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Sammanfattning 
 

Balanserat styrkort (BSC) introducerades 1992 av Kaplan och Norton. Det mäter företags 
prestation ut fyra perspektiv och används för att överstätta eller länka strategin till mätbara 
mål. Vidare nämns att budgeten är på väg att bli mindre anförtrodd i företag och problem med 
den. BSC är vanligt förkommande i Sverige, det gäller större företag likväl som 
offentligverksamhet. Att undersöka huruvida BSC fortfarande är av intresse grundas av efter 
en jämförelse med budgetering. Problemformulering ställer frågan: Är balanserat styrkort på 
väg mot ett minskat intresse i offentliga verksamheter? Det undersöktes med en utgångspunkt 
ifrån hur arbetet med BSC ser ut, modellers mode och en jämförelse med kritiken som finns 
mot budget. Dessa tre delar tas upp i teorin, där vi även tar upp grunder för BSC.  

För att svara på frågan gjorde vi intervjuer med personer som arbetar med BSC i olika typer 
av offentlig verksamhet. Vi undersökte även dokument, exempelvis årsredovisningar. Vi kom 
fram till att politikers enighet om användandet utav BSC är viktigt. Det för att förhindra 
avbrott vilket kan leda till försvårat återinförande i senare skede. BSC är en lämplig modell 
för offentlig verksamhet. BSC är inte på väg mot ett minskat intresse i offentlig verksamhet.  
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1. Inledning 
 

Vi kommer i detta kapitel först att behandla problembakgrunden där vi förklarar vad 
balanserat styrkort är. Sedan kommer vi diskutera problemet för att sedan presentera 
problemställningen. Tillsist tas syftet upp och avgränsningarna beskrivs.  

1.1 Problembakgrund 
En viktig roll för strategiska planeringssystem är att driva företags utförande förhoppningar 
vilka sedan övervakas och utvärderas mot de uppsatta målen. För att nå effektivitet i detta 
behövs långsiktiga mål, vilka är nära relaterade med strategin. Problem uppstår i utvärdering 
av långsiktiga mål, men även i att använda ett bra kontrollsystem, som måste övervaka 
kortsiktiga mål. Problemet är att kortsiktiga mål osannolikt kan resultera i långsiktig 
resultatmaximering. En lösning på det är att länka samman strategimål och operationella mål 
för att säkerställa att icke - finansiella mål inte sker på bekostnad av den långsiktiga strategin. 
Den mest använda metoden för detta är Balanserat styrkort (Grant 2008). 

Under det tidiga 1990 – talet växte en ny modell fram i USA kallad Balanced scorecard 
(BSC), på svenska balanserat styrkort. Detta var resultatet av David Nortons och Robert 
Kaplans forskning i verksamhetsstyrning (Kaplan & Norton, 1996). Det finns fyra olika 
attribut som skall balanseras i modellen, de är (1) de finansiella och icke – finansiella måtten, 
(2) de långsiktiga och kortsiktiga målen, (3) de interna och externa perspektiven och (4) de 
ledande och eftersläpande indikatorerna. Dessa fyra attribut ska komponeras ihop till ett 
balanserat styrkort enligt Olve, Petri, Roy och Roy (2003). 

Det balanserade styrkortet mäter företagets prestation i fyra olika perspektiv, det finansiella 
perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet. Dessa 
perspektiv är rekommendationer och kan därmed anpassas efter organisationens behov 
(Kaplan & Norton, 1996). 

Enligt Frigo (2002) och Olve et al (2003) används det balanserade styrkortet som ett ramverk 
för att översätta eller länka strategin till mätbara mål. Med hjälp av ett balanserat styrkort kan 
det lättare kommuniceras strategiska intentioner för att chefer och anställda ska förstå 
innebörden av organisationens strategier. Olve et al (2003) menar vidare att det ger en 
möjlighet att se sambanden av investeringar och deras framtida nytta i företaget. Balanserat 
styrkort är även användbart för att följa upp, styra och belöna aktiviteter.  

Olve och Samuelsson (2008) lyfter fram vikten av ordet balanserat, eftersom det är väldigt 
viktigt att de olika perspektiven är just balanserade. Med detta menas att inget perspektiv får 
mer fokus än något annat. Olve et al (2003) menar att de fyra perspektiven är en 
generalisering, de är iterativa och endast rekommendationer. Varje perspektiv innehåller ett 
fåtal mått på något som ska uppnås, det ska vara ett fåtal mått då BSCs syfte är att det ska 
vara lätt att kommunicera.  
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Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget. Innehållet i budgeten ska bestå av 
en plan för verksamheten och ekonomin under ett år. Det ska även anges mål och riktlinjer för 
verksamheten. En ekonomisk plan som sträcker sig över en tre års period ska också ingå i 
budgeten (Kommunallag 1991:900, 8:4 och 8:5).  

Breton, Hartwick och Le Bretton-Miller (2004) skriver om administrativa påfund, och menar 
att vissa inte har någon bestående inverkan på företags vana. Några påfund nämns, vilka 
författarna anser är på väg upp i popularitet, exempelvis supply chain management och 
outsourcing. Vissa modeller anses vara nyare påfund, där nämns total quality management 
och business process reengineering medan Japanese management har dött ut. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det balanserade styrkortet är ett starkt växande verksamhetsstyrningsverktyg över hela 
världen (Ax & Bjørnenak, 2004). Enligt en undersökning gjord av Kald och Nilsson (2000) 
som involverade de hundra mest handlade företagen på börsen, är det balanserade styrkortet 
ett väletablerat verktyg i Sverige. I undersökningen kunde utläsas att 27 procent av Nordens 
större företag som deltog i studien hade implementerat BSC i sin organisation. Vidare 
presenterar Kald och Nilsson (2000) att det var många företag som planerade att 
implementera BSC inom en två års period när undersökningen genomfördes. Om 
implementeringen lyckades skulle detta innebära att cirka 61 procent av Nordens större 
företag skulle använda sig av BSC vid år 2002.  

Med Svenska Handelsbanken som ett exempel skriver Lindsay och Libby (2007) och Fraser 
och Hope (2003) om hur budgeten är på väg att bli mindre anförtrodd hos företag, både 
nationella och internationella. De skriver hur företag har börjat se budgeten som något 
rutinmässigt som tillför lite strategiskt värde jämfört med priset som betalas i form av tid och 
resurser. Enligt Lindsay och Libby (2007) var det en del företag som övergav budgeten och 
försökte med andra styrverktyg men som sedan gick tillbaka till tryggheten med den 
traditionella budgeten. Detta ledde i sin tur inte till att de var mer nöjda med budgeten nu än 
förut utan att de istället började utveckla budgeten för att den skulle passa verksamheten 
bättre. 

Olve et al (2003) tar upp frågan om huruvida styrkort, efter att ha funnits i 10 år är en 
modefluga eller om det är ett mognande verktyg. Det diskuteras bland annat om att BSC 
skulle vara ännu en verksamhetsstyrningsmetod som har marknadsförts av konsulter för att de 
ska ha något att sälja. Liksom tidigare har gjorts med både TQM och BPR. Vidare diskuterar 
Clark (2004) verksamhetsstyrnings modeller och idéers mode och livslängd. Olve et al. 
(2003) diskuterar även BPR – och TQM – projektens försvagning och menar att det 
implementerades fler projekt som involverade BPR och TQM för tio till femton år sedan. 
Vidare visar Olve et al (2003) att antalet artiklar om BSC i Nexis databas minskat efter 
millennieskiftet.  
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BSC är ett populärt styrverktyg (Olve et al, 2003) liksom budgetering (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2005). De senaste åren har kritiken mot budgeten växt och fler företag överväger att 
skrota budgeten (Lindsay & Libby, 2007). Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att 
BSC är vanligt förekommande i offentliga verksamheter i Sverige.  

Vi undrar därför om BSC är på väg mot ett minskat intresse precis som tidigare modeller som 
kommit och försvunnit. I en diskussion med Professor Sven – Olof Collin från Högskolan i 
Halmstad fick vi tips om att just intresset för BSC skulle kunna vara något att undersöka då 
det har funnits sedan 1992. Idén grundar sig i en jämförelse med budgetering. Bengtsson och 
Skärvad (2001) tar även de upp att de olika skolorna har kommit och försvunnit genom 
tiderna, de behandlar BSC även om de inte säger huruvida modellen är på väg utför eller inte. 
Då BSC är vanligt förekommande inom offentlig verksamhet är det intressant att genomföra 
undersökningen inom den typen av organisationer. Ämnet är relevant att undersöka ifall BSC 
är en långsiktigt hållbar lösning för organisationers strategiska planering, eller om modellen 
är kortlivad. Undersökningen kan vara av intresse för till exempel konsulter, teoretiker och 
användare av BSC, detta eftersom de kan få bekräftat om BSC är ännu en modell med 
begränsad livslängd eller inte.  
 

1.3 Problemformulering 
 

Är balanserat styrkort på väg mot ett minskat intresse i offentliga verksamheter? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att undersöka om BSC är på väg mot ett minskat intresse i verksamheter som 
använder modellen med utgångspunkt ifrån arbete med BSC, teorier om modellers mode, och 
en jämförelse med kritik mot budgetering, i offentlig verksamhet.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

I vår undersökning kommer vi avgränsa oss till den offentliga sektorn. Storleken varierar, allt 
från verksamheter med 40 anställda till verksamheter med upp mot 50 000 anställda. Vi har 
även gjort avgränsningen att verksamheterna måste ha använt BSC i minst två år. Geografiskt 
har vi avgränsat oss till sydvästra Sverige.  
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Här kommer vi att redovisa den teori som ligger till grund för undersökningen. Teorin ska 
utveckla vår kunskap och skapa ett intresse.  

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel redovisar vi de metodval vi gjort och hur vi valt att gå tillväga för att svara på 
vårt problem. 

Kapitel 4 – Empiri 

Här återfinns resultatet från våra fem intervjuer sammanfattat i tre olika delar.  

Kapitel 5 – Analys 

Analys och tolkning av svar från den empiriska undersökning, samt jämförelse med den 
teoretiska referensramen. 

Kapitel 6 - Slutsatser 

Svar på problemformuleringen och sammanfattning av undersökningen. Även förslag på 
vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel av uppsatsen har vi delat upp i fyra olika delar. I kapitlet Balanced scorecard 
beskriver vi vad ett balanserat styrkort är för något, och saker som är säregna för offentlig 
verksamhet. I kapitlet Arbetet med BSC skriver vi om hur teorin beskriver implementeringen 
av BSC och hur det fortlöpande arbetet skall fungera. Kapitlet 2.3 handlar om vilken kritik 
som framförts mot budgeten i olika teoretiska sammanhang. I kapitlet Management fashion 
beskriver vi hur olika modeller och idéer inom verksamhetsstyrning påverkas av mode och 
trender. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Balanced scorecard 
BSC presenterades för första gången i USA 1992 och det tog inte många år förrän BSC var en 
välspridd modell bland de svenska företagen (Bengtsson & Skärvad, 2001). 

Olve et al (2003) skriver om offentlig verksamhet där BSC används. I offentliga 
verksamheter, som är icke-vinstdrivande, används BSC på ett liknande sätt som i företag. 
BSC förser de offentliga verksamheterna med mjuka mått vilka kan vara avgörande då de 
mjuka måtten är viktiga resultat för dessa verksamheter. I offentliga verksamheter är BSC 
även bra för att hjälpa till att öka diskussioner vad gäller avvägning mellan olika intressen. 
BSC kan också hjälpa till när offentlig verksamhet behöver prioritera mellan olika gruppers 
behov och krav. Dessutom kan anställdas motivation öka genom att visa hur nyttig deras 
arbete är för samhället. 

Vid användandet av BSC är det viktigt att inte enbart fokusera på ett enskilt perspektiv, 
genom lika stor fokusering på perspektiven blir de balanserade. Är inte perspektiven 
balanserade kan det helt enkelt utgöra en fara för företaget (Bengtsson & Skärvad, 2001). 
Enligt Kaplan och Norton (1999) är fördelen med att upprätta ett balanserat styrkort att de 
strategiska målsättningarna och faktorerna som styr de strategiska målsättningarna 
identifieras. De menar vidare att syftet med BSC inte är kontroll utan att det ska gynna 
kommunikation, information och lärande inom organisationen.  

