företag. Enligt Almqvist et al (2006) 
har senare års studier visat att innan offentlig sektor och mindre organisationer tillämpar 
modellen fordras en omfattande förändring. Johnsen (2001) varnar att om styrkortet 
implementeras i en offentlig verksamhet utan modifiering kommer det leda till ett
dysfunktionellt mätsystem som missar syftet med balanserad styrning. När det gäller små 
kommuner i Sverige är ekonomistyrningen än viktigare då de ekonomiska resurserna är 
mindre. Skillnaden mot större kommuner är att avvikelserna här lätt kan bli tillräckligt stora 
för att äventyra verksamheten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2002). Med detta i åtanke 
kan man ställa sig frågan varför mindre kommuner implementerar flerdimensionell styrning?

1.3 Syfte

Uppsatsen syftar till att utreda huruvida mindre kommuner drar fördel av flerdimensionell
styrning relativt tidigare budgetstyrning.

1.4 Definition

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2002) har små kommuner färre än 10.000 stycken 
invånare.
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2. Metod

 detta kapitel kommer en beskrivning över valda metoder och ansatser att presenteras. 
Inledningsvis beskrivs vår forskningsansats samt val av forskningsstrategi och 

undersökningsenhet. Därefter redogör vi hur vår litteratursökning och övrig datainsamling 
utfördes. Kapitlet avslutas med att analysmetod och metodproblem diskuteras.

2.1 Forskningsansats

Syftet med vår uppsats var att ta reda på vilka fördelar det fanns med att tillämpa balanserad 
styrning i en mindre kommun. Från början var tanken att vi enbart skulle koncentrera oss på 
ett studieobjekt. I samråd med vår handledare beslutade vi att även välja ett referensfall för att 
höja kvaliteten på arbetet. Det analytiska synsättet handlar om att förklara en objektiv 
verklighet och att hitta orsakssamband (Arbnor & Bjerke, 1994, s 97). Eftersom vi valde att 
undersöka kommunerna som helhet blev det analytiska synsättet ett naturligt val. Enligt 
författarna innebär det analytiska metodsynsättet att kunskapen som utvecklas i en studie ska 
vara individoberoende, men när vi även ville fånga processer och relationer i vårt huvudfall
blev arbetet delvis inspirerat av aktörssynsättet. Enligt aktörssynsättet förklaras verkligheten 
som om den består av flera verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp aktörer 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 88). Den kunskap som utvecklas blir individuell eftersom olika 
aktörer tolkar eller handlar i den verklighet de själva är med och skapar (ibid). Personliga 
åsikter bedömde vi var viktiga för vår studie då det speglar hur bra organisationen har lyckats 
med implementeringsarbetet.

När det gäller upplägget på vårt arbete har vi först sökt litteratur inom området och läst in oss 
på teorier inom ämnet. Utifrån dessa teorier sammanställde vi en intervjuguide som användes 
i våra intervjuer. Eftersom vi i vår forskning utgick ifrån befintliga teorier, samt att de 
resultat vi erhöll var baserade på logiska slutsatser blev angreppssättet i det här arbetet 
deduktivt (Eriksson & Wiedersheim, 2001).

2.2 Forskningsstrategi

Då vi hade som avsikt att undersöka mjuk data, såsom åsikter och synpunkter hos 
respondenterna, valde vi fallstudie som forskningsstrategi. För att stärka reliabiliteten i arbetet 
gjorde vi ett frågeformulär som riktade sig till en annan kommun i syfte att göra en jämförelse 
mot arbetets huvudsakliga studieobjekt. Vi har då framförallt använt oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod eftersom vår studie är småskalig och syftar till att vara beskrivande med 
ord (Denscombe, 2000, s 204). Anledningen till att valet föll på en sådan undersökning är att 
den fångar processer och relationer. Enligt Denscombe (2000, s 43) använder man sig av 
fallstudier när man avser att göra en studie på en eller några få undersökningsenheter, och 
göra en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer. Genom 
en fallstudie får man en bättre uppfattning om vad de små detaljerna lämnar för bidrag till att 
förstå helheten i problemet. Fallstudier besvarar frågan varför vissa resultat uppstår snarare än 
vad resultaten visar (Denscombe, 2000, s 42).

I
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2.3 Val av undersökningsenheter

Vid val av undersökningsenhet utgjorde Norsjö kommun vårt huvudfall tack vare den 
geografiska placeringen samt den goda accessen till en av cheferna i kommunen. Denna 
kommun tillhör kategorin Sveriges tio minsta kommuner. Vi ville även göra en jämförelse 
med en annan kommun som är belägen i en annan del av landet. Valet föll på Boxholm 
kommun som har ungefär lika många invånare. Vidare tyckte vi att valet av de två 
kommunerna passade utmärkt då båda kommunerna införde det balanserade styrkortet 
samtidigt. Under arbetets gång uppfattade vi att Boxholm kommun hade jobbat annorlunda 
med införandet av balanserad styrning eftersom inget beslut hade skett på politisk nivå som 
fallet var i Norsjö. Vi uppfattade istället att införandet hade skett på eget initiativ där 
medarbetarna fick vara med under utvecklingsarbetet.

En av forskarna hade god access till ekonomichefen i Norsjö kommun. Han kunde hjälpa oss 
med en del praktiska detaljer som annars inte hade varit lika lätta att ordna. Det gällde saker 
som att tillhandahålla oss med fortlöpande information om kommunarbetet under arbetets 
gång. Han hade även god insyn i hur arbetet med ekonomin har förändrats sedan de införde 
balanserad styrning då han även har arbetat med budgetstyrning i kommunen. Enligt Eriksson 
och Wiedersheim (2001) kan det vara en klar fördel att ha access till sitt studieobjekt vid 
fallstudier Valet av övriga aktörer föll på förvaltningscheferna på socialförvaltningen 
respektive utbildning- och kulturförvaltningen som utgör de största förvaltningarna i Norsjö 
kommun. En ytterligare anledning till varför förvaltningschefen för utbildnings- och 
kulturförvaltningen blev ett naturligt val var att han har varit med och arbetat med balanserat 
styrning i Skellefteå kommun och sedan argumenterat för att detta skulle införas i Norsjö. I 
Boxholm kommun vände vi oss till den som är ansvarig för kvalitetsutveckling för att få 
information om deras användning av balanserad styrning. Frågeformuläret som skickades ut 
besvarades av denne respondent och ekonomichefen i kommunen.

Avsikten med den här fallstudien var huvudsakligen att göra studien utifrån ett 
ledarperspektiv. I samråd med vår handledare beslutade vi också att intervjua en 
undersköterska på ett äldreboende för att få en inblick i hur medarbetarna uppfattar den 
balanserade styrningen. Eftersom Norsjö kommun utgjorde huvudfallet blev det naturligt att 
utföra de personliga intervjuerna där. Följden blev att svaren som erhölls från denna kommun 
blev djupare än i Boxholm kommun.

2.4 Litteratursökning

Vår litteratursökning utgick från Luleå tekniska universitets bibliotek och databaser för att 
hitta relevant material till vårt uppsatsskrivande. De databaser vi sökte i var Emerald, Ebsco
Host, samt bibliotekets Lucia och Libris. I de olika sökmotorerna använde vi följande sökord 
var för sig eller i kombination: balanserad styrning, flerdimensionell styrning, balanserat 
styrkort, kommunal verksamhet, offentlig verksamhet, balanced scorecard, new public 
management, goverment, municipality, public sector, performance measure. Genom att 
studera böcker och artiklar utifrån detta material fick vi ytterligare förslag till relevant 
litteratur. När balanserad styrning ofta förknippas med Kaplan och Nortons balanserade 
styrkort utgick en stor del av vår teori från deras böcker och artiklar.
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2.5 Datainsamlingsmetod

Vi valde att samla in empirin via personliga intervjuer och frågeformulär. Då fokus i den här 
studien kom att läggas på personliga uppfattningar anser vi att personliga intervjuer på plats är 
ett utmärkt verktyg att använda. Det geografiska avståndet gjorde att personliga intervjuer på 
plats i Boxholm var problematiskt att göra på grund av tids och kostnadsskäl. Istället skickade 
vi ut ett frågeformulär (bilaga 2) via e-mail med öppna frågor där respondenten fick uttrycka 
sina åsikter. Vid oklarheten ställde vi följdfrågor. Intervjun med förvaltningscheferna och 
ekonomichefen tog en timme vardera medan intervjun med undersköterskan tog en kvart. Vid 
denna kommun skedde de personliga intervjuerna på plats och var av semistrukturerad 
karaktär. Vid denna typ av intervjuer använder man sig av en färdig lista med frågor som man 
avser att få svar på (bilaga 1). Kärnan ligger i att respondenten utvecklar sina egna synpunkter 
där svaren är öppna. Det är inte helt nödvändigt att ställa frågorna i ordningsföljd 
(Denscombe, 2000, s 135). Aktörerna fick prata fritt och utveckla sina svar samtidigt som vi 
fick möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga våra frågeställningar. Vid intervjuerna på 
Norsjö kommun använde vi oss av en diktafon för att säkerställa att vi inte gick miste om 
viktig empiri samt kompletterade med egna anteckningar under intervjuernas fortlöpande.
Stämningen vid intervjuerna upplevdes som avslappnad och behaglig där aktörerna kändes 
engagerade och villiga att ge oss information om ämnet. 

2.6 Analysmetod

Efter genomförandet av intervjuerna med våra respondenter sammanställde vi dessa i empiri-
kapitlet tillsammans med svaren från frågeformuläret. För att få en överblick av empirin 
sammanställde vi svaren från kommunerna i en tabell i slutet av kapitlet. Vi analyserade vårt 
material genom att återkoppla det till syftet med arbetet samt den teori vi hade läst in oss på.
Detta sammanfattade vi i analyskapitlet där vi fokuserade på de likheter och skillnader som 
fanns mellan empirin och teorin. Vi har så långt det varit möjligt använt oss av samma 
rubriker i empiri och analyskapitlet för att underlätta läsningen.

2.7 Metodproblem

Undersökningens giltighet eller validitet handlar ur ett kvalitativt perspektiv om i vilken 
utsträckning resultatet från undersökningen överensstämmer med verkligheten. Eftersom vi 
har gjort en fallstudie och använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder blir validiteten låg 
eftersom en studie hos två kommuner inte ger hela bilden om hur det ser ut i övriga mindre 
kommuner i Sverige. Vi anser däremot att validiteten i vår undersökning är bra om man ser 
till att vi verkligen har strävat efter att mäta det vi avser att mäta. Vi anser att vi har valt ut de 
respondenter som är väl insatta i ämnet och verkligen visste vad balanserad styrning var för 
någonting med undantag för undersköterskan som jobbar på ett äldreboende. En sak som vi 
var väldigt noggrann med under intervjuns gång var att ställa följdfrågor i syfte att få svar på 
det vi ville veta och ingenting annat. Detta borde hjälpa till att höja validiteten på studien.
Dock finns det alltid en risk att frågorna inte var optimalt utformade och det kan leda till att 
den empiri som behövdes för att uppfylla syftet med studien inte samlades in.

Reliabiliteten är hög när ett mätinstrument ger tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & 
Wiedersheim, 2001). I kvalitativa undersökningar ses reliabiliteten som mått på hur 
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tillförlitliga respondenternas svar är. Med andra ord är det ärlighet och uppriktighet hos 
respondenterna som efterfrågas. Det finns risk att de utvalda respondenterna delvis kan ge en 
medvetet eller omedvetet felaktig skildring av ämnet beroende av hur pass insatta de är 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Detta resonemang gäller främst respondenterna i Boxholm kommun 
eftersom vi inte var på plats och intervjuade, därmed hade vi ingen chans att bedöma hur 
tillförlitliga svaren var.