 

BSC består av fyra olika perspektiv som ska vara balanserade, dessa perspektiv är: 

• Finansiella perspektivet – Består av olika finansiella nyckeltal som används som en 
styrfunktion. Nyckeltalen är nyttiga vid uppföljningen av olika finansiella handlingar. 
För att följa upp huruvida företagets strategi och implementering förbättrar vinsten 
används de finansiella styrtalen. Dessa tal kretsar oftast runt lönsamhet (Kaplan & 
Norton, 1999). Enligt Olve et al. (2003) skall offentliga verksamheter inte finns till 
för att gå med vinst, utan de söker de andra resultatmått i form av ökad effektivitet, 
hur behov tillgodoses, och mot vem vilka aktiviteter riktas. De skall få ut så mycket 
som möjligt för pengarna. 
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• Kundperspektivet – Bengtsson och Skärvad (2001) menar att detta perspektiv utgår 
från frågan ”hur ser kunderna på oss?”. Kaplan och Norton (1999) menar att i övrigt 
innehåller detta perspektiv en identifikation av vilka kunder och marknadssegment 
som affärsenheten ska rikta sig till. Det anges även vilka styrtal som ska mäta 
resultatet inom segmentet. Olve et al. (2003) säger att kundperspektivet skiljer sig 
inom offentlig verksamhet från den privata sektorn då det inte alltid är kunden som 
tar kontakten, exempelvis brottslingar. 

• Processperspektivet – I detta perspektiv identifieras de processer som måste utföras 
exemplariskt för att företaget ska lyckas. Tack vare processerna kan de erbjuda 
kunderna det som lockar och håller kvar dem samt tillgodose aktieägare med 
avkastning. För att nå sina kundrelaterade och finansiella mål brukar organisationen 
få lära sig att behärska helt nya processer som också identifieras av BSC (Kaplan & 
Norton, 1999). Enligt Olve et al (2003) är skillnaden mellan företag och offentlig 
verksamhet minimal då målet med att effektivisera de interna processerna är 
desamma. 

• Utvecklingsperspektivet – I detta perspektiv måste infrastrukturen som krävs för en 
hållbar och långsiktig utveckling identifieras. Bland annat ska de kompetenser som 
krävs i framtiden för att nå målen i kund- och processperspektivet identifieras 
eftersom det sker en kontinuerlig utveckling på alla plan (Kaplan & Norton, 1999). 
Enligt Olve et al. (2003) skiljer det inte heller här mycket mellan företag och 
offentlig verksamhet, då båda dessa behöver introduceras för ny teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Balanserat styrkort 

Källa: Egenmodifierad från Olve et al. (2008). s. 377. 
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Utöver de fyra perspektiven består BSC av fyra olika attribut som ska vara balanserade precis 
som perspektiven ska vara. Det får inte fokuseras mer på en del, än någon annan, och därmed 
bringa obalans till styrkortet eftersom syftet med modellen då går förlorad (Nair, 2004). De 
fyra olika attributen är: 

• Finansiella och icke finansiella mått – Finansiella mått är till exempel lönsamhet, 
räntabilitet på eget kapital. Icke finansiella mått kan vara till exempel marknadsandel. 

• Långsiktiga och kortsiktiga mål – Långsiktiga visioner och kortsiktiga mål som ska 
uppfyllas till nästa kvartal eller verksamhetsår.  

• Ledande och eftersläpande indikatorer – Eftersläpande mått är till exempel de 
finansiella måtten då dessa är mått på något som redan skett. Ledande däremot är 
utvecklingsperspektivet då detta är mått på framtiden. 

• Interna och externa perspektiv – Interna perspektiv är processperspektivet och 
utvecklingsperspektivet. Kundperspektivet och det finansiella perspektivet är externa 
perspektiv. 
(Nair, 2004) 
 

Strategikartor 
Strategikartor används för att ge ett visuellt ramverk för att integrera en organisations mål i 
det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 2004). Detta enligt Olve och Samuelsson (2008)  
för att visa orsak-verkan relationer genom att sätta upp strategiska mål för respektive 
perspektiv. För varje perspektiv söker organisationen upp framgångfaktorer som skall leda 
organisationen mot det strategiska målet. Till varje framgångsfaktor sätts olika mått, för att 
kunna mäta huruvida organisationen är på väg mot sitt mål eller ej. Till sist ska åtgärder ingå 
för hur målen skall nås. Kaplan och Norton (2004) menar att strategikartan länkar samman 
önskade resultat i det finansiella och kundperspektivet för att finna de viktigaste interna 
processerna. Dessutom identifierar strategikartor immateriella tillgångar, såsom humankapital 
och informationskapital. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Strategikarta 

Källa: Egenmodifierad från Olve et al. (2003). s. 168. 
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2.2 Arbetet med BSC 
 

Kommuner styrs genom att det var fjärde år sker en omröstning till fullmäktige, som fattar de 
viktigaste besluten. Vidare spelar nämnder en stor roll i kommuners beslutsprocess. 
Kommunstyrelsen är en nämnd, som leder och samordnar förvaltningen. Den har dessutom 
uppsyn över de övriga nämnderna. Andra nämnder kan vara utbildningsnämnd, fritidsnämnd 
och kulturnämnd. Nämnder har till uppgift att förvalta och verkställa fullmätiges beslut. I 
praktiken är det tjänstemän som sköter genomförandet, men de förtroendevalda har ansvaret. 
Nämnder gör även beredningar av saker som avgörs i fullmäktige. (Regeringens hemsida) 

Agentrelationer uppstår när en sida kontrakterar en annan för att agera på dennes vägnar. Den 
förstnämnde är principal och den andre är agent. Problem ligger i att försäkra sig i att agenten 
agerar i principalens intresse (Grant, 2008). Rydberg (2000) beskriver att förhållandet mellan 
politiker och tjänstemän kan vara informellt, och genom detta försöker politikern inte vara 
chef, snarare försöker politikern framstå som en ledare. Då politikern är uppdragsgivaren, är 
denne principal och tjänstemännen är agenter. Vidare sägs att det kan bli otydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstmän. Det är viktigt för politiker att skilja på de olika 
roller som politiker och tjänstemän har då besluten fattas av politikerna och det är 
tjänstemännen som står för utförandet.  Olve et al (2003) skriver att i Jönköpings landsting var 
det på ledningens initiativ de införde BSC då de eftersökte en mer kvalitativ uppföljning.  

Enligt Brorström et al (2005) finns det olika tekniker för upprättandet av en budget. Den 
traditionella betydelsen gör att det finns integrering till andra planeringsaktiviteter. Det är 
många personer som involveras i framtagandet av budgeten. I exempelvis en medelstor 
kommun skriver Brorström et al (2005) att ett hundratal tjänstemän och i stort sett lika många 
politiker kan vara involverade i budgetarbetet.  

Ansvaret för att budgeten tas fram ligger på kommunstyrelsen. Normalt ska detta arbetet vara 
klart i oktober månad. Det är kommunfullmäktige som sätter riktlinjer för budgeten och även 
de som sedan fastställer budgeten i november månad. Budgeten ska även betraktas som en 
offentlig handling. Krav ställs på budgeten att den ska vara begriplig för alla och inte bara för 
de som har god insyn eller som är välunderrättade (Brorström et al, 2005).  

Brorström et al (2005) menar vidare att det inte bara är lagstiftningen som tvingar fram en 
kommunal budget utan att det finns en rad syften till arbetet med budgetering. De viktigaste 
syftena är fördelning av resurser, styrning, samordning och kontroll. Vår tolkning av detta är 
att tjänstemän och politiker kan välja att interagera BSC i deras budget och därmed kan BSC 
ses som en del av budgeten. För att uppfylla budgetens syften har de även nytta av BSC då 
modellen har möjlighet att hjälpa till med dessa fyra syftena.  

BSC är enligt Olve et al (2003) ett värdefullt verktyg. Värdefullt den i mening att det får de 
anställda att förstå organisationens intentioner och dess aktuella ställning. Det är även viktigt 
för företagsledningen då de erhåller betydelsefull information från BSC. Informationen får de 
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genom att organisationen vid införandet av BSC hela tiden dokumenterar sina kritiska 
framgångsfaktorer och jobbar med kontinuerlig utveckling. Vidare menar Olve et al (2003) att 
resultatet av detta kommer att bli att det finns en gemensam syn på företagets långsiktiga mål. 
De anställda drar nytta av BSC genom att de kommer förstå verksamheten bättre, de blir mer 
motiverade, mer mottagliga för förändring och kommer att ha det lättare att lära. 

När BSC utvecklas är det flera saker som är viktiga att ha i åtanke. BSC används för att hjälpa 
till med företagets styrning (Kaplan & Norton, 1996). Vidare skriver Olve et al (1997) att 
arbetet bör startas med att (1) definiera branschen, utvecklingen hos den och vilken roll 
företaget har. Detta följs sedan av att (2) bestämma företagets vision. Utefter den skall sedan 
(3) mål skapas i de fyra perspektiven. Därefter skall (4) mått tas fram och även mål som 
organisationen skall jobba för att uppnå. (5) Handlingsplaner skall sedan tas fram för hur 
målen skall nås. Till sist ska företagen hålla styrkortet vid liv.  

Kaplan och Norton (1996) menar att införandet bör ske på ett sätt som delvis påminner om det 
som sagts ovan. Det som de sedan tar upp är hur arbetet skall ske för att det skall bli en invand 
arbetsgång. Det sker stegvis med att först aktualisera den långsiktiga planen. Detta görs 
genom att sätta upp femårs mål. Då identifieras investeringar som skall göras och medel till 
dessa ges. En årsbudget görs av första året i femårsplanen.  

Därefter sker uppföljningar månadsvis och kvartalsvis. De uppföljningar som sker kvartalsvis 
skall främst lägga kraft på strategin. Fortsatt skall en årlig strategisk uppföljning göras. Den 
ursprungliga strategin har då förverkligats och behöver uppdateras. Organisationens ledning 
sätter upp tio strategiska punkter som varje affärsenhet skall tycka till om. Detta för att 
förbereda uppdatering av dessa i det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1996). 

Slutligen är det viktigt att alla delar av företaget är kopplade till det balanserade styrkortet. 
Alla de anställdas mål och bonusar skall knytas till det balanserade styrkortet (Kaplan & 
Norton, 1996).  

Olve et al (1997) och Olve och Samuelson (2008) påpekar att det är viktigt att underlätta den 
löpande uppföljningen och rapporteringen. Detta anser de skall ske med hjälp av IT-lösningar, 
exempelvis genom användning av BSC anpassade mjukvaror. BSC ska även användas i det 
löpande ledningsarbetet för att bli en naturlig del av den löpande uppföljningen och 
styrningen som påverkar det dagliga arbetet. Dessutom skall, framförallt, de kortsiktiga målen 
ifrågasättas. Detta för att byta ut de mot mer, för stunden, relevanta mål.  

 

2.2.1 Sammanfattning av arbetet med BSC 
För att det ska bli en invand arbetsgång skall företag aktualisera den långsiktiga planen. 
Därefter ska månatliga och kvartalsvisa uppföljningar göras. Sedan görs ytterligare en 
uppföljning årligen. De anställdas mål skall slutligen knytas till BSC. För att underlätta detta, 
är det möjligt att använda sig utav IT-lösningar för att underlätta arbetet. 
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2.3 Kritik mot budget 
 

Fraser och Hope (2004) menar att det råder delade meningar angående budgetar. Det finns 
varierande anledningar till varför olika roller i ett företag är positivt inställda till budgetar, till 
exempel en VD ser budgeten som en prognos för året, största intresset ligger på vinst eller 
förlust. En ekonomichef däremot ser budgeten som ett utmärkt verktyg för att sätta upp 
prestationsmål som förstärks av incitament. Fraser och Hope (2004) argumenterar att om alla i 
en verksamhet har samma synsätt som VD:n respektive ekonomichefen kommer detta få 
konsekvenser. Dessa kan vara antingen att målen är för höga och därmed presterar ingen vad 
de ska prestera då de anser att det inte är lukrativt eller att målen är för låga och de slutar 
arbeta när målen är uppnådda. En annan konsekvens som de kan råka ut för är cherry picking, 
det vill säga att cheferna väljer att redovisa det som kommer att uppfylla målen i budgeten 
men inte nödvändigtvis det som är bäst i längden.  

Svenska Handelsbanken är Sveriges mest kända företag som slutade använda budget i deras 
företagsstyrning. Den före detta styrelseordföranden i Handelsbanken, Jan Wallander, har 
framfört kritik mot budgeten och dess effekt. En kritik är att budgeten ofta kan uppfattas som 
tillbakahållande och konservativ. Förutsättningar förändras men inte företagets agerande även 
om ett annorlunda agerande hade varit bättre. Det gamla agerandet är det som är budgeterat 
och därmed det som gäller. Genom att använda sig av en budget för varje avdelning 
försvinner tanken på hela företagets bästa. Egoistiska beslut fattas som enbart är bra för den 
egna avdelningen. Vidare bygger budgeten mer på gissningar och antaganden än korrekt data. 
Med tanke på budgetens kraftbehov sker det även fusk och framskrivning av tidigare budgetar 
och utfall. Detta för att budgetens mål ska uppnås och för att cheferna ska nå sina incitament 
(Ax et al, 2005). 

Fraser och Hope (2004) skriver om att budgeten anses vara för tidskrävande med tanke på det 
strategiska värdet som erhålls. En typisk budgetprocess inleds cirka 4 månader före året som 
den är förbind med. Även uppföljningen av budgeten är tidskrävande och framförallt kostsam. 
Lindsay och Libby (2007) har undersökt uppfattandet av budgetens tidskrav och kostnad. De 
kom fram till att det finns en liten marginal som gör att deltagarna i undersökningen finner att 
budgeten är för tidskrävande och kostsam. I undersökningen av Lindsay och Libby (2007) 
presenteras även ett resultat angående budgetens möjlighet att upptäcka problem. Här var det 
64 procent av deltagarna som tyckte att när budgeten upptäckte ett problem var det redan 
försent och att den därmed inte var tillräckligt effektiv.  

Fraser och Hope (2004) och Ax et al (2005) menar att idag sker förändringar på 
konkurrensmarknaden så pass snabbt att budgetens aktualitet påverkas, detta skiljer sig dock 
från bransch till bransch. Även här uppfattas budgeten i undersökningen, utförd av Lindsay 
och Libby (2007), olika då det är cirka hälften som inte tycker den är aktuell bara en kort tid 
efter året börjat och hälften tycker att aktualiteten är god under hela året. Enligt Fraser och 
Hope (2004) och Ax et al (2005) kan budgetens värde uppfattas som oproportionerligt jämfört 
med tiden och resurserna som lagts ner. Värdet kan dock uppfattas olika beroende på vilka 
som värderar resultatet. För en styrelse till exempel är värdet kontroll och det kan därmed ses 
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som ett gott värde. Till skillnad från en verksamhetschef som inte sätter ett högt värde på 
budgeten utan den anses vara mer irrelevant.   

 

2.3.2 Sammanfattning av kritiken  
 

För att sammanfatta kritiken som framförs mot budgeten i ovan text kan vi ställa upp dessa 
punkter i form av budgetens brister. 

• Budgeten hindrar utvecklingen 
• Budgeten förstör helhetstänkandet 
• Bygger inte på korrekt fakta 
• För tidsödande 
• Långsam för att upptäcka problem 
• Aktualiteten ifrågasätts 
• Tillför ett litet strategiskt värde 

 

2.4 Management fashion 
Abrahamson (1996) säger att estetiskt mode och management fashion skiljer sig på två vis. 
Dels att estetiskt mode, till exempel hårstilar och kläder, endast behöver framstå som vackert 
och modernt, medan modet i management tekniker behöver framstå som logiska, med vilket 
han menar att det skall finnas effektiva (efficient) medel till viktiga ändamål. Dessutom ska de 
framstå som progressiva, vilket gäller både nya liksom förbättrade tekniker.  

Dimaggio och Powell (1983) skriver att osäkerhet är en stark uppmuntran till att imitera 
andra. Genom att imitera en genomförbar lösning sparar en verksamhet både pengar och tid. 
Det som imiteras är någon annans framgång med till exempel ett visst arbetssätt. Vår tolkning 
av detta är att genom imitation tar verksamheter del av ett mode som finns just nu, något som 
fungerar för andra. Verksamheter tar alltså efter något som de upplever är bra, något som de 
tror ska fungera för dem också efter som det fungerar för alla andra. Detta skulle kunna vara 
BSC. Detta kan jämföras med det estetiska modet, där till exempel kända personer klär sig på 
ett visst sätt och sätter trender som andra tar efter då de anser att de kända personerna är 
snygga och framgångsrika.  

Rost och Osterloh (2009) menar att det är vanligt att management fashions utvecklas och blir 
populära, det är även många av dessa som överlever en längre tid. Detta gör de trots de tvivel 
som existerar gentemot dessa fashions effektivitet och duglighet. Ibland kan även 
management fashions ta sig in på områden modellen inte varit designad för. 

Czarniawska (2005) säger att mode kan studeras som en process, och inte nödvändigtvis som 
ett resultat vilket ger produkter. Fokuseringen gör att forskare kommer fram till att mode är 
kortlivat. Genom att komma till den slutsatsen utelämnas produktprocessens karaktär. Med 
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mode menas att flera personer göra samma sak vid samma tid på olika platser. Med moden 
avser att de kommer göra något annat snart.  

Clark (2004) skriver om modet inom verksamhetsstyrnings idéer och modeller. De ökar i 
popularitet snabbt för att senare vara näst intill bortglömda, likt musik, hårstilar och kläder. 
För modellerna och idéerna finns det ett stort intresse till en början för att de sedan ska tyna 
bort och ersättas av nya mer intressanta modeller och idéer. Problemet är att de misslyckas 
med att bli starkt förankrade i företagen. Detta stärks av Bengtsson och Skärvad (2001) som 
skriver om ett flertal olika modeller och idéer som växt fram och sedan tynat bort. Vidare ger 
Clark (2004) exempel på modeller som gått igenom denna process, dessa är till exempel Total 
quality management, Business process reengineering och knowledge management. Vår 
tolkning är att i stort sett alla modeller någon gång kommer att förlora intresse och sin status, 
även BSC som än så länge varit populär. Detta eftersom det ständigt ställs krav på effektivitet 
och lönsamhet. Den dagen någon kommer på något nytt kommer nog de flesta verksamheter 
vara beredda att överge BSC för att rädda en eventuellt dålig lönsamhet.  

Clark (2004) beskriver en process som består av 5 olika steg som han menar att varje modell 
tar sig igenom när det gäller dess aktualitet. Det första steget i processen är Påfund 
(Invention), det är här modellen eller idén jobbas fram. Stegen som följer är Utspridning 
(Dissemenation) det vill säga när modellen eller idén presenteras för dem som de riktar sig 
till, Accepterande (Acceptance) är nästa steg och innebär att modellen implementeras som en 
accepterad modell eller idé. Uppvaknande (Disenchantment) är steget där den negativa 
kritiken växer fram och det sista steget är Förfall (Decline), användarna börjar överge 
modeller eller idén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Management fashion cykel  

Egenmodifierad utifrån Clark (2004). 
 

Vår mening är att denna modell är ypperlig för de flesta verksamhetsstyrningsmodellerna, inte 
bara BSC. Detta anser vi då vi upplever stegen väldigt relevanta och vi tror att i princip alla 
modeller har milstolpar som kan motsvara dessa steg. Idén om BSC väcktes på det tidiga 
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1990 – talet och växte sig stark genom att det skrevs böcker och förelästes om modellen. BSC 
har även blivit accepterad som en bra verksamhetsstyrningsmodell, inte minst då Kald och 
Nilsson (2000) skriver om att 60 procent av Sveriges större företag skulle använda modellen 
år 2002. Sen återstår det att se om modellen tagit ytterligare ett steg eller två. Men det kan 
även vara så att BSC fortfarande finns i steget Acceptance i Clark (2004) cykel.    

 

2.4.1 Sammanfattning av management fashion 
 

Det finns mode inom verksamhetsstyrningen liksom inom kläd- och musikindustrin, det som 
skiljs åt är estetiskt mode och management mode. 

Det finns fem olika steg en modell eller idé ska ta sig igenom enligt Clark (2004): 

• Invention 
• Dissemenation 
• Acceptance 
• Disenchantment 
• Decline 
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3. Metod 
 

Enligt Backman (1998) är syftet med metodkapitlet i uppsatsen att möjliggöra replikation och 
evaluering. Därför beskriver vi i detta kapitel hur vårt tillvägagångssätt ser ut från vilken 
forskningsansats vi valt till etiken i uppsatsen.  

Ansatsen kommer vara induktiv med växelverkan och vi använder oss av en kvalitativ metod. 
Före intervjuerna samlade vi in information från artikeldatabaser och böcker. Vid 
intervjutillfället används en semi-strukturerad intervju.  

3.1  Forskningsansats  

3.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vi utgår i undersökningen från ett hermeneutiskt synsätt. Vi kommer att göra en del 
tolkningar i vår teori utefter hur vi upplever den. Tolkningen är även viktig för att läsaren ska 
förstå hur vi tänker och lättare ska kunna se den röda tråden i vårt arbete. Detta för att kunna 
tolka svaren från respondenterna för att få svar på frågeställningen. Vi kommer ställa frågor 
till respondenterna som sedan kommer tolkas i analysen.  

 
Hermeneutiken är ursprungligen från bibeltolkning, och betyder redan från början 
tolkningslära. Denna vetenskap försöker finna tänkbara innebörder hos de undersökta. 
(Ödman, 2005). Hermeneutikens huvudsyfte är att förstå och tolka och ligger till grund för 
den kvalitativa metoden (Lundahl & Skärvad, 1999). Andersson (1979) säger att det 
egenartade och särpräglade undersöks. Han tar vidare upp åtskillnaden mellan fysiska och 
sociala fenomen, där exempelvis texter är fysiska fenomen som kan uttryckas i sociala 
fenomen, vilket är beroende på hur texten har tolkats. Jacobsen (2002) menar att 
hermeneutiken utgår ifrån att mänskan har konstruerat verkligheten. För att ta reda på hur 
aktuellt BSC är med utgångspunkt från syftet behöver analys och tolkning över 
respondenterna användande av BSC göras.  
 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Olsson och Sörensson (2001) skriver att genom att använda ett kvalitativt förhållningssätt 
strävar forskaren efter att få en så fullständig bild som möjligt och få en helhetsförståelse. 
Lundahl och Skärvad (1999) menar vidare att de kvalitativa metoderna är ett beskrivande 
synsätt. Exempel på kvalitativa metoder är enligt Jacobsen (2001) intervjuer, observation eller 
dokumentundersökning. Syftet är att beskriva, analysera och förstå ett visst beteende. 
Backman (1998) menar att de kvalitativa metoderna uttrycker sig i ord medans dess motsats, 
de kvantitativa metoderna uttrycker sig i form av siffror och statistik. Lundahl och Skärvad 
(1999) tar upp att de kvantitativa metoderna går ut på att mäta. Dessa mätningar kan antingen 
användas för att beskriva eller förklara ett visst fenomen. Exempel på kvantitativa metoder är 
enligt Backman (1998) test, prov, enkäter och frågeformulär. 

Vi kommer att tillämpa en kvalitativ metod i vår undersökning då vi vill undersöka om det 
finns ett minskat intresse för BSC. Detta är något vi måste beskriva och analysera för att 
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kunna förstå. Analysen är viktig för vår del eftersom vi måste väga in intresset för BSC 
utifrån arbetet med BSC, kritiken mot budgeten och management fashion. En mätning i form 
av en enkät hade gett data som hade varit bred men som inte gått på djupet. Att gå på djupet 
innebär för oss att vi kan ställa många frågor som leder till diskussion för respondenten. Vi 
vill även ha möjligheten att ställa följdfrågor som dyker upp beroende på deras svar. Att gå på 
djupet innebär för oss att undersöka något väldigt grundligt och noggrant hos ett fåtal 
respondenter. Vi vill kunna få helhetsförståelsen om hur intresset för BSC ser ut i offentlig 
verksamhet, precis så som Olsson och Sörensson (2001) skriver i sin bok.  

3.1.3 Deduktiv och induktiv 
Enligt Hartman (1998) är fördelarna med ett induktivt förhållningssätt och nämner att från 
början existerar ens kunskap om ett speciellt fenomen. Genom att tillämpa ett induktivt 
förhållningssätt kan vi erhålla mer kunskap, inte bara om det som har observerats utan även 
det som inte har observerats. Det induktiva förhållningssättet utvidgar vårt vetande. Hartman 
(1998) skriver vidare om det deduktiva förhållningssättet och menar att forskaren då inte kan 
vara helt teorineutral. Forskaren måste från början ha en teoretisk grund och göra klart vad 
han eller hon vill undersöka.  

Då vi vill skapa ny teori är det lämpligt att tillämpa ett induktivt förhållningssätt, då får vi ett 
utvidgat vetande och ny kunskap om BSC är på väg mot ett minskat intresse i offentlig 
verksamhet. Vi kommer att tillämpa det induktiva förhållningssättet med en viss växelverkan 
eftersom vi anser att det är viktigt att ha en god teoretisk grund att utgå ifrån vid insamlingen 
av empirin. Denna empiri ska i sin tur leda till ny teori om hur intresset för BSC ser ut i 
offentliga sektorn. Vi anser att detta är rätt för oss då vår tidigare kunskap har varit begränsad 
och genom att vara mer pålästa kan vi göra ett gott intryck på våra respondenter. 

3.2 Datainsamling 
Det är lämpligast att tillämpa en individuell intervju när det är få enheter som ska undersökas 
och när respondentens uppfattningar och inställning till något ska undersökas. Det är även bra 
när vi vill undersöka ämnets aktualitet hos respondenten (Jacobsen 2002).  