Enligt Denscombe (2000, s 148) kan användandet av en diktafon under intervjutillfället ha en 
inverkan på hur respondenterna svarar. Han menar vidare att olika personer påverkas olika 
mycket av inspelningsutrustningen, en del påverkas inte så mycket medan andra kan bli
nervösa. Inför de personliga intervjuerna på Norsjö kommun tillfrågades varje respondent om 
det gick bra att spela in respektive intervju på en diktafon. Vi upplevde inte att någon av 
respondenterna påverkades negativt av att samtalen spelades in på band.
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3. Teori

etta kapitel inleds med en kort genomgång om kommunala verksamheters förändring av 
styrsystem de senaste årtionden. Därefter följer avsnitt med traditionell ekonomistyrning

och flerdimensionell styrning. Teorikapitlet avslutas balanserat styrkort som ofta förknippas 
med flerdimensionell styrning samt en sammanfattning av teorin.

3.1 Kommunala verksamheters förändring

Kommunerna i Sverige har sedan början av 1980-talet tillämpat målstyrning som styrform för 
att klara av decentraliseringssträvanden med bibehållen politisk styrning (Sandberg & 
Sturesson, 1996). Syftet var att öka effektiviteten och minska politikernas detaljstyrning av 
verksamheterna. Studier har visat att övergångar till målstyrning kan ge oklarheter om vilka 
mål som ska mätas och hur de ska mätas. Övergången till målstyrning medförde även 
förändring av tidigare styrsystem. Sehested (2002) skriver att decentraliseringen av 
kommunala verksamheter och införandet av målstyrning ökade kraven på effektivisering, 
något som inte beaktades allt för mycket tidigare. Decentraliseringen medförde att 
kommunerna erhöll medel som de själva ansvarade för, vilket gjorde att delar av produktionen 
lades ut på andra verksamheter (ibid).

3.1.1 New Public Management

I och med kommunernas decentralisering och övergång till målstyrning började 
verksamheterna ta efter styrmodeller från näringslivet. Som vi nämnde i första kapitlet kallas 
den trenden New Public Management (NPM) (Hood, 1995). NPM är ingen modell eller teori 
utan enligt Almqvist (2004) ett fenomen eller begrepp som behandlar den kommunala 
verksamhetens förändring. Tidiga modeller som efterhärmades var Total Quality 
Management, olika prestations och benchmarking-modeller med flera (Sehested, 2002). 
Enligt Ericsson och Gripne (2002) hamnade flerdimensionell styrning i fokus när delar av 
produktionen lades ut på andra verksamheter. För att kunna mäta och eftersträva den kvalité 
som kommunens invånare efterfrågade behövdes en modell som behandlade fler perspektiv än 
de finansiella för att uppnå kommunernas vision och mål (ibid).

Att offentliga verksamheter efterliknar näringslivet har debatterats en längre tid. Hood (1995) 
menar att det kan vara konsulter som har påverkat den offentliga sektorns beslutsfattare att 
införa modeller från näringslivet för att öka organisationens effektivitet. Boyle (2002) har 
sammanfattat olika empiriska studier om skillnaden mellan offentlig och privat verksamhet. 
Studien visar att offentlig verksamhet är mer byråkratisk, ledarna är mindre materialistiska 
och engagerade jämfört med den privata verksamheten (ibid). Han anser att skillnaderna är för 
stora för att likställa en offentlig verksamhet med en privat sådan. Enligt Brunsson (1994) kan 
chefer i offentliga verksamheter önska sig större självständighet samtidigt som de vill undvika 
den press som normalt finns inom den konkurrentutsatta privata sektorn. Det kan medföra att 
vissa attraktiva delar plockas över från privata sektorn till den offentliga, medan andra delar 
förblir oförändrade. Detta kan leda till institutionell förvirring som kan skapa problem för 
organisationen (ibid). Olov Olsson (refererad i Offentlig styrning, 2002), professor i 
företagsekonomi, är även han kritisk till att offentliga verksamheter lånar styrverktyg från 
näringslivet. Istället tycker han att den offentliga sektorn måste tro på sig själva och utveckla 
egna verktyg som är anpassade till deras organisationer. 

D
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3.1.2 Problemen i små kommuner

Sveriges kommuner och landsting (2002), benämns hädanefter SKL, har tillsammans med 
finansdepartement publicerat en rapport som behandlar problemen i Sveriges mindre 
kommuner. De ekonomiska riskerna handlar bland annat om att de små inlandskommunerna 
har en pensionsskuld som överstiger snittkommunens med cirka 8 000 kronor per invånare. 
Enligt prognoserna kommer kostnaderna för sjukvård, äldreomsorg och pensioner att stiga 
snabbare än skatteinkomsterna de närmaste åren. De här kommunerna är mer känsliga för 
befolkningsförändringar där en av anledningarna till detta är att de totala skatteintäkterna 
minskar till följd av en minskad befolkning. Det som är utmärkande för små kommuner i 
Norrlands inland är att de består av en hög grad andel äldre befolkning vilket leder till att en 
stor del av arbetsmarknaden kommer att bestå av arbeten inom äldreomsorgen. Detta får 
följden att antalet anställda per kommuninvånare kommer att bli fler. Rapporten visar också
att små kommuner har mindre möjligheter till specialiseringar, men ska samtidigt vara 
beredda att kunna sköta samma uppdrag som större kommuner. Verksamheterna i små 
kommuner blir också sårbara om personal behöver bytas ut då kompetensen ofta är knuten till 
en eller ett fåtal personer (ibid).

Det är mycket som tyder på att det kommer att krävas stora insatser för små kommuner om de 
ska kunna fortsätta i egen regi. En möjlighet som diskuteras är sammanslagningar med andra 
kommuner för att minska kostnaden per invånare. Troligen skulle en sammanslagning sänka 
de administrativa kostnaderna för bland annat personal och IT-verksamhet. Ett annat förslag 
är att större kommuner tar hand om vissa av små kommuners tjänster för att på så sätt hålla 
nere kostnaderna (ibid).

3.2 Traditionell ekonomistyrning

Sandberg och Sturesson (1996, s 22) definierar ekonominstyrning som ”en målmedveten 
styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot 
önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning”. Enligt Gautreau och Kleiner (2001) är 
ekonomistyrning det övergripande prestationsmätningssystemet för att uppnå visioner och mål 
för en organisation. Det är en mekanism som, när den används på rätt sätt, leder till en lyckad 
implementering av strategier (ibid). Merchant (2006) anser att traditionell ekonomistyrning, 
det vill säga styrning med finansiella mål och mått i fokus, är ett optimalt instrument för att 
mäta chefers prestationer samt även jämföra verksamheter mot konkurrenter. Han anser även 
att de finansiella nyckeltalen är enkla att beräkna och följa upp för att kontrollera 
verksamhetens måluppfyllelse. Vidare anser han att nyckeltalen ger precisa data, samt är 
relativt förståeliga för de flesta med ekonomisk utbildning (ibid).

Kritiker hävdar att den traditionella ekonomistyrningen stannade i sin utveckling under 1920-
talet. Vid denna tidpunkt fanns i stort sett samtliga redovisningsrutiner som används idag, 
exempelvis budgetar, standardkostnader, Du Pont-modellen etcetera. Kritiker menar vidare att 
finansiella mått som visar effekter av redan tagna beslut inte ger tillräckligt med underlag för 
långsiktig strategisk inriktning. Kritikerna tycker även att liten uppmärksamhet riktas till de 
externa faktorerna som indikerar huruvida verksamheten kommer att vara konkurrenskraftig 
eller inte i framtiden (Olve et al, 1997, s 18).

Olve et al har gjort en kort sammanfattning med några av de synpunkter som finns i denna 
debatt. Den traditionella styrningen:
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 ger missvisande information för beslutsfattare. Måtten visar resultatet av aktiviteter 
som redan har ägt rum. Information av detta slag kan leda till ett agerande som inte 
stämmer överens med de strategiska målen.

 tar inte hänsyn till de krav som dagens organisation ställer. Fixerar för mycket på 
mått med pengar medan mått som produktkvalitet, kundbelåtenhet, medarbetarnöjdhet 
etcetera bortses. De finansiella måtten kan skapa falska signaler på verksamhetens 
effektivitet och lönsamhet.

 uppmanar till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering. Finansiell kontroll 
motverkar ett långsiktigt tänkande, exempelvis minskande satsningar inom forskning 
och utveckling, nedskärning på utbildning med mera.

 är underordnad den externa redovisningen krav. Företagets intressenter vill 
fortlöpande ha information om hur företaget utvecklats så att de kan göra jämförelser 
med andra investeringsalternativ. Att endast titta på de finansiella måtten speglar inte 
en verksamhets utveckling på ett korrekt och rättvist sätt.

 ger vilseledande information för kostnadsfördelning och investeringsstyrning. 
Traditionell kostnadskontroll har inte analyserat varför en kostnad uppstår utan endast 
angivit belopp och kostnadsställe. Kostnader måste fördelas på ett annat sätt än med 
den traditionella metodens schablonpåslag, exempelvis genom ABC-kalkylering.

 levererar abstrakt information till de anställda. Många anställda ser inte länken 
mellan sitt handlande och de siffror som presenteras i de olika rapporterna.

 ägnar föga uppmärksamhet åt omgivningen. Ignorerar kund och 
konkurrentperspektivet och ger därför inte tidiga varningssignaler om förändringar i 
företagets bransch. De finansiella nyckeltalen har mer en intern fokus är extern.

 Kan ge missvisande information. Företagsledare tenderar att fokusera på 
månads/kvartalsrapporter vilket kan leda till ett kortsiktigt tänkande. 

3.3 Flerdimensionell (balanserad) styrning

Flerdimensionell styrning innebär att hela organisationen beaktar både finansiella och icke 
finansiella mål och prestationsmått för att eftersträva deras vision och strategi (Müller, 2005). 
Användandet av icke finansiella mål och mått i prestationsmätningssystem är inget nytt 
fenomen utan användes av exempelvis General Electric redan under 1950-talet (Nørreklit, 
1999). Under 1970-talet utvecklades modeller för att mäta verksamheten och koppla måtten 
till organisationens övergripande mål. I Frankrike har man i mer än 30 år använt någonting 
som kallas Tableaux de Bord. Detta instrument har som syfte att hjälpa personalen att styra 
organisationen genom ett antal viktiga drivande mått, då i synnerhet fysiska variabler (Kaplan 
& Norton, 1999, s 36). 

Olve et al (1997) beskriver tre relativt vanliga flerdimensionella modeller som försöker mäta 
verksamheten och koppla måtten till företagets övergripande strategi:

- Maisels Balanced Scorecard: Modellen definierar fyra perspektiv som verksamheten 
ska mätas utifrån. Perspektiven är: finansiellt, kund, process och human. Perspektiven 
liknar Kaplan och Nortons modell som presenteras senare i kapitlet, men där större 
fokus läggs på humankapitalet.
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- The Performance Pyramid: Kunddriven modell som är kopplad till företagets 
övergripande strategi och kompletterar de finansiella talen med ett antal andra icke 
finansiella nyckeltal.