Med detta i åtanke väljer vi att göra en individuell intervju då vårt syfte kräver en hel del 
frågor som inte går direkt in på ämnet i sig utan det gäller att, som Jacobsen (2002) menar, 
känna av ämnets aktualitet hos respondenten. Detta gör vi bäst med hjälp av en individuell 
intervju där vi sitter ansikte mot ansikte med respondenten. Vi kommer även att komplettera 
den individuella intervjun med dokumentundersökning.  

3.2.1 Litteratursökning 
För att vi skulle få en bred kunskapsbas att jobba med gjorde vi från början en större 
litteratursökning på Högskolebiblioteket i Halmstad. Vi har använt oss av de böcker som 
handlar om BSC och budgetering, för att hitta dessa använde vi oss av bibliotekskatalogen 
”HULDA”.  

Vi gjorde även en stor sökning efter vetenskapliga artiklar som kan vara till nytta för oss i 
uppsatsen med goda resultat. Vi sökte i databaser som ABI/Inform, Emerald och Pro quest. 
Nyckelorden i sökningen var ”BSC”, ”beyond budgeting” och ”management fashion”.  
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För att hitta andra relevanta vetenskapliga artiklar har vi studerat källförteckningarna i de 
artiklar vi hittade i databaserna för att få en bredare grund.  

3.2.2 Framtagande av intervjuguide 
En intervju bör inte vara helt ostrukturerad, utan Jacobsen (2002) rekommenderar att använda 
en intervjuguide. Detta är en översikt över vilka ämnen som ska diskuteras under intervjun. 
En intervjuguide används likt ett manus för att säkerställa att inga viktiga ämnen glöms och 
faller bort. Trots användandet av intervjuguide är det inget som föreslår en fast ordningsföljd. 
Ämnena får diskuteras så som respondenten tycker är naturligt och intervjuaren bockar av 
ämnena efterhand som de har diskuterats (Jacobsen 2002). 

Vår intervjuguide ska vara som ett manus precis som Jacobsen (2002) rekommenderar, det 
vill säga att vi kommer att ha ämnen och stödord som ska diskuteras under intervjuerna samt 
att viktiga frågor inte glöms bort. 

3.2.3 Intervjuteknik 
Intervju är väldigt vanlig som insamlingsteknik i företagsekonomiska studier (Arbnor & 
Bjerke, 1977). Det finns två olika extrema typer av intervjuer. En öppen och en strukturerad, 
en öppen intervju kan ses som ett samtal mellan båda parter utan någon fast intervjuguide 
som styr. En strukturerad intervju däremot är så pass strukturerad att den består av fasta 
frågor med fasta svarsalternativ och en fast ordningsföljd (Jacobsen 2002; Lewis et al 2003).  
 
Det förekommer ofta intervjuer som inte är helt strukturerade eller ostrukturerade. Dessa 
benämns semistrukturerade. I dessa finns det på förhand bestämda frågor som skall ställas till 
alla respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuguiden är inget som behöver följas 
exakt utan undersökaren kan låta respondenten tala fritt om ämnet och ta det i sin egen 
ordning (Jacobsen, 2002).  

Vårt val faller på att ha en semi – strukturerad intervju där vi kan låta respondenten tala fritt 
om sitt ämne för att vi inte ska styra intervjun för mycket. Detta tror vi kan vara bra för att 
respondenten ska få tänka efter och betona det som han eller hon tycker är viktigt att vi får 
veta. Det är lämpligt även när det gäller ämnets aktualitet som tidigare nämnts. Vi vill även 
genom denna metod försöka undvika intervjuareffekten, det vill säga att vi styr intervjun så 
pass mycket att respondenten ger oss den information som han eller hon tror att vi vill ha 
(Jacobsen 2002). 

Intervjuerna kommer att utföras med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Vi kommer att vara 
noga med att från början tala om för respondenterna vad undersökningen handlar om och ha 
en bra framförhållning när det gäller det administrativa. Detta tror vi kommer leda till ett gott 
samarbete. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon och intervjuerna utförs 
i en miljö där vi kan vara ostörda men där respondenten även känner sig trygg och kan vara 
öppen gentemot oss. 
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3.2.4 Urval 
Vid undersökningar som görs med intervju brukar en övre gräns på 20 personer räcka till, och 
kanske också vara för mycket. Detta på grund av att det tar för mycket tid, dels att göra 
intervjuerna, men även för att analysera materialet. Målet är med en kvalitativ undersökning 
är att hitta det unika och speciella (Jacobsen 2002). 

I urvalsprocessen skriver Jacobsen (2002) att några steg gås igenom. Först, bilda sig en 
överblick över alla som du vill undersöka. Därefter skall populationen delas in i undergrupper 
och sedan skall kriterier för urval av respondenter väljas. 

I vår urvalsprocess försökte vi att först specificera vilka verksamheter vi ville komma i 
kontakt med. Var de fanns geografiskt och hur de såg ut i förhållande till antal anställda. Vi 
tog fram en lista över potentiella kommuner, landsting och förvaltningar. Sedan bestämde vi 
oss för hur en kvalificerad respondent från varje verksamhet såg ut. Vilken roll de skulle ha 
och vilket ansvar de har i arbete med BSC.  

Ursprungligen ville vi undersöka BSC i företag. Vi skickade e-post till 18 av Halmstads 
största företag. Störst i bemärkelsen, antal anställda, eller omsättning. Detta enligt Halmstad 
näringslivs hemsida, vilken uppdaterades 2007. Dock sade sig 9 utav dessa inte använda sig 
utav BSC. Resterande svarade inte oss trots påminnelse. 

Resultatet av vårt urval är att vi valde verksamheter i sydvästra Sverige. Detta för att minska 
sannolikheten för felvariabler som kan vara svåra att upptäcka då stora geografiska skillnader 
kan påverka resultatet. Antalet anställda blev väldigt brett då vi var ute efter helhetsbilden 
som tidigare nämnts och då anser vi det fel att begränsa sig till stora verksamheter med till 
exempel mer än 30 000 anställda. Spannet blev från några tiotal anställda till cirka 50 000. 
När det gäller vilken respondent vi ville ha från varje företag som valde vi att efterfråga någon 
som är väldigt central och ansvarig för arbetet med BSC. Detta eftersom en sådan person 
troligtvis ofta får feedback från olika håll i verksamheten angående BSC och besitter störst 
kunskap när det gäller BSC. Utifrån dessa kriterier skickade vi ut e-post till olika 
verksamheter och frågade om vi fick göra ett besök och intervjua en person som är ansvarig 
för BSC. Detta resulterade i de respondenter och verksamheter som deltog. 

3.3 Dataanalys 
Enligt Jacobsen (2002) är det tre saker som skall göras i en kvalitativ dataanalys. Först skall 
data grundligt beskrivas. Därefter skall den icke överskådliga informationen systematiseras 
och kategoriseras. Det innebär också en reducering av informationen. Till sist görs tolkningen 
av data. Det innebär att vi letar efter meningsfulla saker, orsaker, försöker generalisera eller få 
någon ordning på data. Dessa faser är mer parallella i en kvalitativ undersökning, vilket 
innebär att till exempel kategorisering börjar redan vid insamlingen av rådata. 

För att genomföra vår dataanalys började vi med att renskriva vårt material och sedan 
kategorisera och sammanställa det till en övergripbar text. Detta gjordes genom att sätta upp 
rubriker och sedan gå igenom svaren och se vilken rubrik de tillhörde. Detta resulterade i vår 
empiri. Detta har sedan behandlats och analyserats i vårt analyskapitel, där gjordes analysen 
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genom att tillämpa den modell vi tagit fram. Vår analysmodell resulterar i ett analysresultat 
som sedan ligger till grund för slutsatserna. 

3.4 Uppsatsens trovärdighet 

3.4.1 Validitet 
Enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2003) innebär validitet att resultaten verkligen är 
riktiga och att det finns ett orsakssamband. Jacobsen (2002) och Kvale (1997) talar om två 
olika typer av validitet, inre och yttre. Med den inre validiteten menas att det undersökningen 
avser att mäta verkligen mäts. Yttre validiteten avser hur väl det som är mätt i undersökningen 
stämmer överens med verkligheten, om undersökningen kan generaliseras. Att samla in valid 
information är inte lika komplext i en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ. Det beror 
på att undersökaren i en kvalitativ analys kommer nära respondenterna och kan därmed lättare 
avgöra om informationen är valid eller inte.   

För att validiteten ska vara god har vi utgått från teorin för att undersökningen ska mäta det 
som är avsett att mäta. Vi har även försökt väga validiteten i det som respondenterna har 
svarat för att se huruvida det finns någon sanning i det eller ej. Detta tycker vi varit lättare då 
vi har använt oss av en kvalitativ undersökning och haft direkt kontakt med respondenterna då 
de har svarat. När det gäller aktualiteten för det vi undersöker tycker vi att även den är god. 
Det skrivs mycket i vetenskapliga artiklar om att budgeten börjar bli rutinmässig, (Lindsay & 
Libby, 2007; Fraser & Hope, 2004) och att BSC skulle vara ytterligare ett modepåfund (Olve 
et al, 2003). Vi har även diskuterat frågan med vår handledare, Universitetslektor Arne 
Söderbom, och även med Professor Sven – Olof Collin som båda har varit positiva till frågans 
aktualitet.   

3.4.2 Realibilitet 
Lewis et al (2003) och Jacobsen (2002) menar att kontrollera huruvida undersökningen är 
tillförlitlig eller ej är att undersöka om den ger samma utfall vid ett annat tillfälle. Detta helt 
oberoende av om det är vi som skulle utföra den igen eller någon annan. Enligt Jacobsen 
(2002) ska det inte heller spela någon roll när undersökningen görs. Reliabilitet handlar även 
om pålitlighet i undersökning som kan ökas genom att tolkningsfel minimeras.  

För att säkerställa tillförlitligheten i vår undersökning har vi varit noga med att vara kritiska 
mot de källor som vi använder. Vi har till exempel försökt att stärka det som vi har funnit med 
mer än en källa.  

Jacobsen (2002) tar vidare upp två stimuli som påverkar den undersökte. Dels 
undersökareffekten, som handlar om hur den undersökte påverkas av de som intervjuar. Sedan 
kan även kontext effekt påverka den intervjuade. För att minimera den förstnämnda kommer 
vi tänka över klädsel, agerande och språkanvändning för att ge ett professionellt intryck. Den 
sistnämnda kommer vi hantera genom att försöka träffa intervjuobjekten på deras respektive 
arbetsplats. 
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3.4.3 Etik 
Enligt Lewis et al (2003) bör etiken för en undersökning tänkas igenom. Det är viktigt då 
kontakt ska tas med respondenterna till intervjuerna. De kommer att vara mer öppna på att 
dela med sig av sin information om undersökarna har en utstakad etik som följs. 

Etiska aspekter att tänka på gäller främst den undersökte, och att den har informerat samtycke. 
Det innebär att den som undersöks skall vara kompetent nog att själv bestämma om den vill 
vara med i undersökningen. Det är också viktigt att deltagande är frivilligt, att det inte är 
påtryckningar utifrån som bestämmer att personen skall vara med. Vidare skall den 
undersökte vara insatt i undersökningen till den grad att han förstår syftet med den och hur 
informationen som ges ut kommer användas. Dessutom skall denna information förståtts av 
den undersökte (Jacobsen, 2002). 

Vi kommer att sätta in respektive intervjuobjekt i vårt ämne i förhand för att säkerställa att de 
skall sättas in i situationen och förstå vad de ställer upp på. Dessutom kommer de som vill, få 
konfidentiellitet i uppsatsen.  
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4. Empiri 
I kapitlet följer en genomgång av intervjuer. Dessa innehåller en sammanfattning av vad som 
sagts av respondenterna som är av vikt för rapporten. Först går vi igenom arbetet med BSC. 
Det följs av en diskussion från modeperspektivet. Vidare tar vi upp kritik på BSC, med 
utgångspunkt från kritiken mot budgetering. Varje del är uppdelad med de olika 
respondenternas utsagor var för sig. 

4.1 Presentation av respondenter 

Göteborgs stad 
I Göteborgs stad arbetar Ingalill Brage som planeringsledare och jobbar dagligen med BSC. 
Inom Göteborgs stad har de cirka 45 000 anställda. Göteborgs stad är en kommun i 
Västergötland med 489 757 invånare (Göteborgs stad, Budget, 2009). 