- Effective Progress and Performance Measurement (EP2M): Mäter företagets 
aktiviteter inom fyra områden:

o Externa mått – förser kunden och marknaden med mått
o Interna mått – indikerar har företaget ska förbättra sin effektivitet och duglighet
o Top-down mått – bryter ner den övergripande strategin och påskyndar en 

förändring 
o Bottom-up mått – förstärker ägarskapet och handlingsfriheten i företaget

Den modell som oftast förknippas med flerdimensionell styrning är akademikern Kaplans och 
konsulten Nortons modell ”The Balanced Scorecard” (balanserat styrkort) som presenterades 
i tidningen Harward Business Review år 1992. Kommande avsnitt behandlar denna modell. 

3.4 Det balanserade styrkortet

Sedan presentationen av det balanserade styrkortet år 1992 har modellen spridits i snabb takt 
bland företagsledare över hela världen (Quinlivan, 2000). Styrkortet erbjuder cheferna ett 
övergripande verktyg som omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi till en 
sammanhängande uppsättning utfallsmått fördelade på fyra stycken perspektiv; det 
finansiella, kund, process samt lärande (Kaplan & Norton, 1999, s 31). Det balanserade 
styrkortet kan enligt Quinlivan ha flera användningsområden där de tre huvudsakliga är som 
styrverktyg, kontrollverktyg och belöningssystem.

3.4.1 Perspektiven

Det fyra perspektiven i styrkortet skapar enligt Kaplan och Norton balans mellan korta och 
långsiktiga mål, mellan de önskade resultaten och de faktorer som påverkar resultatet samt 
mellan hårda (objektiva) styrtal och mjuka (subjektiva) sådana (Kaplan & Norton, 1999, s
32). På detta sätt fokuseras organisationen på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga 
målområden (Olve et al, s. 14). Nedanstående figur illustrerar hur perspektiven hänger 
samman:

Figur 3:1. Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1999)
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- Det finansiella perspektivet anger om företagets strategi och dess implementering 
bidrar till att förbättra vinsten. Vanliga nyckeltal är avkastning på sysselsatt kapital, 
vinstmarginaler etcetera.

- I kundperspektivet identifierar företagsledningen de kunder och marknadssegment 
som affärsenheten ska rikta sig till. Vanliga utfallsmått är kundtillfredsställelse, 
återköpsbenägenhet, kundlönsamhet etcetera.

- I processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som organisationen 
måste behärska till fulländning för att lyckas. Det här perspektivet rör de interna 
processer som har störst inverkan på kundernas tillfredsställelse och på möjligheterna 
att nå de finansiella målen.

- Det fjärde perspektivet, lärandeperspektivet, i det ursprungliga balanskortet 
identifierar den infrastruktur som företaget måste ha för att skapa långsiktig tillväxt 
och förbättring. 

Perspektiven i det balanserade styrkortet bygger på tre tidsdimensioner; igår (finansiella), idag 
(kund och process) och imorgon (lärande). Det som utförs idag för morgondagen kommer att 
ge avläsbara finansiella resultat först i övermorgon. Enligt Olve et al (1997) breddas 
organisationens fokus och det blir relevant att kontinuerligt följa upp de icke finansiella 
nyckeltalen.

De fyra olika perspektiven i styrkortet är tänkt att fungera som en mall och inte vara en 
tvångströja (Kaplan & Norton, 1999, s 40). Vissa har uttryckt oro för att det balanserade 
styrkortet tar för lite hänsyn till medarbetare, leverantörer och samhälle. Enligt Kaplan och 
Norton har nästintill alla balanserade styrkort tagit hänsyn till medarbetarna i 
lärandeperspektivet. Om det är viktigt att ha en bra relation till leverantörerna bör denna 
intressent finnas med i processperspektivet. Vilka intressenter ska då finnas med i det 
balanserade styrkortet? Svaret är alla som är viktiga för affärsenhetens strategi (ibid).

Enligt Kaplan och Norton bör inte fler än 25 styrtal tas med i styrkortet då det blir alldeles för 
mycket jobb för organisationen att hantera detta. Dessa styrtal ska vara strategiska mått det 
vill säga mått som är kopplade till en strategi för att nå en ypperlig konkurrensförmåga. Men 
det är även viktigt att ha operativa mått i organisationen eftersom en avvikelse från ett visst 
intervall för dessa mått skvallrar om att någonting inte fungerar som det ska för 
organisationen och måste lösas omedelbart. Dessa operativa mått är en sorts nödvändiga 
”hälsovariabler” för organisationen medan de strategiska måtten är kopplade till framgång
(ibid).

3.4.2 Orsak-verkan samband

Enligt Kaplan och Norton (1999, s 36) består en strategi av en samling hypoteser om orsak 
och verkan. Mätsystemet bör konstrueras så att sambanden (hypoteserna) mellan målen (och 
styrtalen) i de olika perspektiv som används i organisationen är bestämda i den mån att de går 
påverka och styrka. Det är viktigt att sträva efter att orsakskedjan ska synas i styrkortets alla 
perspektiv. Ett exempel kan vara att det finansiella perspektivet har avkastning på sysselsatt
kapital som styrtal. Om organisationens befintliga kunder börjar göra större och mer frekventa 
inköp kommer det finansiella perspektivet att förbättras. Alltså en högre kundlojalitet kommer 
i detta fall att leda till att det finansiella perspektivet kommer att stärkas. Nästa fråga att ställa 
sig blir hur får man lojala kunder? En analys av kundernas behov skulle exempelvis kunna 
visa att kunderna kräver punktliga leveranser. Är så fallet tas både kundlojalitet och 
punktlighet med i kundperspektivet då man drar slutsatsen att bra punktlighet leder till högre 
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kundlojalitet vilket i sin tur leder till ett bättre ekonomiskt resultat. För att kunna uppnå 
enastående punktlighet krävs en förbättring i de interna processerna. I det här fallet skulle 
möjligen en kvalitetsökning och kortare cykel i de interna processerna vara nyckeln till bättre 
punktlighet. Dessa två faktorer skulle mycket väl kunna utgöra styrtal i det interna 
processperspektivet. Hur ska företaget då uppnå en kvalitetsökning och förkorta cykeltiderna i
det interna processperspektivet? Det uppnås lämpligen genom att utbilda personalen som 
utgör ett mål i lärandeperspektivet (ibid).

3.4.3 Balanserat styrkort inom icke vinstdrivande organisationer

De första tillämpningarna av det balanserade styrkortet gjordes på privata vinstdrivande 
företag men Kaplan och Norton hävdar att styrkortet kan ge ännu bättre resultat om det 
tillämpas på statliga och icke vinstdrivande organisationer. I vinstdrivande organisationer 
anger det finansiella perspektivet ett långsiktigt mål medan det finansiella perspektivet i 
statliga organisationer snarare blir ett hinder (Kaplan & Norton, 1999, s 152). För statliga 
organisationer handlar det om att hålla utgifterna inom de budgeterade ramarna. En skillnad 
mot vinstdrivande organisationer är att statliga organisationer inte kan mäta sin framgång 
efter hur bra de håller budgeten. Framgången för statliga och icke vinstdrivande 
organisationer bör istället mätas efter hur väl de tillfredsställer uppdragsgivarnas krav (ibid).

Därför har Kaplan och Norton utvecklat en omarbetad konstruktion på det balanserade 
styrkortet för icke vinstdrivande företag som består av följande övergripande perspektiv: 
översyn av kostnader, värdeskapande och legitimerad support till uppdragsgivaren (Kaplan & 
Norton, 2001a). Här nedan beskrivs vad varje enskilt perspektiv består av:

Översyn av kostnader: I det här perspektivet är effektiviteten inom organisationen central. 
Vid mätning av kostnader är det viktigt att ta hänsyn till både de utgifter som drabbar 
organisationen och den sociala kostnad som den lägger på invånarna.

Värdeskapande: Tar hänsyn till vilket mervärde som invånarna får av arbetet som 
organisationen utför. Då målen för detta perspektiv exempelvis kan bestå av välutbildade 
medborgare, bra hälsotillstånd bland invånarna, säkert och tryggt samhälle är det svårt att 
mäta dessa mål på ett ekonomiskt plan. Det är vad som levereras till medborgarna som blir 
viktigt inte det ekonomiska resultatet för aktiviteterna/åtgärderna.

Legitimerad support till uppdragsgivaren: Här handlar det om att den offentliga 
organisationen ska sträva efter att möta behoven hos invånarna som är skattebetalare och 
andra intressenter som gör finansieringen av aktiviteterna och åtgärderna möjlig.
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Figur 3:2. Balanserat styrkort i icke vinstdrivande organisationer. (Kaplan & Norton, 2001a)

Utifrån dessa övergripande perspektiv kan organisationer inom offentlig sektor sätta egna mål 
inom tillväxt, lärande och interna processer (ibid).

Olve et al (1997) skriver om en annan modell av styrkortet som är anpassad för kommuner. 
Den utgår från Kaplan och Nortons ursprungliga styrkort, men det finansiella perspektivet har 
ersatts av god resurshushållning som är mer relevant för kommunala verksamheter. Modellen 
vill även bredda kundperspektivet till ett allmänt omvärldsperspektiv.

Figur 3:3. Alternativ modell för kommunala verksamheter (Olve et al, 1997)

Svenska Kommunförbundet har också utvecklat en modell för svenska kommuner som är 
anpassad efter deras behov och verksamheter. Modellen innehåller fem fokusområden som 
motsvarar Kaplans och Nortons perspektiv. De fem fokusområdena är följande: ekonomi, 
kund, process, human samt utveckling och lärande (Svenska kommunförbundet, 1998).

3.4.4 Kritik mot det Balanserade styrkortet

Ett problem som kan uppstå vid användning av balanserat styrkort är att det ses som en
modenyck och därmed inte används på avsett sätt. De ansvariga i organisationer har kanske
inte full förståelse för styrkortet och risken finns att orsak-verkan sambandet förbises helt eller 
delvis. Styrkortet blir ett prestationsmätningssystem istället för ett styrverktyg. (Müller, 
2005).
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Orsak-verkan sambanden har fått utstå mycket kritik. Nørreklit (2000) har den uppfattningen 
att det snarare är ett slutgiltigt förhållande mellan de olika perspektiven än orsak-verkan 
samband. Hon menar vidare att ett slutgiltigt förhållande mellan perspektiven inträffar när 
mänskliga handlingar, önskemål och uppfattningar är relaterade till varandra. Slutgiltiga 
förhållanden är fria från antaganden om att handlingar enligt en viss lag kommer att leda till 
ett bättre finansiellt resultat. Nørreklit skriver att en av Kaplan och Nortons figurer är tvetydig 
och antar slutgiltiga förhållanden mellan det balanserade styrkortets perspektiv då pilarna går 
åt båda hållen. Konsekvenserna av att anta slutgiltighet är att förhållandena inom de olika 
perspektiven blir mer tvetydiga och komplexa. Detta får följden att många av detaljerna i ett 
styrkort blir opraktiska att genomföra. Om Kaplan och Norton väljer att anta ett slutgiltigt 
förhållande mellan perspektiven skiljer inte det balanserade styrkortet sig alls mycket från 
andra mätinstrument (ibid).

Ytterligare kritik som har framförts är att själva utvecklingen av styrkort är väldigt tidsödande
och resurskrävande, och kräver ett omfattande arbete att omstrukturera organisationen. 
Modellen medför även ett antal nya begrepp som kan medföra förvirring bland medarbetarna, 
därför är det viktigt att förklaringar och information når ut till alla i organisationen (Sande, 
2000).

Nørreklit (2003) kom ut år 2003 med en artikel som kritiserade Kaplan och Nortons sätt att 
presentera modellen. Hon anser att Kaplan och Norton använder sig av upphöjande ord när de 
beskriver deras egen modell och nedvärderande ord om tidigare styrmodeller vilket enligt 
henne kan jämföras med ren propaganda (ibid).