Helsingborgs stad 
Mikael Fredriksson jobbar som ekonom i Helsingborgs stad och är en av de ansvariga för 
arbetet med BSC. Helsingborgs stad har 8 094 antal anställda (Helsingborgs årsredovisning, 
2008). Helsingborgs stad är en kommun i nordvästra Skåne med cirka 130 000 invånare 
(Helsingborgs stad, Bokslut, 2007). 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun 
Vid vårt besök på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun träffade vi Annelie Bjärnhag 
som är Enhetschef inom förvaltningen och är ansvarig för deras arbete med BSC. Inom 
hennes del av Hemvårdsförvaltningen finns det cirka 50 anställda (Hemvårdsförvaltningens 
hemsida 1).  

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad är de som har ansvaret för äldrevården i kommunen. 
Annelie Bjärnhag är enhetschef för en verksamhet inom hemvårdsförvaltningen som heter 
Alla hjärtans hus. Alla hjärtans hus är en mötesplats för äldre som ligger centralt i Halmstad. 
Här kan äldre människor delta i olika aktiviteter och träffa en ny vän att prata med 
(Hemvårdsförvaltningens hemsida 2). 

Region Skåne 
Charlotte Karbassi är budgetchef på Region Skåne och har det övergripande ansvaret för 
arbetet med BSC. Region Skåne har 32 825 anställda.  

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Utöver detta har Region Skåne 
även ansvaret för utvecklingen i landstinget. Där arbetar Region Skåne med att utveckla 
näringslivet, kommunikationer, kulturen, miljön och samarbetet med andra regioner i och 
utanför Sverige. De vill skapa ett bättre liv i Skåne (Region Skåne, budget och 
verksamhetsplan, 2009).  

Klippans kommun 
Vår respondent från Klippans kommun var Anders Ebbesson som arbetar på 
kommunstyrelsen som utvecklingsstrateg. Han är ansvarig för framtagandet av det 
balanserade styrkortet. Inom kommunen finns det cirka 1 500 anställda. Klippans kommun är 
en mindre kommun belägen i Nordvästra Skåne. Invånarantalet är 16 254 (Klippans kommun, 
årsredovisning, 2007).  
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4.2 Arbetet med BSC 
 

Göteborgs stad 
I början av 1990 – talet efterfrågade de ledande politikerna i Göteborg en annan typ av 
uppföljning än de tidigare haft. Det var mycket sparkrav i landet och kommunerna fick 
mindre pengar att röra sig med. Då kom det fram funderingar på hur de skulle kunna göra ett 
bättre jobb med de pengarna de hade. Politikerna tröttnade på att höra att pengarna inte räckte 
till och krävde då bättre uppföljning, inte bara ekonomiskt utan även på kvalitativa data. De 
ville även passa på att öka dialogen om varför det ser ut som det gör. I Göteborgs stad 
använder de sig av fyra perspektiv, brukare, medarbetare, process och ekonomi.  Syftet med 
att införa BSC var att få mer för samma pengar som innan, alltså öka effektiviteten. Ingalill 
Brage förklarar att de i Göteborgs stad tycker det är viktigt att BSC är tillgängligt för 
invånarna i staden. Detta för att BSC går att använda som informationsverktyg där invånarna 
kan gå in och jämföra skolor till exempel. ”Medborgarna ska ha rättighet att få veta vad de 
får för sina skattepengar”.  

I Göteborgs stad är det så att varje stadsdel har sitt eget styrkort och ansvarar för det själva, 
det är alltså en decentraliserad organisation. Till exempel har varje skola ett eget styrkort. Det 
finns tydliga direktiv om att alla ska använda styrkort som ingår i Göteborgs stad men Ingalill 
Brage förklarar att det är långt ifrån alla som gör det och menar att det saknas någon form av 
sanktioner. Men det finns även de som är väldigt duktiga på att använda det.  

Den största delen av arbetet med BSC är det förvaltningarna själva som står för. Det är de 
som fastställer målen. Men i stort sett använder alla ledare sig av BSC. Men de får hjälp 
centralt om de skulle vilja ha de med metodstöd. Därför känner heller inte Ingalill Brage till 
om de använder sig av fem års mål eller inte. Men hon tror att de säkert finns de som har det.  

Måluppföljning sker även det ute på förvaltningarna. Centralt jobbade de med att följa upp de 
olika verksamheterna. Det är inte heller alla resultat som kan följas upp centralt då de är 
framtagna på en för låg nivå. Som stöd för uppföljning har Göteborgs stad ett webbaserat IT-
stöd som kallas Balansen. Det finns tillgängligt för alla som har tillgång till Internet. Men det 
krävs en inloggning för att arbeta och administrera.  

I Göteborgs stad finns det ingen tanke på att förvaltningarna ska dela varandras erfarenheter 
eller att de ska ta tillvara på synergieffekter. De jobbar mer med att varje förvaltnings styrkort 
ska härstamma från det stadsövergripande styrkortet.  

Helsingborgs stad 
I Helsingborg tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen skulle använda BSC som sitt 
officiella styrverktyg år 1999. Införandet startade som projekt samma år och innebar stora 
utbildningsinsatser. Modellen upplevdes dock som väldigt teoretisk och var svår att ta till sig. 
Detta är inte optimalt om BSC ska fungera som en verksamhetsmodell för alla. År 2002 
skedde en omorganisation i kommunen i samband med att ett annat politiskt parti tog över 
makten. Arbetet med BSC lades på is och försvann lite då omorganisationen tog en så stor 
kraft. Men budgeten 2006 var första gången styrkortet användes i samband med 
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budgetdokumenten. Sedan 2006 när det skedde ett nytt maktskifte i staden togs ett nytt beslut 
att BSC var modellen som gällde för Helsingborg. Det enda problemet som finns idag är att 
många kommer ihåg hur det var förr och därmed är mer kritiska till modellen. 

Mikael Fredriksson som dagligen arbetar med BSC i Helsingborg menar att modellen ska vara 
ett sätt att styra verksamheten som på något sätt ska genomsyra ditt dagliga arbete. Han gillar 
även tanken på att det borde finnas dagliga mått som ska uppnås som en del i BSC 
övergripande mål. I Helsingborg jobbar de just nu väldigt mycket med 
förvaltningsövergripande styrkort. Till exempel inom vården finns det ett styrkort som gäller 
för samtliga 3000 medarbetare. Där tycker Mikael Fredriksson att Helsingborg har en del kvar 
att jobba med, alltså att varje medarbetare ska kunna hitta sin roll i styrkortet.  

I Helsingborg har de inga uttalade fem års mål. Men det finns övergripande och mer generella 
mål som ska gälla över en lång tidshorisont som kan ses som deras långsiktiga mål. Att de är 
långsiktiga och generella är för att alla ska känna sig trygga i målen och ständigt jobba mot 
målet utan att det sker förändring som komplicerar det hela. I Helsingborgs stad använder de 
sig av fyra perspektiv, ekonomi, brukare, process och framtid. 

De förvaltningsövergripande målen följs upp tre gånger om året, i slutet av april, i slutet av 
augusti och i slutet av året. Då sker en redovisning av styrkortet till kommunstyrelsen som 
sammanställer det till en tertialrapport som skickas till kommunfullmäktige. De som 
sammanställer rapporterna till kommunstyrelsen är personer ute på förvaltningarna som får 
hänvisningar om hur det ska gå till från kommunstyrelsen.  

”Vi följer inte upp att strategin i sig uppfylls utan tanken är ju att jobba med den här 
strategin så borde ju målen uppfyllas och det är mer hur aktiviteter och strategier används 
ute på förvaltningar, det är egentligen deras sätt att nå målen. Och når de målen har de 
förmodligen använt strategin på ett vettigt sätt. Så vi jobbar mer med måluppfyllelse och 
försöker bedöma det än med strategiuppfyllelse”. Vidare menar Mikael Fredriksson att de 
jobbas säkert mycket med strategier på förvaltningsnivå, men att de centralt har varit dåliga på 
att fånga upp vilka dessa strategier är.  

I arbetet med styrkortet involveras Mikael Fredriksson tillsammans med sina kollegor i högsta 
grad. Men det är även förvaltningscheferna och nämnderna som svarar för utfallet av 
styrkortet. Så framförallt är det tjänstemän som använder modellen och det finns en ambition 
att trycka ner arbetet i organisationen så att en styreffekt verkligen uppnås.  

Helsingborgs stad har tidigare använt sig av Cockpit som IT-stöd till BSC. De upplevde dock 
Cockpit som komplicerat när det gällde att föra in data och få ut data ur systemet. Därför har 
de sedan ett år tillbaka använt sig av en rapporteringsmall skapad i Microsoft Excel.  

I Helsingborgs stad tycker Mikael Fredriksson att det sker för lite erfarenhetsutbyte mellan 
enheterna och förvaltningar. Han tror att de måste vara mer öppna för en fördjupad dialog för 
att kunna ta tillvara på eventuella synergieffekter.  
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Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun 
Hösten 2006 började Annelie Bjärnhag förändringen mot arbetet med BSC. De åkte iväg på 
konferens och jobbade med sin verksamhetsplan och gjorde en omvärldsbevakning. De 
började med att fundera över vad som var avgörande och tog fram kritiska framgångsfaktorer 
och långsiktiga mål fastställdes. En svårighet menar Annelie Bjärnhag var att få fram de mest 
väsentliga målen då det är lätt att hamna i väldigt allmänna saker.  

För att följa upp målen använder de systemen de har idag så mycket de kan, de ekonomiska 
måtten är det till exempel ingen svårighet att ha full koll på. Däremot använder de inget 
specifikt IT-stöd för BSC. Varannan måndag har de arbetsträffar på Hemvårdsförvaltningen 
och då följer de upp arbetet med BSC. De finansiella målen följs upp var månad. Annars sker 
det mycket uppföljning ständigt då det är en relativt ny verksamhet. För att följa upp andra 
mål använder de sig mycket av att fråga folk och enkäter, Annelie Bjärnhag menar också att 
det är svårt att följa upp mer kvalitativa mål. Den största svårigheten enligt henne är att 
Halmstad som kommun inte använder BSC, det saknas en röd tråd. Deras strategi följer de 
upp genom att mäta de avgörande faktorerna. De strategiska målen fungerar även som fem års 
mål i verksamheten. Hemvårdsförvaltningen använder fem olika perspektiv, brukare, 
medarbetare, process, utveckling och ekonomi.  

I Annelie Bjärnhags verksamhet kan det lätt ske en hel del förändringar och detta menar hon 
har funnits i åtanke när målen sattes. De långsiktiga målen är mer vida för att det inte ska 
ställa till med för mycket problem om förändringar skulle ske. Däremot är de avgörande 
faktorerna mer känsliga för förändringar.  

I arbetet med BSC involveras alla inom verksamheten då de tog fram det tillsammans. I 
uppföljningen delar Annelie Bjärnhag ut olika ansvarsområden medan hon själv ansvarar för 
helheten.  

Region Skåne 
”Både från politikerna och tjänstemännen ville man något mer med vår planering och vår 
uppföljning, man ville belysa vår verksamhet och planera vår verksamhet utifrån mer än en 
dimension, pengarna.” Så uttrycker sig Region Skånes budgetchef, Charlotte Karbassi om 
varför de började använda BSC inför året 2008. Arbetet med detta började 2007, då de 
började jobba med strukturerna samtidigt som de utvecklade sitt eget kunnande. Inför 2009 
har de börjat skapa styrkorten själva och peka ut ett antal mätbara mål i ett antal perspektiv. 
Region Skåne har även tagit hjälp av externa konsulter i form av Kommunalekonomisk 
forskning och utbildning (KEFU). Projektet går ut på att tillsammans skapa en målbild som 
sträcker sig över tre år. KEFU gör en omvärldsanalys för att Region Skåne ska kunna ta del av 
den erfarenhet andra erhållit genom att använda BSC.  

Processen för att fastställa budgeten och därmed det balanserade styrkortet börjar i juni året 
innan budgeten ska gälla. Det börjar med att regionstyrelsen beslutar ett planeringsdirektiv. 
Detta planeringsdirektiv går ut till nämnderna som ska yttra sig om det. Därefter ska de 
besluta om uppdragen som ska gå ut till förvaltningarna. Detta bildar sen underlag för att 
budgeten ska kunna fastställas i november, alltså cirka två månader innan den tas i bruk. 
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Uppdragen är även ett underlag till förvaltningarnas verksamhetsplaner. Region Skåne 
använder fyra perspektiv, intressent, verksamhet, medarbetare och ekonomi.  

Charlotte Karbassi berättar om hur direktiv i form av uppföljningsplaner går ut till 
förvaltningarna som beskriver vad som förväntas att de följer upp. Sedan sker en 
sammanställning och rapportering uppåt i verksamheten. Inför 2009 har de även börjat 
använda en självskattning. I den typen av rapportering ska den som rapporterar sätta kryss i 
antingen en grön, gul eller röd ruta. Sedan ska detta följas av en förklaring och även 
beskrivning av orsaker och åtgärder. Denna rapportering sker varje månad. Sedan finns det en 
mer fördjupad rapportering var tredje månad, en tertialrapport där de i en större omfattning 
ska beskriva hur det går i verksamheten med olika kvalitativa mål.  

För tillfället använder inte Region Skåne sig av några tidsatta mål och därmed inget fem års 
mål. Oftast pratar de om att målen ska vara uppfyllda inom planperioden som varar i ett år.  

Region Skåne jobbar mycket med framgångsfaktorer och strategiska mål. Årligen görs en 
uppföljning huruvida de har uppnått de strategiska målen med hjälp av framgångsfaktorerna. 
För att nå de strategiska målen bryts framgångsfaktorerna ner till mindre mätbara mål i 
budgeten. Sedan när varje ny budgetprocess startar utvärderas det om det finns några 
anledningar att ändra visionen, de strategiska målen eller framgångsfaktorerna. 

Som budgetchef kommunicerar Charlotte Karbassi med de olika förvaltningschefer vilka 
förväntningar det finns på deras arbete med BSC. Sedan är det förvaltningscheferna som går 
in i verksamheten och arbetar aktivt med det. Det finns idag inget tvång för förvaltningarna att 
använda BSC men det är många som är positivt inställda till det och vill gärna ha mer 
utbildning.  

Region Skåne använder inget IT-stöd till BSC men de känner att det nuvarande 
informationssystemet de har bidrar en hel del. Men Charlotte Karbassi tycker ändå att de 
saknar ett mer operativt stöd till styrkortet. 

Inom Region Skåne jobbar de mycket med gränsöverskridande framgångsfaktorer som gäller 
för mer än en förvaltning. Och försöker på detta sätt ta tillvara på synergieffekter.  

Klippans kommun 
I Klippan har de byggt in BSC i sina ordinarie processer för budget och uppföljning så det 
finns ingen särskild BSC process. Det är en anpassning av deras budgetmodell som den är 
inbyggd i. Anders Ebbeson förklarar att de använder sig av en processkarta som består av fyra 
delar, mål, budget, uppföljning och årsredovisning. Den kan i sin tur sägas vara uppdelad i två 
delar, uppdrag och återrapportering. De använder sig även av fem olika perspektiv, 
medborgare/kund, ekonomi, medarbetare, process/arbetssätt och utveckling/framtid. Dessa 
har Klippans kommun haft sedan 2004 och de började arbetet med att ta fram dem ungefär år 
2000.  

Budgetprocessen börjar redan 2008 för 2010 års budget. Då görs först en omvärldsanalys för 
att följa trender och tendenser och därmed se efter om strategin eller målen behöver ändras. 
Sedan sker en invärldsanalys där de tittar på resurserna som finns. De här två analyser ska 
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skapa en målbild så småningom. På vintern jobbar de med att se över visionen och deras 
fokusområden. Dessa försöker de ha så att de gäller i cirka 4 år för att de ska sträcka sig över 
en mandatperiod. I januari sker en gemensam diskussion i form av ett målseminarium där 
nämnder och politikerna deltar. Detta i syftet för att undersöka om det behöver ske några 
förändringar i styrsystemet, en form av kvalitetsgranskning. I mars sker ett upptaktsmöte för 
att diskutera eventuella förändringar i budgeten inför 2010.  

Sedan 2008 jobbar Klippans kommun också med olika fokusområden, detta är vad politikerna 
vill att de ska satsa på. Uppföljningen sker varje månad på tjänstemanna nivå. Vidare 
uppföljning sker tertialvis, det vill säga i slutet av april, slutet av augusti och i slutet av året. 
Den sista, årsredovisningen innehåller lite mer än tertialrapporterna.  

I Klippans kommun använder de sig inte av något fem års mål utan de längsta målen sträcker 
sig över tre år. Visioner och strategier i sin tur sträcker sig över fyra år, således en 
mandatperiod. För att kontrollera att visionerna förverkligas använder Klippans kommun sig 
av dialoger med politikerna och de olika nämnderna. Utefter det ska de kunna analysera om 
de rör sig mot inriktningsmålen och resultatmålen. Inriktningsmålen är mer bedömningsbara 
mål medan resultatmålen är mätbara.  

I arbetet med BSC involveras politikerna, 70-gruppen och förvaltningscheferna. 70-gruppen 
består av ledarna i organisationen som använder systemet och gör analyser. Det mesta av 
ansvaret läggs på chefer och ledare, vilket innebär att det är cirka 100 olika personer som 
involveras. Enligt Anders Ebbesson jobbar de mycket med att öka dialogen i arbetet mellan 
politiker, nämnder och kommunstyrelsen. Ett exempel är de gemensamma diskussionerna 
angående omvärldsanalyserna.  

Som IT-stöd använder Klippans kommun systemet Cockpit. De upplever systemet som 
väldigt krångligt och invecklat när det gäller att registrera information. Men när det gäller att 
komma åt informationen anser Anders Ebbesson att det är desto lättare.  

Klippans kommun arbetar mycket med att de olika nämnderna och förvaltningarna sneglar på 
varandra hur de gör och sätter mål. Det kan handla om att ta tillvara på unika mål för att 
uppnå någon form av synergieffekt. 

 4.4 Kritik 

Göteborgs stad 
Ingalill kan inte komma på något som är mindre bra med modellen. För deras del är det andra 
saker som inte varit lyckade. Bristande ledningskommunikation, bristande inrapportering och 
delvis felaktiga siffror som historik. Dessutom att de var tvungna att byta IT-leverantör på 
grund av konkurs, vilket gjorde att arbetet fick startas om. Det kan ta flera år för en ny IT-
leverantör att ta sig in i dessa tankar och komma igång. Detta glapp varade två år, och då 
upplevde folk att de inte skulle arbeta med BSC längre. De hade inte gått ut och sagt att det 
var ett tillfälligt stopp. När det sedan kom igång igen fanns det föreställningar om att det inte 
var bra.  
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På frågan om det har varit värt tiden som de lagt ner på det, med tanke på det strategiska 
värdet svara hon att effekterna som de har idag, gör att det är fundersamt om det varit värt det. 
Hon säger att de lagt ner väldigt mycket tid på det, och stoppen har gjort att det tagit ännu 
längre tid. Detta i förhållande till effekten. Effekten har de inte sett än i dag, full ut. 

I deras organisation för de mätningar en gång per år vilket innebär att de inte upptäcker 
problem snabbt. Andra organisationer gör mätningar en gång per månad, och då går det 
snabbare, eftersom deras styrkort är generella. Aktualiteten varierar beroende på vem som 
tillfrågas, eftersom personer arbetar olika mycket med det. Numera får politiker utbildning i 
balanserad styrning.  

Helsingborgs stad 
Mikael Fredriksson som jobbar för Helsingborgs stad menar att det är många som upplever 
BSC som ett svårt teoretiskt begrepp. Det är många som inte förstår skillnaden mellan 
perspektiv och mättal. Han tror även att om de hade fått ha egna begrepp hade BSC fått en 
större acceptans. En annan kritik är att det är få som valt att jobba med BSC på 
avdelningsnivå. BSC blir därför inte så stadsövergripande som de hade önskat.  

I Helsingborgs stad lägger de ner väldigt mycket tid på BSC. Mikael Fredriksson tycker inte 
att BSC tar för mycket tid jämfört med fördelarna modellen inbringar. Tvärtom tycker han att 
desto mer de jobbar med modellen desto större värde genererar den.  

Mikael Fredriksson anser inte att BSC har en förmåga att upptäcka problem snabbt. Men han 
ser möjligheter att kunna arbeta långsiktigt med de problem som finns, genom att lägga in nya 
mål och strategier för framtiden. Det skulle eventuellt gå att upptäcka problemen snabbt om 
de bryts ner på avdelningsnivå. Aktualitet är inte heller något ord som han förknippar med 
BSC. Helsingborgs stads budgetdebatt startar redan 20 månader innan den ska vara aktuell, 
vilket gör det svårt att sätta mål.  

BSC tillför ett högt strategiskt värde så länge användarna jobbar med modellen på rätt sätt och 
tillräckligt mycket. Eftersom detta skiljer sig mellan förvaltningarna har Mikael Fredriksson 
svårt att svara om modellen tillför ett högt strategiskt värde eller ej. Utan bara att den gör det i 
de förvaltningarna där förutsättningarna är de rätta.  

Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun 
Det som Annelie Bjärnhag på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun anser är mindre 
bra med BSC är att många lätt låser sig vid formuleringar och begrepp. Det blir för mycket 
fokus på verktyget och mindre fokus på innehållet.  

I dagsläget tycker hon också att BSC kräver för mycket tid då hon saknar ett IT-stöd. Det blir 
väldigt mycket jobb med annat som tar den tid som hon hade behövt lägga på arbetet med 
BSC. Därför blir inte resultatet helt optimalt. Det är även svårt att hitta de rätta målen samt att 
begränsa sig och syftar på att det måste finnas tid att följa upp målen också annars tappar BSC 
sitt syfte. Bristen på tid medför även att BSC inte tillför det strategiska värde som Annelie 
Bjärnhag kanske hade hoppats på.  
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Region Skåne 
Charlotte Karbassi tycker att BSC inbjuder till att användare lägger fokus på fel saker, till 
exempel att det blir för mycket fokus på struktur och mindre på innehåll. Det blir mycket 
fokus på begreppen och var någonstans i modellen som innehållet ska placeras. 

På den nivå där Region Skåne är nu tycker de att BSC är värt den tid som de lägger ner på 
arbetet. De ser alltså fördelarna med det. Det som Charlotte Karbassi hade velat veta är om 
det är värt mödan när BSC ska tillämpas på en lägre nivå där fler människor kommer att 
involveras. Men denna oro skrämmer inte bort planerna på att det kommer att ske. Charlotte 
Karbassi ser det som en nödvändighet att BSC kommuniceras från topp till den enskilda 
medarbetaren. Detta för att medarbetarna då kommer att veta exakt vad som förväntas av 
deras chefer. Det är viktigt att det kommuniceras om rätt saker.  

Charlotte Karbassi tycker inte att BSC har förbättrat deras förmåga att upptäcka problem 
snabbt. Hon lyfter fram deras uppföljning av nyckeltal och andra mått sedan tidigare. Hon 
tycker även i dagsläget att deras BSC hela tiden aktuellt. Hon tycker inte att deras mål är 
lättpåverkade av diverse omvärldsfaktorer. Det strategiska värdet som BSC har tillfört är 
Charlotte Karbassi nöjd med. De har utvecklat visioner och har idag sju strategiska mål, vilket 
de inte hade för tre år sedan.  

Klippans kommun 
Ander tycker det är svårt att från deras inriktningsmål, hitta bra resultatmål. Sen är det svårt 
att definiera hur mycket de ska sträva efter att mäta, och hur mycket de ska försöka analysera 
och bedöma. Han anser att dialogen är viktigare än att mäta. Ibland mäter de fel sak.  

Han anser att tiden de lägger ner på BSC är värt det. Det är dock olika på olika ställen, 
socialförvaltningen tycker det är jättebra medan mindre organisationer inte tycker det är deras 
grej. Han skulle vilja öka dialogen med fullmäktige, de ser inte mer än rapporterna. Vidare 
säger Anders att problem inte upptäcks av sig själv, utan det beror på arbetssättet. ”Har man 
ett bra arbetssätt så är det bra på att upptäcka problem, om man har dialog”   

4.3 Management fashion 

Göteborgs stad 
Ingalill vet inte om det har förekommit andra modeller tidigare, det är inget hon är medveten 
om. Tidigare har det funnits ekonomirapportering och uppföljning av budget. Däremot har de 
inte fått in kvalitativ data.  

BSC täcker inte in allt som Göteborgs stad vill ha ut. Modellen visar det som är viktigast, och 
ger viktig styrinformation. Däremot anser hon att det är mycket annat som behöver följas upp 
också. BSC täcker in essensen, det viktigaste i en verksamhet. Modellen som används i 
Göteborg, innehåller inte förutsättningar, men det behöver de för att kunna göra en riktig 
analys av verksamheterna. ”Man behöver andra bakgrundsdata och fakta för att kunna göra 
en analys.” Hon anser att modellen skulle behöva göra mer. 

Troligen kommer de fortsätta användningen om fem år. Det är lite dock beroende på den 
politiska styrningen. Hitintills har de haft enad styrning om balanserad styrning och BSC.  
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Det finns motsättningar mot användandet av BSC. Det finns personer i organisationen som 
anser att det är en modefluga, något som är inne just nu. Ingalill själv anser dock att det har 
gått lite upp och ner, men just nu är det på väg upp igen. Hon säger att BSC blev väldigt 
populärt bland kommuner i mitten/slutet av 1990-talet, men att många inte hade uthållighet i 
det hela. Hon har sedan några år tillbaka bilden av att det är på väg tillbaka.  