3.4.5 Effekter av flerdimensionell styrning i kommunala verksamheter

Vilka effekter som uppstår efter införande av flerdimensionell styrning i kommunala 
verksamheter är blandade. En studie om offentliga verksamheter i England visade att målen 
för de studerade organisationerna blev mer tydliga för medarbetarna, samt planen för att 
uppnå dem upplevdes klarare än tidigare (Olafsson & Wisniewski, 2004). Däremot fann 
forskarna många svårigheter under implementeringsarbetet där tids- och resurskostnaderna 
upplevdes som stora. Vissa chefer upplevde förändringsarbetet utmanade och svårt. Studien 
visade inte vilka ekonomiska fördelar den nya styrmodellen gav (ibid). I USA tillämpades 
balanserad styrning tidigt och många studier har behandlat användningen av balanserat 
styrkort i kommunala verksamheter. I staden Charlotte i North Carolina infördes ett styrkort
år 1995. I detta styrkort fokuserade man på följande fem områden: Kommunal trygghet, 
stadsdelarna, omstrukturering av förvaltningen (införande av konkurrens och 
tillgångsförvaltning inom kommunen), ekonomisk utveckling samt kommunikationer. Trots 
att staden Charlottes styrkort inte var fullt utvecklat blev arbetet mer målinriktat och 
ansvarstagandet större inom de kommunala inrättningar som dessförinnan enbart var 
budgetstyrda. I likhet med statliga organisationer fungerar det finansiella perspektivet även 
här snarare som en begränsning än som ett mål i icke vinstdrivande organisationer som bistår 
med sociala insatser (Kaplan & Norton, 1999).

3.5 Sammanfattning av teori

Övergången till målstyrning inom kommunala verksamheter har medfört att man lånat 
styrsystem från den privata sektorn, en trend som kallas New Public Management. Kritiker 
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hävdar att skillnaden mellan offentliga och privata verksamheter är för stora för att de ska 
kunna jämföras, och att de istället ska utveckla egna modeller som är anpassade till deras 
verksamheter. Små kommuner tampas med ekonomiska problem som kommer medföra 
förändringar inför framtiden. För dem gäller det att välja ett styrverktyg som utvecklar 
verksamheter och ökar antalet invånare.

Diskussionen om traditionell ekonomistyrning har skapat två läger där ena sidan framhåller 
den som ett enkelt och effektivt styrverktyg som hjälper organisationen att uppnå deras 
strategi. Andra sidan argumenterar däremot att styrverktyget fokuserar för mycket på 
finansiella nyckeltal och tar liten hänsyn till faktorer som exempelvis konkurrenter och 
medarbetarna. Flerdimensionell styrning anses som ett bättre verktyg där både finansiella och 
icke finansiella mål och prestationsmått används för att uppnå visioner och strategier. Sedan 
Kaplan och Nortons presenterade ”The Balanced Scorecard” i början av 1990-talet har 
flerdimensionell styrning fått stor genomslagskraft. Det ursprungliga styrkortet var utvecklat 
för näringslivet men under senare tid har modellen anpassats för offentliga verksamheter. 
Kritiken mot modellen är främst orsak-verkan sambanden som Kaplan och Norton framhåller 
är viktiga för att uppnå syftet med styrkortet, det vill säga organisationens mål, visioner och 
strategier. Kritiker hävdar att svårigheten med att se sambanden medför att modellen blir ett 
komplicerat prestationsmätningssystem.

Studier visar att användningen av balanserat styrkort i kommunala verksamheter medför ökad 
målinriktning. Däremot kan studierna inte påvisa vilka ekonomiska fördelar denna typ av 
styrverktyg ger. 
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4. Empiri

 detta kapitel kommer vi att redovisa den empiriska undersökningen i studien genom att 
presentera en sammanställning av aktörernas åsikter som framkom under intervjuerna. 

4.1 Bakgrund 

Vårt huvudsakliga studieobjekt Norsjö kommun är en liten kommun i Västerbottens inland 
med 4.437 invånare. Kommunen har 540 kommunanställda. Vi har utfört personliga 
intervjuer med tre chefer och en undersköterska på ett äldreboende i denna kommun. De 
intervjuade personerna är:

- Ekonomichef: Kenneth Holmgren
- Förvaltningschef utbildning och kultur: Max Bohman
- Socialförvaltningschef: Staffan Berggren
- Undersköterska på Klockarbo äldreboende: Majbritt Bylund

Holmgren berättar att Norsjö kommun har haft mål- och ramstyrning sedan år 1992. 
Nackdelen med denna styrform var enligt honom att den bara fokuserade på ekonomin. I 
början av 2000-talet presenterade Svenska kommunförbundet en ny modell för mål- och 
resultatstyrning som hade prövats några år i kommuner runt om i landet, vilket väckte 
intresset hos Norsjö kommun av att använda en ny styrmodell. Max Bohman gav som 
rekommendation att införa balanserad styrning för ledningsgruppen år 2003 och 
kommunfullmäktige i Norsjö kommun beslutade att införa detta i november år 2004. ”Vi 
ansåg att den nya modellen för balanserad styrning skulle införas eftersom modellen tar större 
hänsyn till kvaliteten i verksamheten” förklarar Holmgren. I samband med att man började 
arbeta med balanserad styrning i januari 2006 anlitades en konsult våren 2005 i syfte att 
hjälpa kommunen med detta arbete. Varje nämnd utvecklar sitt eller sina egna styrkort men de 
tre olika perspektiven i de olika styrkorten är gemensamma för hela kommunen. I samband 
med införandet av balanserad styrning ändrades visionen för Norsjö kommun som nu lyder: 
”En attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med.”

4.2 Tidigare styrsystem

Holmgren förklarar att styrkorna med den traditionella ekonomistyrningen är att 
administrationen för denna är liten och medför att uppföljningskostnaden blir mindre samt att 
överblicken över ekonomin blir bättre. Däremot är nyckeltalen desamma med balanserad 
styrning som med traditionell ekonomistyrning.    

På Norsjö kommun är det upp till varje nämnd att utforma sitt styrkort där delmålen som sätts 
ska stämma överens med kommunens övergripande mål. Anledningen till att man gick över 
till balanserad styrning på kommunen var att budgetstyrningen som användes tidigare bara 
tittade på ekonomin och sa väldigt lite om personalen hade gjort ett bra eller dåligt arbete 
enligt Bohman. Han menar vidare att balanserad styrning tar hand om denna brist. 

Berggren anser att målen i det gamla systemet var otydliga utåt och den röda tråden inte 
existerade. Även Holmgren anser att verksamheten måste ses ur fler perspektiv än ekonomin.

I
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När det gäller bristerna i tidigare system har han samma åsikter som Max Bohman. Norsjö 
kommuns syfte med balanserad styrning är att använda färre konkreta mål och ägna mer tid åt 
analys.

4.3 Användningen av balanserad styrning

Holmgren berättar att balanserad styrning används på ekonomienheten för att fastlägga 
budgeten för hur verksamheten ska skötas och drivas kommande år. Under 2006 hade man 
uppföljning på den balanserade styrningen kvartalsvis men under 2007 har man ändrat detta 
för hela kommunen så att uppföljningen sker tertialvis istället. 

I kommunen använder man sig av tre perspektiv i det balanserade styrkortet: 
Medarbetarperspektivet, ekonomiperspektivet samt medborgarperspektivet. Tänkandet är 
långsiktigt och perspektiven gäller tills vidare. På Norsjö kommun ska de övergripande målen 
även de gälla tills vidare och för att kunna se förändring krävs att man kan jämföra samma 
övergripande mål i några år. Kommunen har förståelse för att det tar tid att genomföra 
förändringar. Ekonomiperspektivet visar det som har hänt, dvs dåtid medan medborgare/kund 
och medarbetare är nutid, hur läget är för tillfället förklarar Holmgren. Dessa perspektiv är 
beslutade på politisk nivå och respektive förvaltning anpassar sina mål efter dem. Konsulten 
på Komrev som har hjälpt Norsjö kommun med införandet av balanserad styrning har också 
rekommenderat perspektiven som kommunen har valt. Han ansåg att kommunen inte skulle 
använda mer än tre perspektiv eftersom det skulle bli alltför mycket arbete med fler. 
Medborgare/kund, medarbetare samt ekonomi är de faktorer som är viktigast för Norsjö 
kommun för att kunna utvecklas på ett bra sätt enligt konsulten.

”Det kan tyckas att perspektiven som en större kommun som Skellefteå valt inte passar en 
mindre kommun, men kommunal verksamhet är relativt lika oavsett kommunstorlek” 
förklarar Holmgren. En liten kommun som Norsjö ska klara av att leverera samma 
samhällsservice till medborgarna som en större kommun.  Genom att välja likadana 
perspektiv som en annan kommun lämpar sig jämförelser med andra kommuner som 
använder sig av dessa perspektiv. 

På Utbildning och kulturförvaltningen har Bohman den uppfattningen att målen är mer 
nedbrutna än tidigare och detta leder till mer tydlighet. Målen på denna förvaltning bygger på 
en politisk målsättning men samtidigt arbetar de mot en vision som bryts ned i mindre bitar. 
Målen riktar sig mot allt som ingår i förvaltningen. När det gäller socialförvaltningens 
arbetssätt berättar Berggren att man arbetar mera strukturerat med att ta fram målen numera. 
Detta beror på att personalen får en bättre bild av hur verksamheten ser ut nu jämfört med 
tidigare. Även här försöker man att styra mot visionen och går efter behoven på individnivå. 
Berggren förklarar: ”Man har inte försökt profilera sig partipolitiskt utan man har varit ganska 
överens om hur man ska gå vidare”. Antal mål har blivit färre med balanserad styrning, men 
det är det ekonomiska perspektivet som är överordnat övriga perspektiven i styrkortet. På 
ekonomienheten säger Holmgren att målen är färre till antalet nu jämfört med innan 
balanserad styrning användes och målen som sätts ska i första hand bygga på visionen. Inom 
kommunstyrelsen där ekonomienheten ingår riktar man bland annat in sig på att stödja och 
hjälpa näringslivet i syfte att få det att expandera.

Staffan Berggren berättar att äldreomsorgsplanen fungerar som ett stödjande dokument för 
den balanserade styrningen. På socialförvaltningen är det viktigt att fördela resurserna på rätt 
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sätt och detta går på något sätt över den balanserade styrningen då det är svårt att rymma 
allting i modellen menar Berggren.

Bohman och Holmgren anser att deras respektive förvaltning inte använder sig av någonting 
utöver den balanserade styrningen. På ekonomienheten samt utbildning- och 
kulturförvaltningen har man bytt ut en del mått i styrkortet eftersom de tidigare måtten inte 
gick att mäta. På socialförvaltningen har inte några mått ändrats men däremot har mått lagts 
till för 2007 med anledning av att ”alla verksamheter inte kände att de hade mål att jobba 
mot” förklarar Bohman.