Ingalill berättar vidare om att det finns motstånd mot det. En del, säger hon, beror på att det 
inte har varit en tydlig ledningskommunikation, där personer i ledande befattning har tyckt 
olika om BSC. Hon tror det beror på bristande kunskap. Sen har det kommit motstånd då 
styrkorten inte blivit ordenligt ifyllda, och att det inte finns fullständig redovisning. Det inger 
ingen tillförlitlighet. Vidare säger hon att det beror på att man har kunnat strunta i att saker 
utan att något har hänt, det har inte funnits sanktioner. Vilket har lett till att de inte ansett att 
det varit viktigt. Nu pågår en nylanseringsomgång, för att tydliggöra budskapet med BSC. 
Dessutom ska de se över innehållet i styrkorten eftersom att behoven kan ha ändrat sedan 
mitten på 1990-talet. 

I Göteborg har det skapat myter och felaktiga föreställningar. Bland annat att det är en 
modefluga, att det inte finns resultat och att det är felaktiga resultat, vilket det också har varit. 
Dessa saker har lett till en bild som är svår att ändra. Men om det åsätts tid till att förklara 
varför och hur BSC ska användas, anser de sedan att det är bra, vilket gäller ledare i staden.  

BSC är det enda styrverktyget som används i Göteborg. Målet med BSC är för Göteborg, att 
arbeta mer effektivt. Vad det är de gör med pengarna när de använder pengarna på bästa sätt. 
De fyra perspektiven används för att lättare ge överblick på verksamheten och hitta eventuella 
samband.  

Ingalill tror inte att BSC skulle förhindra förändringar i styrningen. Samtidigt som Göteborg 
har många anställda, och det i kombination med en decentraliserad styrning gör att inga 
förändringar sker snabbt. För att använda BSC krävs det att användare förstår grunden. Det 
gäller att motivera personerna som skall använda BSC. När hon sitter med enhetscheferna är 
det som är svårast att inse ”Vad ska det här vara bra för min del?” Dessutom är det svårt att 
se helheten.  

Helsingborgs stad 
Mikael som arbetat tre år i Helsingborgs stad vet att BSC använts i tio år. Tidigare var det inte 
tydligt med vilka modeller som använts. Efter implementeringen 1999 fick den en svacka 
2002. Efter några år blev det mer aktivt igen, de ville inte bara ha mått på det ekonomiska 
perspektivet. Sedan 2006 ingår BSC i ett bokslut. Några andra måldokument ska inte finnas. 
Strykorten ska innehålla det som är viktigast. Eftersom målen BSC ska innehålla bestäms av 
användaren själv, anser Mikael också att den täcker in det som behövs. Det som skulle kunna 
vara något som fattas är att det kan kännas som ett fängelse, i deras fall att det inte finns något 
personalperspektiv.  

Troligen kommer Helsingborg fortsätta använda sig utav BSC om fem år. Han nämner om det 
finnas någon annan idé som skulle bli stor så skulle det vara möjligt att överge BSC. Han är 
osäker på om det är modellen som hjälper till att översätta målen till strategier eller om det är 
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personer. Men det upplevs som att BSC underlättar i skapandet av att översätta strategier. Det 
är inte svårt att få andra att förstå målen som finns i sig. ”Att folk tror BSC är en byråkratisk, 
teoretisk modell som folk inte vill befatta sig med för att de inte förstår den.” Vidare säger 
han att modellen i sig har en viss tröghet och en dålig klang i staden.  

Om de skulle införa ett nytt perspektiv så skulle de först börja med att jämföra nyttan med 
insatsen. Han tror inte det skulle vara svårt att genomföra det om tid finnes. Idag planerar de 
för 2010 men inför 2011 skulle det vara möjligt att lägga till ett perspektiv till. Däremot tror 
han inte att nyttan motiverar insatsen, även om det inte skulle vara så svårt.  

Mikael påstår att BSC underlättar förändringar i strategin. ”Har man en strategi så kan det 
vara rätt svårt att få den att fungera i verksamheten och bedöma om strategin verkligen är 
rätt väg att ta sig fram på. Och då tror jag styrkortet är ett sätt att bedöma. Har vi mål? 
Infriar vi de målen?” Mer konkreta mätpunkter, desto lättare är det att veta om man rör sig i 
rätt riktning. 

Vidare säger han att BSC hindrar snabba förändringar men det är inte bara BSC utan också 
hela deras politiska gång saktar ner förändringsprocessen. Problemet är att det inte blir ett 
levande styrkort. I mars diskuterade de budgeten för 2010 och en månad senare skall målen 
vara klara. Det innebär att i slutet av 2010 är 20 månader sedan målen sattes upp, och är inte 
intressanta längre. Men han är osäker på om det är BSC eller deras sätt att arbeta.  

Han säger att personer längre ner i organisationen har det svårare med att ta till sig modellen. 
Målen tror han inte är svåra att förstå. Det som kan vara svårt att förstå är mättal och 
målvärde. ”Ibland kan ett perspektivmål vara uttryckt som ett mättal, till exempel att 
sjukfrånvaron ska vara låg och då förstår man inte skillnaden på dem. Men det kan ofta vara 
att man har ett rätt brett mål. Till exempel god hälsa. Om man mäter det på många olika sätt 
blir det kanske tydligare, men när målet är exakt likadant som mättalet då tror jag inte folk 
riktigt förstår, varför är det så här?”  

Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun 
Under den två års period som Annelie arbetat på Hemvårdsförvaltningen har de använt sig av 
BSC. På sitt tidigare arbete använde de sig dock utav LOTS. Där gick det fort från det att de 
hörde talas om BSC till implementeringen, och den modellen hade de ytterligare ett 
perspektiv.  

Hon anser att BSC är en bra modell, men tycker att inte hon har tillräckligt med tid för att 
arbeta med den. Mycket av hennes tid går åt till att arbeta med personalärenden. Hon tycker 
BSC är en bra förklaringsmodell.  

Annelie tror inte att de kommer arbeta med BSC full ut om fem år. För att det ska ske krävs 
det att direktiv kommer uppifrån, så att de kan få mer stöd. Detta kräver i sin tur också någon 
som är processledare för BSC. Hon anser att det är svårare att mäta tjänster. Att det är svårare 
att mäta mjuka och kvalitativa saker. Det är också svårt att mäta nyttan av det som de gör.  

När de diskuterar målen på avdelningen förstår mer eller mindre alla dem. Men målen faller 
ofta i glömska för att de inte arbetar tillräckligt med dessa, dessutom blir det lätt för abstrakta 
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mål. BSC är den enda modellen som används av dem idag. Hur lätt modellen är att förmedla 
tycker hon beror på huruvida man förstår målsättning och att de måste följas upp. Dessutom 
är det svårt att få andra att förstå de kritiska framgångsfaktorerna, och hon skulle vilja ha mer 
tid för att analysera dem.  

Region Skåne 
Charlotte säger att de har använt sig utav andra styrinstrument tidigare, men ingen modell. 
Hon hörde talas om BSC när hon studerade ekonomi för 15 år sedan, fast då var det ingen 
större sak som de gick igenom.  

På frågan om hon anser att BSC täcker in allt som hon vill, eller om det saknas något svarade 
hon ”Det blir vad vi gör av det. Det är inte så att vi följer skolboksexemplet, utan tolkar och 
lägger in det vi vill.” Behöver de något mer, integrerar de det. Hon säger också att det tar tid. 
Vidare säger Charlotte att det inte är lätt att få andra att förstå målen, eftersom det är svårt att 
få andra anställda att förstå varför just de målen används, och varför de är viktiga. Själv tror 
hon sig vara en motståndare till att lägga till något nytt perspektiv i styrkorten.  

Om det skulle ske förändringar i Region Skånes strategi är det lätt att fokusera på innehållet, 
om de lyckas nå ut med strategin och strategikartan ute i verksamheten så att de inte behöver 
bry sig om strukturen.  

De flesta förstår att det är viktigt att balansera efter olika mål. Hon tror alla förstår logiken, 
men att de blir trötta på begreppen mål och mått. Nu när de haft BSC i tre år börjar andra 
förstå att det är här för att stanna, vilket också gör att de engagerar sig mer. Hon tror dock inte 
att någon uppfattar modellen som svårare än någon annan. Det handlar mer om att 
kommunicera modellen på ett bra vis, så att alla förstår den röda tråden från övergripande till 
den enskilda individens nivå. 

Klippans kommun 
I Klippan använde de sig utav en resultatenhetsmodell år 2000 när Anders kom till 
kommunen. Problemet med den anser han var att den enbart mätte ekonomiska mål. När de 
insåg att denna inte fungerade gjorde de en ansats och utgick ifrån behov som kom från 
medarbetaren, brukaren eller uppdragsgivaren. Denna togs fram 2001 och byggde på något 
som heter servicemöte. 2004 kom en kommundirektör med idén om BSC. 

Anders anser att modellen de använder fungerar bra för dem. Det som han har funderat över 
är om de borde ha fyra perspektiv istället för fem. Idag arbetar de främst med kund och 
utvecklingsperspektivet. Personal och ekonomi har blivit mer standardiserade medan 
processperspektivet är väldigt varierande.  

I Klippan tror Anders Ebbesson att BSC kommer användas om fem år. Detta för att det inte 
ifrågasätts, och för att de trivs med det, både politiker och tjänstemän. I Klippan har de många 
mål som är dåligt mätbara, och det är ett bekymmer för dem. Som komplement till BSC har 
de policys, för exempelvis medarbetare.  
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Anders tycker det skulle vara lätt att ändra i strategin, detta på grund av att de idag har tydliga 
roller, i vem som ger uppdrag, och vem som får det. Dessutom talar idag alla samma språk 
och det är lätt att förmedla modellen till medarbetarna. Det enklaste är att få medarbetare att 
förstå perspektiven och varför de finns. Det svåra är att få dem att förstå samband mellan de 
mått, mål och inriktningarna som de har.  
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5. Analys 
Nedan kommer vi analysera den data som framgår av empirin. Analysen kommer ske med 
hjälp av analysmodellen (Figur 4). Arbetet med BSC, kritik, och Management fashion delarna 
kommer analyseras. 

För att kunna genomföra analysen på ett bra vis har vi valt att utveckla en egen analysmodell 
(se figur 4). Modellen vi tagit fram har en stuktur som påminner om större delen av uppsatsen. 
Det som behandlas är Arbetet med BSC, Kritik och Mode. Dessa tre pelare återfinns i hela 
uppsatsen från början till slut för att det ska vara så enhetligt som möjligt.  

Modellen börjar med att empirin om Arbetet med BSC analyseras. Analysen går till som så att 
empirin delas upp i tre olika nivåer då det är tre nivåer av användare som involveras i arbetet 
med BSC. Detta för att vi anser att det är av relevans att det klargörs vem som gör vad.  

I nästa steg i analysmodellen behandlas kritiken som finns mot BSC. Även denna är uppdelad 
i tre olika nivåer då kritiken mot BSC skiljer sig från olika användare. Anledningen till att det 
skiljer sig är att de arbetar med modellen på olika vis. För att kritiken som förs fram ska bli 
lättbegriplig och konkret delas den upp i positiv och negativ kritik. Vi anser att detta 
underlättar för läsaren inför nästa steg. 

I steget modecykel är det dags att analysera materialet för att sedan i slutsatserna kunna 
placera in BSC i Clarks (2004) modecykel (se figur 5). Placeringen i modecykeln är beroende 
av de föregående stegen i analysmodellen och då främst kritiken.  

I modellen är det tänkt att empirin ska flöda igenom och behandlas för att i andra änden 
komma ut som ett analyserat material som ligger till grund för slutsatserna. Detta är det som 
vi vill kalla vårt analysresultat. 

 

Figur 4. Analysmodell 

 Egen konstruktion. 
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Figur 5. Management fashion cykel.   
Egenmodifierad utifrån Clark (2004). 

 

5.1 Arbetet med BSC 
 

Politiker 
I tre utav verksamheterna (Göteborg, Helsingborg och Region Skåne) var det politiker som 
bestämde att BSC skulle införas i verksamheterna. I Klippan var de endast delvis med att 
bestämma om införandet. I Halmstad används det endast på Alla hjärtans hus som inte är 
under direkt politiskt styre, och det var på Anneli Bjärnhags initiativ. Att BSC införandet 
bestäms av politiker finns det vissa risker med. Det åskådliggörs i Helsingborg där de 
politiska blocken inte var överens om användandet, och där det gick så långt att vid ett 
politiskt skifte avbröts användandet. Detta i sin tur ledde till att återinförandet försvårades. 
Även i Göteborg har det uppehåll skadat den interna synen på BSC, många har blivit negativt 
inställda till modellen i sig och detta har försvårat användningen.  