4.3.1 Medarbetarnas delaktighet

Utbildning och kulturförvaltningen diskuterar med medarbetarna om målen ligger på en 
rimlig nivå. ”Vi får bättre feedback från medarbetarna” berättar Bohman. När det gäller 
ekonomienheten får medarbetarna numera vara med och ta fram målen, förut hade de inte den 
möjligheten förklarar Holmgren. På socialförvaltningen är det i huvudsak cheferna som 
bestämmer eftersom det anses vara ett alldeles för stort krav att medarbetarna ska kunna 
formulera de övergripande målen, åtminstone när det gäller utvecklingsmålen. ”Medarbetarna 
reagerar hellre än agerar” menar Berggren. Var tredje vecka har arbetslagen som tillhör 
socialförvaltningen träffar där information skall förmedlas. Under budgetprocessens senare 
del pågår ett febrilt arbete med att formulera framgångsfaktorer och delmål med tillhörande 
mått som skall beskriva måluppfyllelsen. Det är primärt ledningen för socialförvaltningen
som jobbar med detta och det förutsätts då att diskussionerna förs ut i verksamheterna. 
Beslutet om införande av styrmodellen är ytterst ett politiskt ställningstagande som hela 
organisationen skall tillämpa. Det är främst politikerna i facknämnderna som bestämmer de 
övergripande målen och i vissa fall måste de ta hänsyn till mål som kommunledningen satt. 
Ett tydligt exempel är att ekonomi går före verksamhet, alltså finns egentligen ingen 
acceptans för att verksamheter nyttjar mer resurser än vad tilldelad budget medger anser 
Berggren. Bylund har däremot inte märkt någon större skillnad sedan införandet av balanserad 
styrning. ”Informationen ner till oss är inte heller lysande” hävdar hon. Det grundar sig i att 
det är endast arbetsledarna inom socialförvaltningen som närvarar vid arbetsplatsmötena som 
förvaltningen har. Medarbetarna inom äldreomsorgen har endast möjlighet att kommunicera 
med arbetsledaren i dessa frågor.

Kommunen har inte haft medarbetarenkät tidigare. Visserligen har det hållits 
medarbetarsamtal men de har varit sporadiska och inte hållits varje år. Nu när kommunen 
infört balanserade styrkort är det ett måste att ha medarbetarsamtal varje år för att kunna följa 
upp målen i detta perspektiv förklarar Holmgren. Umeå kommun har framtagit en 
medarbetarenkät med färdiga frågor som de erbjuder andra kommuner att använda för en 
mindre kostnad (för Norsjö kostar det 40 000:-per gång). De skickas via e-mail till kommunen 
där medarbetarna svarar anonymt antigen via datorn eller pappersformulär. Materialet skickas 
sedan till Umeå kommun som sammanställer svaren. Norsjö har deltagit i denna undersökning 
hösten 2004, därefter hösten 2006 och räknar med att delta framöver vartannat år.

4.3.2 Orsak-verkan sambanden mellan perspektiven i styrkorten

Bohman anser att det kan finnas samband mellan perspektiven. Som exempel på Utbildning 
och kulturförvaltningen kan en strävan efter att uppfylla brukarnas krav leda till att 
medarbetarna upplever att arbetsbelastningen blir för hög. Därför menar Bohman att det är 
viktigt att sätta målen på rätt nivå. 
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Berggren på socialförvaltningen har svårt att se något samband mellan de tre olika 
perspektiven. Det beror främst på att ekonomiperspektivet anses vara viktigare än de två 
andra perspektiven och att modellen togs fram utifrån vad som är bra för 
kommunmedborgarna och medarbetarna. ”Vi är fast i gamla hjulspår helt enkelt” förklarar 
Berggren. Holmgren däremot tror att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb och att detta kan 
leda till att det ekonomiska resultatet förbättras.

4.4 Fördelar och nackdelar med balanserad styrning

4.4.1 Fördelar

Bohman menar att användningen av balanserad styrning gör att ”man ser verksamheten med 
tre olika glasögon genom att man använder tre olika perspektiv”. ”Även delårsrapporterna har 
blivit tydligare och bättre” anser han. I och med att man numera frågar efter vad brukarna 
efterfrågar tror Bohman att relationen till brukarna så småningom kommer att förbättras. Han
hävdar även att det blir lättare att prioritera medarbetarna och medarbetarna får veta tydligare 
vilka mål som ska uppnås med balanserad styrning. Han vill också framhålla att ”samarbetet 
överhuvudtaget blir mycket bättre”. 

Det bästa med balanserad styrning enligt Berggren är att det är väldigt bra struktur, större 
tydlighet i målen samt att kommunikationen med brukarna har förbättrats. Han menar att 
balanserad styrning har gett socialförvaltningen verktygen för att göra målen tydligare. 
Berggren vill klargöra att modellen är ung i Norsjö kommun, det kan därför vara lite väl tidigt 
att dra några långtgående slutsatser, men hävdar dock att den nya modellen ger alla 
medarbetare en bättre bild över färdriktning och förväntningar. Detta menar han borde 
innebära att medarbetarna skall känna samband och sammanhang på ett sätt som inte varit 
fallet tidigare, men betonar samtidigt att de inte är där riktigt ännu. Han anser även att 
relationen till brukarna kommer att förbättras genom att ”brukarna nu ses ur ett 
individperspektiv istället för ett kollektivperspektiv som det var tidigare”. Samtidigt vill han 
betona att äldreomsorgen är en verksamhet där behoven är ändlösa och på detta sätt kan den 
upplevas som dysfunktionell. Norsjö kommun har satsat på särskilt boende och har den högsta 
andelen äldreboendeplatser i landet för invånare över 65 år mätt i procent av befolkningen.

Holmgren anser att medborgarundersökningen har resulterat i att kommunen är mera 
medveten om kundernas behov när informationen om medborgarnas önskemål är mer konkret 
eftersom de har möjlighet att få säga sin mening. De har däremot inte hunnit vidta några 
åtgärder utifrån vad som har kommit fram i medborgarundersökningen då sammanställningen 
av undersökningen inte blev klar innan 2007 års budget gjordes.

4.4.2 Nackdelar

När det gäller medarbetarnas situation tror Bohman att de kan uppleva mer stress än tidigare 
där Holmgren har samma åsikt. Berggren tror däremot inte att medarbetarna upplever att 
arbetssituationen är stressigare jämfört med tidigare. De tre tjänstemän håller med om att 
arbetet med uppföljningen numera tar mer tid än tidigare och det har lett till att man har varit 
tvungen att göra en del omprioriteringar. Bohman och Berggren anser att det skulle behövas 
mer resurser för att följa upp den balanserade styrningen. Ingen av de intervjuade kan påstå att 
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det ekonomiska resultatet har påverkats av den nya modellen, varken i positiv eller negativ 
riktning.

Trots detta är Bohman, Berggren och Holmgren av åsikten att balanserad styrning är ett bättre 
styrsystem än tidigare budgetstyrning. Holmgren anser att ”balanserad styrning ger mer 
klarhet i vad som ska uppnås och tar hänsyn till faktorerna bakom de ekonomiska resultaten.” 
Bohman menar på att ”helheten lyfts fram på ett bättre sätt i balanserad styrning” och 
Berggren har den uppfattningen att denna styrmodell på ett tydligare sätt utgår ifrån vilka 
behov som finns och hur stora de är numera jämfört med innan.

4.5 Norsjö kommuns syn på arbetet med balanserad styrning i en liten 
kommun

Holmgren har den uppfattningen att i en liten kommun som Norsjö får man en bra insikt om 
vad som händer när ledningen inom alla förvaltningar sitter inom samma kommunhus. En 
nackdel däremot menar han är att en liten kommun är tvungen att klara sig med en rätt så liten 
organisation då de ekonomiska resurserna är förhållandevis små. Bohman är inne på samma 
linje och menar att den ekonomiska styrningen är ännu viktigare i en liten kommun då det är 
mindre pengar att röra sig med. Det finns inte samma möjlighet till specialiseringar som i en 
större kommun. Bohman anser vidare att det är väldigt viktigt att hålla reda på var pengarna 
tar vägen just av den anledningen. 

I den lilla kommunen anser Bohman och Berggren att förvaltningscheferna oftast jobbar 
bredare med mer varierande arbetsuppgifter jämfört med en större kommun. Holmgren anser 
att närheten mellan förvaltningarna i en liten kommun gör att det går att diskutera på ett bra 
sätt. ”Vi ser oss som en helhet och kan jobba väldigt nära varandra”. I en större kommun finns 
det mer resurser och större möjlighet till specialiseringar. Men samtidigt är det svårare att få 
en sådan kommun som en helhet. ”Förvaltningarna vill gärna se mer till sig själva än 
kommunen som helhet”. Det finns risk för att förvaltningarna strävar efter att optimera sin 
egen verksamhet och inte bryr sig om helheten menar Holmgren. Holmgren ser till den 
ekonomiska biten och menar att det är en utmaning att få fortsätta att vara en egen kommun.
På Utbildning och kulturförvaltningen anser Bohman att vägen fram till ett beslut är snabbare 
i den lilla kommunen, ”det är mindre trögrörligt” som han uttrycker sig. De har inte samma 
resurser som en stor kommun vilket medför att arbetarna göra mer olika arbetsuppgifter. Det 
är också svårt att hitta ett stödsystem för verksamheten. En större kommun har bättre underlag 
för verksamheten. 

Det tre tjänstemännen är av den uppfattningen att balanserad styrning fungerar bra i en liten 
kommun. Berggren på socialförvaltningen menar att ”ju mindre antal personer som berörs, 
som ju är fallet i mindre kommuner, ju enklare är det att jobba med modellen.” Både Bohman 
och Holmgren har den uppfattningen att balanserad styrning leder till nöjda medarbetare som i 
sin tur gör ett bättre jobb och bidrar därigenom till att förbättra det ekonomiska resultatet. 
Berggren tror att medborgarna skall bli mer medveten om kommunens möjligheter och 
begränsningar när det gäller att tillhandahålla service i och med denna styrning.
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4.6 Boxholms kommuns användning av balanserat styrkort

Vi skickade ett frågeformulär till Boxholm kommun som implementerade balanserat styrning 
under år 2006. Boxholm är en liten kommun i Östergötlands län med 5.026 invånare. 
Frågorna svarades av deras kvalitetsutvecklare tillsammans med ekonomichefen.

Innan övergången till balanserad styrning använde Boxholm kommun ekonomistyrning som 
styrsystem men kommunen upplevde ett behov av att införa ett system för styrning och 
utveckling av verksamheterna för mätning samt resultatuppföljning. Ekonomistyrningen
ansåg respondenterna fokuserade för mycket på de finansiella mål och måtten vilket inte 
uppfyllde behoven av ett bredare synsätt på verksamheterna. Under våren år 2004 tog 
kvalitetsutvecklaren fram, efter ett 10 poängs projektarbete hos Linköpings universitet, ett 
balanserat styrkort med fem perspektiv som kommunen använder idag. De fem perspektiven
är följande: ekonomi, kund, personal, arbetssätt, utveckling och lärande.

- Ekonomiperspektivet anser respondenterna måste finnas med för att ta ställning till hur 
verksamheterna ska kunna bedrivas på det mest effektiva sättet utifrån tilldelade 
resurser. Sedan tilldelas verksamheterna en budget som måste hållas.

- Kundperspektivet: behandlar kundernas (brukarnas) uppfattningar och inhämtas från 
SCB:s årliga undersökningar. Brukarnas behov utgör grunden för kommunens existens 
och är därmed ett viktigt perspektiv enligt respondenterna.

- Personalperspektivet: personalens kompetens, inställning och arbetsmiljö har en 
avgörande betydelse för hur väl organisationen fungerar.

- Arbetssättsperspektivet: arbetssätten i organisationen måste enligt respondenterna 
utformas på ett sådant sätt att de möter kundernas behov.

- Utveckling och lärande: Slutligen anser de att verksamheterna i kommunen måste 
fokusera kring ständiga förbättringar samt lärande för att kunna möta morgondagens 
behov.

Kommunen arbetar efter tidsaspekterna igår (de finansiella), idag (kund, personal och 
arbetssätt) samt imorgon (utveckling och lärande). Respondenterna anser att detta förtydligar 
sambanden mellan de olika perspektiven.

Målen i de olika perspektiven grundas på visionen och det är enligt respondenterna viktigt att 
alla medarbetare delar en gemensam bild av vad organisationen vill uppnå. Genom att 
använda den balanserade styrningen som ett pedagogiskt instrument för kommunikation anser 
de att förutsättningarna till en gemensam helhetssyn ökar. Dialogen har stor betydelse för att 
nå framgång med balanserad styrning. Det är viktigt att ha en fortlöpande dialog genom hela 
organisationen och att alla medarbetare är delaktiga i arbetet. Därför anordnar kommunen 
studiedagar där medarbetarna får komma med synpunkter och förslag på förbättringar. För att 
följa upp vad invånarna i kommunen tycker om deras arbete så deltar de i SCB:s 
medborgarundersökning. Uppföljningen av det balanserade styrkortet i hela kommunen ska 
integreras i planeringsprocessen och bli en del av budgeten, delårsrapporter och 
årsredovisningar från och med år 2008.

Respondenterna upplever flera fördelar med användningen av balanserat styrkort. De tycker 
att målen för kommunen har blivit mycket klarare och ökat förutsättningarna för att uppnå 
framtida krav. Sedan anser de att måtten har blivit mer relevanta jämfört med tidigare 
styrsystem då medarbetarnas åsikter tas med i utformningen av dem. Styrkortet hjälper 
medarbetarna att förstå helheten med mål och måtten samt hur de olika delarna påverkar 
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varandra. Respondenterna upplever även nackdelar med balanserat styrkort jämför med 
tidigare styrsystem. Under implementeringsarbetet upplevde vissa att modellen var komplex 
och svårförståelig, och att det därmed krävdes extra resurser för att utbilda medarbetarna. 
Sedan anser de att det finns en risk att styrkortet inte blir en del i det vardagliga arbetet. De 
upplever även att den krävs mer resurser med denna typ av styrning jämfört med tidigare.

4.7 Sammanställning av empirin

Norsjö kommun Boxholm kommun

Tidigare styrsystem: Mål och ramstyrning Ekonomistyrning

Anledning till nytt styr-
system:

Det fanns ett behov av att titta på 
verksamheten ur fler perspektiv än 
ekonomin. Syftet med balanserade 
styrning är att använda sig av färre 
konkreta mål och få mer tid över 
till analys. 

Behovet av att införa ett system för 
styrning och utveckling av verk-
samheterna för mätning, resultat-
uppföljning och förbättring av 
verksamheterna.

Fördelar med balanserad 
styrning:

-Tydligare och bättre       
delårsrapporter.

- Bättre struktur på verksamheten, 
ökad kommunikation med 
brukarna samt större tydlighet i 
målen.

- Verksamheten ska ses ur tre 
perspektiv och man ska hitta den 
rätta balansen  mellan dessa 
perspektiv för att nå de uppsatta 
målen och visionen.

- Målen ska ge en tydlig inriktning 
av hela den kommunala 
verksamheten och fokusera på dem 
som verksamheten är till för.

- Resultatet ska nås genom att 
fokus riktas mot styrda mål och 
inte som tidigare mot en fastställd 
ekonomisk ram.

- Perspektiven väljs för att stödja 
styrningen av verksamheten. För 
att nå visionen och satta mål skall 
framgångsfaktorer visa vilka 
områden som måste förbättras och 
vilka faktorer som är avgörande för 
att nå framgång.

- Stöder en utveckling mot en 
lärande organisation och ger 
förutsättningar för ett 
systemtänkande och förmåga att se 
helheten samt hur olika delar 
påverkar varandra.

- Genom framtagande av relevanta 
mått kan den balanserade styr-
ningen användas som redskap för 
resultatuppföljning och uppföljning 
av mål.

- Ledare och medarbetare blir del-
aktiga i processen.  

Nackdelar med balanserad 
styrning:

-  Arbetet med balanserad styrning  
tar mer tid än tidigare och kräver 
mer resurser. Modellen bygger på 
delaktighet och på att så många 
som möjligt är inblandade i 
processen.

- Vid starten av införandet av 
balanserad styrning finns risk för 
att ett svårförståligt språk används.

- Att den balanserade styrningen 
inte blir en del av det vardagliga 
arbetet.
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- Målen ska mätas och rapporteras 
tre gånger per år samtidigt som alla 
andra arbetsuppgifter ska klaras 
och då är risken stor att det blir 
alltför stressigt för medarbetarna. 
Det är nödvändigt att se över andra 
rutiner och förändra dem eller byta 
ut dem för att därigenom få tid till 
arbetet med balanserad styrning.

- Resurskrävande metod.  

Framtagning av balanserad 
styrning:

I november 2004 beslutade 
kommunfullmäktige att modellen 
mål- och resultatstyrning skall 
införas för kommunen fr.o.m. 
budget 2006 med de tre 
perspektiven: Medborgare/kund, 
Medarbetare samt Ekonomi.
Modellen bygger på en projekt som 
Svenska kommunförbundet 
utvecklade under början av 2000-
talet.

I början av 2005 tog de kontakt 
med en konsult på Komrev och 
anställde en projektledare som 
hjälpte till med 
implementeringsarbetet. 

En anpassad modell för balanserad 
styrning togs fram i ett projekt-
arbete under våren 2004. Projekt-
arbetet om 10 poäng har ingått i en 
uppdragsutbildning ”Ledarskap 
och förändringsarbete i kommunal 
tjänst” som kvalitetsutvecklaren 
har genomgått vid Linköpings 
Universitet.

Grundar målen på: Visionen – ett mål att sträva mot. 
En sådan vision ska vara en 
gemensam ledstjärna för alla i 
kommunen.

Visionen.

Ändring av mått: Har behövt byta ut vissa mått 
eftersom de tidigare måtten inte var 
mätbara och således inte gick att 
följa upp.

Har inte behövts än så länge.

Orsak-verkan samband: Hur väl de uppfyller brukarnas 
krav kan relateras till hur hög 
medarbetarnas arbetsbelastning 
blir. Nöjda medarbetare arbetar 
effektivare och hjälper därmed till 
att förbättra ekonomiperspektivet.

Strävar efter att se sambanden 
mellan de olika perspektiven.

Medarbetarnas delaktighet: Tre gånger per år är medarbetarna 
på kommunen delaktiga i att utreda 
hur väl målen har uppfyllts på sin 
arbetsplats. På arbetsplatsträffar 
diskuteras målen och hur man ska 
klara målen. Det är upp till varje 
förvaltning att bestämma hur ofta 
arbetsplatsträffarna ska äga rum. 

Förslag och dialog på studiedagar, 
ledningsgrupper och verksamhets-
träffar.
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5. Analys

 detta kapitel kommer vi att jämföra vårt empiriska material med de teorier som har lyfts 
fram i syfte att klargöra eventuella skillnader och likheter mellan teori och empiri.

5.1 Användning av balanserad styrning

De båda förvaltningscheferna och ekonomichefen i Norsjö kommun är inne på vad Olve et al
(1997) anser när det gäller bristerna i den traditionella ekonomistyrningen. Bohman och 
Holmgren anser att den traditionella ekonomistyrningen talar väldigt lite om faktorerna 
bakom de ekonomiska resultaten. Olve et al (1997, s 18) tar upp denna kritik och menar att 
sådana saker som medarbetarnas situation och brukarnas nöjdhet blir lidande. Holmgrens 
åsikt stämmer även överens med författarnas resonemang om att den traditionella 
kostnadskontrollen inte anger varför en kostnad uppstår utan bara redovisar belopp och 
kostnadsställe. Berggren menar att den röda tråden saknas i verksamheten och att målen var 
otydliga utåt med den traditionella styrmodellen. Åsikterna är i likhet med Olve et al (1997) 
resonemang som säger att den traditionella ekonomistyrningen inte ger en rättvisande och 
korrekt bild om hur utvecklingen i verksamheten ser ut. Anledningen till att Norsjö och 
Boxholm kommun valde att införa balanserad styrning var att man ville få fram mer konkreta 
mål och göra analyser som ger bättre underlag för verksamheten. Olve et al (1997) har åsikter 
i linje med detta då de menar att den finansiella kontrollen främjar ett kortsiktigt tänkande och 
att det i sin tur leder till att för liten vikt läggs på exempelvis utveckling.

Holmgren anser att en fördel med att enbart ägna sig åt ekonomistyrning är att 
administrationen för detta är förhållandevis liten vilket innebär att arbetsinsatsen att följa upp 
detta blir mindre jämfört med när balanserad styrning används. Även den ekonomiska 
situationen blir lättare att överblicka. Detta ligger i linje med vad Merchant (2006) menar när 
han beskriver den traditionella ekonomistyrningens fördelar. 

5.1.1 Perspektiven

Både Norsjö och Boxholm kommun använder sig av det finansiella perspektivet och 
kund/medborgar-perspektivet som finns med i Kaplan och Norton (1992) ursprungliga modell 
för det balanserade styrkortet. Norsjö väljer att ha med ordet medborgare i kundperspektiv för 
att förtydliga att det är medborgarna som man arbetar mot och dessa är kommunens kunder.
Det tredje perspektivet som båda kommunerna använder, vilket inte finns med i Kaplan och 
Nortons modell, har de valt att benämna medarbetarperspektivet. Dock anser Kaplan och 
Norton (1999) att det är fullt möjligt att baka in detta i lärandeperspektivet. Max Bohman,
som tidigare har arbetat åt Skellefteå kommun, var med och sålde in idén om balanserad 
styrning till Norsjö kommun och han anser att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till 
medarbetarna då utbildning och kulturnämndens verksamhet består till 90 % av medarbetare. 
Boxholm kommun har ytterligare två perspektiv, arbetssätt samt utveckling och lärande. De 
anser att arbetssättet i verksamheterna måste anpassas för att uppfylla invånarnas behov. 
Aktörerna i Norsjö kommun anser istället att tre perspektiv är tillräckligt i en liten kommun 
för att de ekonomiska resurserna inte räcker till för att följa upp fler perspektiv. Vi anser att 
det inte är antalet perspektiv som avgör hur mycket resurser som måste avsättas för att följa 
upp styrkortet, utan det är antalet mått som har större betydelse. Enligt Kaplan och Norton 
(1999) bör inte fler än 25 mått användas i styrkorten vilket vi också anser är tillräckligt.

I
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5.1.2 Målen

Båda kommunerna baserar de uppsatta målen på den övergripande visionen för verksamheten 
vilket ligger i linje med det Kaplans och Nortons (1999) tankesätt vid framställandet av 
styrkortet. Vid intervjuerna i Norsjö kommun framkom det att medarbetarna har mer att säga 
till om vid framtagandet av målen med balanserad styrning. Dialoger förs med de anställda 
genom schemalagda arbetsplatsmöten som varje förvaltning kallar till. På 
kommunledningskontoret samt utbildning- och kulturförvaltningen i Norsjö kommun är 
medarbetarna delaktiga i framställningen av målen. En faktor bakom detta tror vi kan vara att 
dessa två förvaltningar lägger stor vikt i att få med sig alla inblandade för att därigenom skapa 
engagemang. På dessa två förvaltningar sker arbetet utifrån ett bottom-up arbetssätt då fokus 
läggs på medarbetarnas delaktighet. Inom socialförvaltningen på Norsjö kommun tror vi att 
ledningen vill ha med sig alla anställda vid framtagningen av målen, men att det sker genom 
ett top-down arbetssätt eftersom tiden för medarbetarna ute i verksamheten inte räcker till för 
annat än de dagliga arbetsuppgifterna. På det stora hela har vi dock uppfattningen att de flesta 
verksamheterna i Norsjö kommun tillämpar ett bottom-up arbetssätt men de verksamheter 
som har stora krav från brukarna, i största synnerhet äldreomsorgen, kräver stor politisk 
inblandning. Därför tror vi att det lätt kan bli top-down styrt då man i regel vet vad som ska 
göras för att uppfylla behoven men det krävs mycket planering från tjänstemännen och 
politikerna för att samordna resurserna så bra som möjligt. Respondenterna i Boxholm 
kommun förklarade att flera dialoger fördes mellan ledningen och medarbetarna för att få 
deras syn på verksamheten. Här uppfattar vi att arbetet utgår från ett bottom-up arbetssätt då 
kommunen lägger tonvikt på att alla ska vara engagerad i framtagandet av målen och 
arbetssättet runt detta. Vi anser att det förbättrar kommunikationen mellan leden och ger mer 
motiverade arbetare då de känner att de har inflytande.

När det gäller framtagandet av målen är det inte frågan om någon partipolitisk profilering som 
Berggren uttrycker det utan de satta målen ska styra mot den övergripande visionen. Bohman 
menar däremot att målen som arbetas fram bygger på en partipolitisk målsättning men att 
arbetet sker mot en vision som bryts ned i mindre bitar vilket stämmer med vad Olve et al 
(1997, s 42) menar när det gäller att precisera organisationens långsiktiga inriktning och 
vision i den dagliga verksamheten.

Holmgren har den uppfattningen att införandet av den balanserade styrningen kan ha bidragit 
till att Norsjö kommun beslutade att införa en årlig medborgarundersökning. Detta verktyg är 
användbart när det gäller att mäta det värdeskapande och den legitimerade supporten till 
uppdragsgivaren som Kaplan och Norton (2001) tar upp i sin modell för balanserat styrkort i 
offentliga organisationer. Denna medborgarundersökning bör leda till att servicen till 
medborgarna förbättras. Kaplan och Norton (1999) är inne på samma område där de menar att 
framgången i offentliga organisationer bör mätas i förhållande till hur bra de uppfyller 
medborgarnas krav. Medborgarundersökningen, som båda kommunerna använder, är 
framtagen av SCB och används av många andra kommuner i Sverige. Innan den balanserade 
styrningen användes trodde Norsjö kommun att medborgarna ville ha den service som de 
erbjöds men det fanns ingen undersökning som verifierade om servicen var tillräcklig. 
Eftersom de inte har haft möjlighet att integrera undersökningen i 2007 års budget har vi den 
uppfattningen att det är för tidigt att se vad medborgarundersökningen har resulterat i för 
konkreta åtgärder från Norsjö kommuns sida. Arbetet ser i alla fall ut att leda i rätt riktning då
kunskapen om brukarnas behov är betydligt bättre än innan balanserad styrning användes. När 
det gäller medarbetarenkäten är det naturligt att använda en mall från en stor kommun som 
Umeå eftersom en liten kommun som Norsjö varken har tid eller resurser att ta fram en egen 
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enkät. Även ur ekonomisk synvinkel anser vi att det är bättre att låna en enkät från en större 
kommun eftersom kostnaden att ta fram en enkät skulle bli förhållandevis stor. 
Arbetsförhållandena skiljer sig inte heller nämnvärt mycket, vår uppfattning är att uppdraget i 
grunden är detsamma för en kommun.

Enligt Kaplan och Norton (1999) kan framgång inte mätas efter hur bra verksamheten går i 
förhållande till budgeten. Berggren på socialförvaltningen i Norsjö kommun har den 
uppfattningen att behoven inom äldreomsorgen är i det närmaste ändlösa men att det är svårt 
att hävda att verksamheten är framgångsrik när det ekonomiska resultatet är negativt. 

5.1.3 Orsak-verkan samband mellan perspektiven

När det kommer till sambanden mellan de olika perspektiven som används i balanserad 
styrning anser Bohman att brukarnas krav är kopplade till arbetsbelastningen hos 
medarbetarna. Holmgren tror att nöjda medarbetare arbetar mer effektivt och att detta i sin tur 
kan bidra till ett bättre ekonomiskt resultat. Det är i stil med vad Kaplan och Norton (1999, s 
36) skriver i sin teori. I Boxholm kommun anser respondenterna att det finns samband mellan 
perspektiven eftersom de tar hänsyn till andra delar i verksamheten än enbart ekonomin och 
tittar mer på helheten. Berggren på socialförvaltningen på Norsjö kommun kan dock inte 
påstå att han ser något samband mellan perspektiven i det balanserade styrkortet då han har 
den uppfattningen att det är för tidigt att dra några slutsatser om detta. Detta kan vara ett 
resultat av de komplexa förhållanden mellan de olika perspektiven som Nørreklit (2000) 
hävdar finns. Det skulle också kunna vara ett svar på Müllers (2005) kritik mot det 
balanserade styrkortet där han hävdar att de ansvariga organisationerna saknar full förståelse 
för styrkortet och att orsak-verkan sambanden till viss del försummas. 

5.2 Fördelar och nackdelar med balanserad styrning

Om man ser till fördelarna med balanserad styrning anser Berggren att målen har blivit 
tydligare och han tror att relationen till brukarna kommer att förbättras med tiden. Bohman 
och Holmgren tror även dem att relationen till brukarna kommer att förbättras på sikt. 
Bohman hävdar att delårsrapporterna har blivit förbättrade. Det är svar på kritiken som Olve
et al (1997) riktar mot den traditionella ekonomistyrningen då de menar att informationen ner 
till de anställda är knapphändig. Det bästa med balanserad styrning enligt Berggren är den 
förbättrade strukturen i arbetet, större tydlighet i målen samt att kommunikationen med 
brukarna har förbättrats. Detta är ytterligare svar på kritiken som Olve et al (1997) framfört 
mot den traditionella ekonomistyrningen där författarna menar att denna styrform riktar för 
lite uppmärksamhet åt organisationens omgivning. Ingen av de intervjuade tjänstemännen på 
Norsjö kommun har märkt att det ekonomiska resultatet har förbättrats till följd av införandet 
av balanserad styrning. Det betyder att arbetet sker enligt Kaplan och Nortons (1999, s 32) 
påståenden om att man jobbar både med hårda och mjuka värden som påverkar resultatet med 
balanserad styrning men där det råder lite osäkerhet kring huruvida modellen hjälper till att 
förbättra det ekonomiska resultatet för Norsjö kommun.  Även respondenterna i Boxholm 
kommun talar om att balanserad styrning ger en bättre helhetsbild och ser hur olika delar har 
inverkan på varandra och att modellen främjar delaktighet. De samt Bohman hävdar att det 
blir lättare att prioritera medarbetarna i det balanserade styrkortet och det är en av fördelarna 
som Kaplan och Norton (1999, s 40) tar upp.  
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När det gäller uppföljningen av styrkortet anser respondenterna i båda kommunerna att 
uppföljningen tar mer tid och därför skulle det behövas mer resurser. Respondenterna i 
Boxholm hävdar också att det kan finnas en risk för att språket som används med denna 
modell till en början blir svårförståeligt samt risken att modellen inte blir en del av det 
vardagliga arbetet. Sande (2000) tar upp denna begreppsproblematik och själva 
omstruktureringsarbetet i sin teori. Däremot är Sande (2000) enbart inne på att införandet av 
den balanserade styrningen kan vara tids- och resurskrävande. Han säger ingenting om att 
själva uppföljningen skulle kräva mer resurser och ta mer tid. 

Om man ställer Boxholm kommun och Norsjö kommun mot varandra kan man se att båda 
anser att balanserad styrning är en resurskrävande modell där uppföljningen och 
utvärderingen av målen tar mest tid.  Men samtidigt har de två kommunerna uppfattningen att 
den traditionella ekonomistyrningen inte gav tillräckligt med information om verksamheterna. 
Det är just detta som Olve et al (1997) menar brister i den traditionella ekonomistyrningen. 

När det gäller framtagandet av perspektiven kan det vara bra att utveckla egna för att anpassa 
de till kommunens verksamheter och förutsättningar, precis som Boxholm har gjort då detta 
underlättar arbetet med styrkortet. Fördelen för Norsjö kommun är främst den ökande 
möjligheten till jämförelser med anledningen av att de har använt perspektiv i styrkorten som 
Skellefteå kommun valt. Däremot medför det vissa begränsningar att använda redan 
framtagna perspektiv i annan kommun eftersom dessa inte är framtagna utifrån varje enskild 
verksamhets förutsättningar. Detta tror vi kan leda till minskad motivation bland 
medarbetarna på grund av att de inte har förståelse för det arbetssätt som valts. Vi har även
den uppfattningen att man har lagt för stor vikt vid kommunens övergripande mål och inte 
fördjupat sig så mycket som skulle behövas i varje enskild verksamhet när de olika 
perspektiven arbetades fram. En sak som brister i Norsjö kommuns balanserade styrning är 
avsaknaden av utveckling och framtids perspektivet. Visserligen betonar Holmgren att 
konsulten på Komrev anser att de tre valda perspektiven är viktigast för utvecklingen hos 
Norsjö kommun men för att den balanserade styrningen ska bli ännu bättre anser vi att större 
vikt bör läggas på utveckling och framtiden. Boxholm kommun har en fördel på den punkten 
eftersom de har utvecklat fem perspektiv som är anpassade till verksamheten och även 
inkluderar ett utvecklings- och framtidstänkande. Uppfattningen hos oss är att Norsjö 
kommun delvis kan ha råkat ut för det fenomen som Hood (1995) beskriver där han menar att 
konsulter har påverkat den offentliga sektorns beslutsfattande. Vi instämmer inte helt med den 
kritik som Boyle (2002) för mot New Public Management där han menar att en modell som är 
anpassad för näringslivet inte går att tillämpa i offentliga organisationer. Anledningen till 
detta är att vi anser att man kan göra som Norsjö kommun, det vill säga använda balanserad 
styrning och redan framtagna perspektiv från en annan kommun. Det viktiga här är att 
modellen anpassas till den lilla kommunens förutsättningar vilket Norsjö kommun verkar ha 
gjort när de väljer att enbart använda tre perspektiv istället för fem som Skellefteå kommun 
använder i sin balanserade styrning.
         
Slutligen har aktörerna i Norsjö kommun åsikten att utmaningen för en liten kommun är att i 
fortsättningen kunna vara en egen. De betonar att det är extra viktigt att ekonomistyrningen 
sköts på rätt sätt i en liten kommun eftersom avvikelserna snabbt kan bli stora och hota 
verksamheterna inom kommunen. Förvaltningscheferna på Norsjö kommun förklarar även att 
de har bredare arbetsuppgifter och ansvaret är på så vis större när de har mindre möjligheter 
till specialiseringar. SKL (2006) skriver i sin rapport att en liten kommun är sårbar vid byte av 
personal i och med att kompetensen ofta är knuten till en eller några får personer där den 
begränsade specialiseringsmöjligheten har viss inverkan. SKL (2006) spår vidare att andelen 
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äldrebefolkning i de små kommunerna kommer att öka de närmaste åren. Norsjö kommun är 
förbereda på att möta behoven av en ökande äldrebefolkning eftersom de tillhandahåller 
många äldreboendeplatser i förhållande till antalet totala invånare i kommunen. Aktörerna 
hoppas att den balanserade styrningen ska effektivisera verksamheterna för att möta de 
framtida behoven.
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6. Slutsatser, avslutande diskussion och förslag på fortsatt 
forskning

etta kapitel inleds med att vi svarar på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser om det 
material som tidigare presenterats i arbetet. Vidare presenteras en avslutande 

diskussion om våra egna uppfattningar som har uppkommit under arbetets gång. 
Avslutningsvis beskriver vi förslag på fortsatt forskning.

6.1 Slutsatser

Syftet med denna uppsats var att utreda huruvida en mindre kommuner drar fördel av 
balanserad styrning relativt tidigare budgetstyrning. Vi anser att den traditionella 
ekonomistyrningen är ett snävt styrverktyg, även i de små kommunerna som har ekonomiska 
problem. Ekonomifokus är självklart av stor vikt i liten kommun eftersom de måste rätta sig 
efter balanskraven, men de måste även eftersträva att uppfylla invånarnas krav och 
förväntningar. För att de ska överleva gäller det att vända befolkningsminskningen och bli en 
attraktiv boende- och arbetsmarknadsplats. Därmed måste medarbetarna i verksamheten ha 
full förståelse över kommunens vision och strategi.

Vi är därför av den uppfattningen att balanserad styrning passar en mindre kommun. En 
slutsats vi kan dra är att målen blir tydligare för alla medarbetarna i verksamheten jämfört 
med tidigare styrsystem. Motivationen bland medarbetarna anser vi ökar när de får vara 
delaktiga vid framtaganden av mål och mått. I en liten kommun arbetar personalen i olika 
förvaltningar nära varandra vilket medför att kommunikationen förbättras och förhindrar 
suboptimeringen som är problem inom större kommuner. Balanserad styrning medför även att 
större hänsyn riktas till invånarna vilket ökar chanserna till att befolkningen stannar kvar eller 
flyttar till kommunen. 

En slutsats vi har kunnat dra är att perspektiven ska utformas efter verksamhetens 
förutsättningar och möjligheter. Vi har den uppfattningen att det är förnuftigt att utveckla sina 
egna perspektiv eftersom det ger incitament för att modellen faktiskt anpassas till den 
specifika kommunen. Risken med att använda perspektiv som andra kommuner valt är att 
perspektiven inte är optimala för alla verksamhetstyper som finns i den egna kommunala 
verksamheten. Följden kan bli att man i regel vet vilka mål som är lämpliga att använda men 
att dessa måste omarbetas en extra gång för att de ska kunna passa in i de olika perspektiven, 
vilket skapar en onödig kostnad. Nackdelarna med att införa en egen modell är framförallt den 
långa tidsåtgången med utvecklingsarbetet, men det största hindret finns i de begränsade 
resurserna för små kommuner. En liten kommun har som vi nämnt tidigare mindre 
möjligheter till specialiseringar och detta innebär att en liten kommun inte har samma resurser 
att följa upp enkäter och dylikt. Återigen är detta kopplat till resursfrågan som är en viktig 
faktor för den lilla kommunens begränsningar. Därmed anser vi att små kommuner inte bör 
använda fler mått än vad som är nödvändigt. Det som däremot är relevant är hur pass mätbara 
måtten är. Vid jämförelse med en större kommun har vi kommit fram till att det finansiella 
perspektivet är viktigast att ta hänsyn till eftersom avvikelserna i budgeten snabbt kan bli 
stora. För att undvika detta händelseförlopp rekommenderar vi att de små kommunerna tittar
närmare på faktorerna bakom de ekonomiska resultaten då den traditionella 
ekonomistyrningen enbart tittar på kostnad och kostnadsställe. Informationen bakom siffrorna 

D
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i dessa rapporter erhålls från övriga perspektiv. Av denna anledning insisterar vi på att 
faktorerna bakom de ekonomiska resultaten är viktiga att ta hänsyn till.

6.2 Avslutande diskussion

När vi började arbeta med denna uppsats hade vi den uppfattningen att flerdimensionell 
styrning inte lämpar sig för små kommuner på grund av deras ekonomiska problem. Bland 
annat trodde vi flerdimensionell styrning skulle innebära ökade uppföljningskostnader, samt 
även problem med att se sambanden mellan perspektiven. Under arbetets gång har vi dock 
ändrat vår uppfattning. Visserligen uppfattar båda kommunerna att resursbehovet har ökat 
sedan den flerdimensionella styrningen infördes men vi upplever att fördelarna uppväger 
nackdelarna. Fördelarna med denna nya styrmodell ligger framförallt i den förbättrade 
strukturen som framkommer vid arbetet med verksamheten och framtagandet av målen. En 
annan sak som har framkommit vid denna studie är att delårsrapporterna blir tydligare och 
mer strukturerade vid användandet av flerdimensionell styrning. I linje med våra 
respondenters åsikter har vi uppfattningen att den ekonomiska styrningen är än viktigare i en 
liten kommun eftersom en sådan kommun är mer känsliga för fluktueringar i de ekonomiska 
resultaten. Flerdimensionell styrning ser till att de ekonomiska resurserna används på bästa 
möjliga sätt genom att det ger en tydligare inblick om vad pengarna används till. I slutändan 
anser vi att det huvudsakliga syftet med flerdimensionell styrning i små kommuner är att 
förbättra servicen till de kommunala invånarna. Kvalitén i servicen är kopplad till vilka 
ekonomiska resurser den lilla kommunen har tillgång till.

Att kommunerna lånar styrverktyg från näringslivet ser vi ingen nackdel med, så länge de 
anpassas för den kommunala verksamheten. Däremot kan tron på att flerdimensionell styrning 
ska göra underverk leda till att verksamheter implementerar systemet utan att först undersöka 
om det ger den önskade effekten. Att kommuner lånar styrverktyg mellan varandra ser vi 
heller ingen nackdel med, men även här måste perspektiven i verktyget anpassas efter varje 
verksamhet. Enligt vår mening eftersträvas inte orsak-verkan sambanden som Kaplan och 
Norton förespråkar i samma omfattning inom kommunala verksamheter. För små kommuner 
är ekonomin det övergripande perspektivet där de bakomliggande faktorerna förklaras och 
mäts med övriga perspektiv. Vi anser att sambanden inte är lika viktiga att finna i dessa 
verksamheter som för vinstdrivande organisationer där vinsten är avgörande för deras 
fortlevnad. Istället gäller det att försöka uppfylla invånarnas efterfrågan i den mån ekonomin 
tillåter, samt motivera personalen. Därför fungerar balanserad styrning mer som ett kontroll-
och mätverktyg än ett strategiskt styrverktyg inom kommunala verksamheter.

6.3 Förslag på fortsatt forskning

Ett förslag på fortsatt forskning anser vi vara att undersöka Norsjö kommun igen om ett antal 
år. Detta för att ta reda på om den balanserade styrningen har reviderats och om alla 
pusselbitar har hunnit falla på plats. I dagsläget har vi den uppfattningen att det framförallt 
återstår en del detaljer att införa på socialförvaltningen. Det finns till exempel mer att göra när 
det gäller att förbättra relationen till brukarna. Dessutom skulle det vara intressant att göra en 
studie utifrån ett medarbetarperspektiv om hur de upplever styrmodellen. Ett annat förslag är 
att göra en jämförelse med flera mindre kommuner som använder flerdimensionell styrning 
för att erhålla en mer övergripande bild av hur styrningen fungerar i olika delar av landet.
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Bilaga 1.

Intervjufrågor till aktörerna i Norsjö kommun

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

Vilka utmaningar/möjligheter är det att arbeta i en liten kommun?

Beskriv mer konkret hur balanserad styrning används på er nivå?

Vad var anledningen till att ni övergick till balanserad styrning?
- Vilka brister fanns i ert tidigare styrsystem?
- Hur tar balanserad styrning hand om dessa brister?

Vilka konsekvenser har uppkommit efter införandet?
- Vad är det du är satt att åstadkomma? Hur har BS hjälpt er? Hur har resultatet 

påverkats?
- Hur upplever medarbetarna balanserad styrning jämfört med tidigare (stress, hög 

arbetsbelastning)?
- Har relationen till brukarna/intressenterna förändrats och i så fall hur?

Hur arbetar ni nu när ni tar fram målen jämfört med tidigare?
- Vilka perspektiv använder ni? Varför?
- Vad bygger målen på (vision, strategi, politik)?
- Vilka områden riktar sig målen i styrkorten mot?

I vilken omfattning får medarbetarna vara delaktig i framställningen av målen?
- Skillnader mot tidigare styrsystem?

Är det någonting ni upplever saknas i den balanserade styrningen som ni har valt att använda?
- Mål/mått?

Finns det samband mellan de olika perspektiven?

Har sättet ni följer upp verksamheten påverkats?
- Resurser, tidsåtgång för att följa upp det?
- Leder arbetsuppgifterna som är kopplade till uppföljningen att vissa viktiga 

arbetsuppgifter kommer i skymundan enligt din mening?

Har styrkortet förändrats under tidens gång? Varför?

Hur är det mellan små och stora kommuner? Är det på något sätt annorlunda att använda?
- Vad anser ni att det är för fördelar och nackdelar att arbeta med balanserat styrkort i 

små kommuner?
- Vad anser du att det är för fördelar och nackdelar med att arbeta med balanserad 

styrning i medelstora och stora kommuner? Vad är det för skillnader?  



Har ni använt er av en standardiserad mall för kommuner när ni började arbeta med 
balanserad styrning eller har ni anpassat styrsystemet efter de demografiska och geografiska 
förhållandena?

- Om ni har gått efter en standardiserad mall, vilken har mall har ni då använt?

Vilket styrsystem föredrar du, budget- eller balanserad styrning?
- Av vilken anledning?

Upplever ni t ex att om ni tar hänsyn till medarbetarna genom medarbetarperspektivet att 
resultatet för kommunen blir bättre eller att invånarna/intressenterna blir mer nöjda? 

Har du något du vill tillägga när det gäller användandet av balanserad styrning?



Bilaga 2

Frågeformulär till Boxholm kommun

1. Beskriv kortfattat vilka utmaningar/möjligheter det är att arbeta i en liten kommun?

2. Vilket tidigare styrsystem (ex. budgetstyrning, ramstyrning) använde ni er av?

3. Vad var anledningen till att ni övergick till balanserad styrning (ex. problem, brister i 
tidigare styrsystem)?

4. Vilka anser ni är de mest märkbara för- /nackdelar  med denna styrform?

5. Vad grundar ni de uppsatta målen i de olika perspektiven på; vision, strategi eller 
politik? 

6. Hur tänkte ni när ni tog fram perspektiven i styrkortet, vilka faktorer 
beaktade ni i respektive perspektiv?

7. I vilken omfattning får medarbetarna vara delaktig i framställningen av målen?

8. Har ni någon medborgarenkät där invånarna får lämna synpunkter på era 
verksamheter?

9. Hur jobbar ni med orsak-verkan sambanden mellan de olika perspektiven? Upplever ni 
t ex att om ni tar hänsyn till medarbetarna genom medarbetarperspektivet att resultatet 
för kommunen blir bättre eller att invånarna/intressenterna blir mer nöjda? Svara gärna 
kortfattat.

10. Hur ofta följer ni upp styrsystemet (ex. för att se om målen är relevanta och går att 
mäta)?

11. Har ni varit tvungna att ändra måtten och varför i så fall?

12. Har ni använt er av en standardiserad mall för kommuner när ni började arbeta med 
balanserad styrning eller har ni anpassat styrsystemet efter de demografiska och 
geografiska förhållandena?

13. Har du något du vill tillägga när det gäller användandet av balanserad styrning?



Bilaga 3.

Norsjö kommuns organisationsschema

Boxholm kommuns organisationsschema