I Klippan, Helsingborg, Region Skåne och Göteborg är politiker med och sätter upp målen för 
respektive verksamhet, vilket de inte är i Halmstad. Att de inte är med i Halmstad beror på att 
det endast används som styrmedel för hemvårdsförvaltningen, och är initierat av Annelie 
Bjärnhag. Hos samtliga var syftet att få med fler aspekter än finansiella. Vilket ligger inbäddat 
i BSC då det innehåller mer än ett finansiellt synsätt på verksamheten.  

Tjänstemän 
Tre av de fem verksamheterna använder sig av de fyra perspektiv som finns beskrivna i figur 
1. Några av verksamheterna har dock valt att döpa om enstaka perspektiv. Framförallt 
kundperspektivet har anpassats till en offentlig verksamhet. Klippans kommun använder sig 
av fem perspektiv, där det lagt till ett medarbetarperspektiv. Tre verksamheter har använt BSC 
i mer än åtta år medan två av verksamheterna har använt BSC i cirka två år.  
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I två organisationer används mer långsiktiga mål. Det är Klippan som har mål som sträcker 
sig över mandatperioderna. Dessutom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad, som använder sina 
strategiska mål som långsiktiga mål. I Göteborg var det osäkert, och kunde variera på olika 
delar inom kommunen eftersom de är en decentraliserad verksamhet. De övriga två 
verksamheterna använder sig inte av långsiktiga mål. Ett problem som uppstår med 
långsiktiga mål i offentliga verksamheter är att nyval sker vart fjärde år. Det leder till 
svårigheter att sätta upp femårs mål som skall följa den långsiktiga planen, vilket är anledning 
till att det inte används i de verksamheter som inte har några långsiktiga mål. 

Det är endast Hemvårdsförvaltningen som använder sig av daglig uppföljning. Veckovis sker 
inte uppföljning i någon verksamhet. Varannan vecka sker någon form av uppföljning på 
Hemvårdsförvaltningen, resterande verksamheter gör inte så frekventa uppföljningar. 

Samtliga gör månatliga uppföljningar. Region Skåne gör även uppföljningar varje kvartal. 
Varje tertial gör Helsingborg, Region Skåne och Klippan uppföljningar. Ingen säger sig göra 
halvårs uppföljningar. Det framkommer inte om Hemvårdsförvaltning gör uppföljningar 
årligen, däremot gör resterande det.  

Det är endast Region Skåne som gör uppföljningar kvartalsvis. Månadsvis framkommer att 
fyra, Göteborg undantaget, gör uppföljning. Årlig uppföljning gör fyra av fem verksamheter i 
likhet med författarnas förslag. Kommunallagen 1991:900, 8:20 säger att kommuner ska 
lämna minst en delårsrapport. I flera fall, (Klippan, Helsingborg, Region Skåne och Göteborg) 
ingår BSC i delårsrapporten.  

Tre av verksamheterna upplever svårigheter med att hitta lämpliga mättal. De tycker att det är 
svårt att sätta relevanta mål och de är svåra att följa upp. Det nämns även som exempel att det 
är svårare att följa upp kvalitativa mål än kvantitativa.  

I vår undersökning använder sig Klippans kommun och Göteborgs stad av specialanpassade 
BSC system. Göteborg tvingades till två års avbrott på grund utav att deras IT-leverantör gick 
i konkurs. Helsingborg har avbrutit sin användning av IT-stöd på grund av bristande tekniska 
kunskaper, vilket ledde till att fokus hamnade på hur problem skulle lösas tekniskt och istället 
för att ha fokus på att använda systemet för att få tillgång till information. Numera använder 
sig Helsingborg, Hemvårdsförvaltningen och Region Skåne utav Microsoft Excel som IT-
stöd.  

I Region Skåne och Klippan arbetar de med att tillvarata synergieffekter. I Göteborg görs det 
inte aktivt. Däremot säger Ingalill Brage att styrkorten ska härstamma från det 
stadsövergripande styrkortet. I Halmstad, på hemvårdsförvaltningen tar de inte tillvara på 
några synergieffekter. Helsingborg anser att tillvaratagandet av synergieffekter är något som 
borde förbättras. 

Arbetare 
Bland de olika verksamheterna är det endast en där arbetarna är delaktiga i arbetet med BSC. 
De andra verksamheterna har valt att använda mer övergripande styrkort. Det finns dock 
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planer på att gå längre ner i hierarkin med BSC i Helsingborg och Region Skåne. Dessa planer 
överskräcks för tillfället av att BSC tar mycket tid att använda redan på övergripande nivå.  

5.2 Kritik 
I denna del kommer kritiken att analyseras. Det är både positiv och negativ kritik. Då det 
främst är tjänstemän vi kommit i kontakt med är det deras kritik mot BSC som kommer att 
behandlas i detta kapitel av uppsatsen. 

I Göteborg, Helsingborg, Region Skåne och Klippan anser de inte att BSC har förbättrat 
verksamhetens förmåga att upptäcka problem snabbt. De tycker att deras tidigare uppföljning 
upptäcker problem lika snabbt som BSC. Klippan och Helsingborg menar att det är 
personerna bakom som gör att problem upptäcks snabbt eller ej. Uppföljningen är något som 
utgör ett problem då den inte görs tillräckligt frekvent. I Helsingborg lyfter de även fram att 
problem hade kunnat upptäckas snabbare om BSC bryts ner på avdelningsnivå. Från 
Hemvårdsförvaltningen framkommer inte åsikten. 

Frågan om BSC har hög aktualitet håller Helsingborg inte med om. Där menar de att när 
budgetprocessen börjar cirka 20 månader innan den ska vara aktuell hinner omvärlden 
förändras drastiskt. Detta gör det svårare att sätta mål. Andra verksamheter tycker att deras 
BSC håller sig aktuellt under en längre tid och att målen inte påverkas så lätt av omvärlden. 

Samtliga verksamheter har problem vad det gäller BSC är arbetet runt omkring modellen. Det 
finns brister i kommunikation som gör att det finns dålig inställning till BSC. Ett annat 
problem som lyfts fram av Hemvårdförvaltningen, Helsingborg och Region Skåne, är 
fokuseringen på BSC som ett teoretiskt begrepp. Det vill säga att många fokuserar på 
definitioner och struktur istället för innehållet som är det viktiga.  

Tjänstemännen i Helsingborg, Hemvårdsförvaltningen, Region Skåne och Klippan uppger att 
de tror att arbetarna upplever BSC som en teoretisk modell. Detta gör att de bli avskräckta och 
vill inte ta till sig modellen, vilket resulterar i att verksamhetens arbete med BSC hämmas då 
arbetarnas engagemang är lågt. Från Göteborg framkommer inte informationen. 

I två av verksamheterna, Göteborg och Hemvårdsförvaltningen, anser de att BSC kräver för 
mycket tid jämfört med det strategiska värdet som modellen genererar. Detta främst då 
modellen kräver väldigt mycket arbete under en längre tid för att den ska fungera bra och den 
tiden finns inte att tillgå i verksamheterna.  

I de andra tre verksamheterna (Helsingborg, Klippan och Region Skåne) anser de däremot att 
BSC tillför ett högt strategiskt värde. I Helsingborg tycker de att desto mer de jobbar med 
modellen desto mer vinner de på det. Region Skåne ser att det strategiska värdet ökar trots att 
de använt modellen i endast två år. Klippans kommun tycker även att det är värt tiden. Dock 
är två verksamheter tveksamma till om det skulle fungera att använda BSC längre ner i 
organisationen. Och tänker då främst på utbildningsinsatser och resurser för att få det att 
fungera. Region Skåne vet inte om det är värt det men ska göra ett försök att tillämpa BSC 
längre ner i organisationen.  
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Samtliga verksamheter tycker att BSC är ett bra verktyg för att följa upp en ny dimension 
förutom det finansiella perspektivet. Det var de mer abstrakta målen som tidigare var svåra att 
följa upp, det behövde fokuseras mer på. Detta har BSC hjälpt verksamheterna med. 

I Helsingborg, Göteborg, Region Skåne och Klippan tror de att BSC skulle underlätta 
eventuella strategiska förändringar i verksamheten. Genom att de använder BSC är strukturen 
redan uppbyggd och roller är fördelade. Därmed vet alla hur de ska agera och det enda som 
behöver göras är att ändra målen. Från Hemvårdförvaltningen framkom inte informationen. 

När det gäller BSC som modell uppger Helsingborg, Göteborg och region Skåne att den 
täcker in det viktigaste i verksamheten. Och skulle den inte göra det finner de inga svårigheter 
med att anpassa modellen. Detta kan vara genom att lägga till eller ta bort något perspektiv. 
Från Hemvårdförvaltningen och Klippan framkommer inte åsikten. 

Efter att ha vägt fördelar gentemot nackdelar anser Helsingborgs stad, Klippans kommun och 
Region Skåne att BSC är värt den tid det tar att jobba med den. Göteborg är osäker på om så 
är fallet. Från Hemvårdförvaltningen framkommer inte informationen. 

 

5.3 Management fashion 
 
Ingen utav verksamheterna vi har besökt använder sig utav någon annan 
verksamhetsstyrningsmodell än BSC. Göteborg anser att BSC är heltäckande och resterande 
anser att modellen blir vad de gör den till. BSC kan täcka in de krav som finns. Det enda som 
saknas är bara att lägga in i styrkortet menar Region Skåne.  

I Göteborg hävdade Ingalill att det fanns motstånd mot BSC, att de ansågs vara en modefluga 
bland personer i verksamheten. Detta gjorde att de var mer negativt inställda till BSC redan 
från början. Fyra av verksamheterna säger inget om att den attityden funnits vid införandet av 
BSC. 

De tre kommunerna tror att de kommer att använda BSC om fem år. De säger att det som 
troligen skulle kunna avbryta BSC användningen är ett politiskt skifte. I Halmstad kommer 
det troligen inte användas på ett övergripande plan, såvida inte hela kommunen bestämmer sig 
för att använda BSC, men enligt Annelie var detta inte troligt. Från Region Skåne framgår det 
inte huruvida det kommer användas om fem år. Vår tro är att de kommer använda det som 
fem år. Detta eftersom arbetet initialt upplevts positivt från många håll. Dessutom har de en 
seriös satsning med stöd av externa konsulter från KEFU. Givetvis kan det dyka upp 
olägenheter för BSC användningen även där. Klippan och Region Skåne anser att BSC 
underlättar strategiska förändringar, medan Göteborg och Helsingborg anser att så är inte 
fallet. Från Halmstad framgår inte åsikten. 
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6. Slutsatser och reflektioner 
I detta kapitel kommer vi att svara på vår problemställning genom att dra slutsatser. Vi 
kommer även redogöra för de bidrag vi gjort till forskningen inom samma ämne. Våra egna 
reflektioner kommer att behandlas och vi kommer att ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet var att reda ut om BSC är på väg mot ett minskat intresse i offentliga verksamheter. 
Utifrån vår analys av arbetet med BSC åskådliggörs att politikers involvering med BSC är av 
vikt. Detta då BSC tar tid, och det är viktigt att tiden ges till tjänstemännen. Dessutom visar 
avbrotten i Helsingborg och Göteborg, skador som kan ske i samband med avbrotten, 
exempelvis intern ifrågasättning utav användningen av BSC. Avbrott kan uppstå av olika 
anledningar men viktigast av allt är att politikerna står enade bakom ett beslut att införa BSC. 
Det är viktigt då implementeringen är resurskrävande och att resultaten först märks efter något 
eller några år. 

Arbetet med BSC sker på varierande sätt i alla undersökta verksamheter. Detta då BSC ger 
fria tyglar och är en anpassningsbar modell. Ingen följer Kaplan och Nortons (1996) eller 
Olve et als. (1997) förslag fullt ut. Att ta hänsyn till mandatperioder och anpassa mål efter 
dessa perioder är det fler som borde göra för att få in fler långsiktiga mål i verksamheten. Det 
är en del som är rädda för långsiktiga mål då de blir känsliga för omvärldsförändringar. Dessa 
mål bör därför vara bredare för att inte vara så lättpåverkade.  

Två verksamheter säger sig ta tillvara på synergier och jobbar aktivt med det. Det finns 
däremot synergier i andra verksamheter även om de inte är medvetna om det. Till exempel tas 
det tillvara på synergieffekter genom att många styrkort i en decentraliserad verksamhet 
härstammar från det stadsövergripande styrkortet. Det är få som tänker på att ta tillvara på 
synergieffekter och därmed värdefull lärdom. Tidigare misstag som gjorts i en decentraliserad 
verksamhet kan upprepas och framgången i arbetet med BSC kan gå förlorad.   

Fyra av fem verksamheter involverar inte medarbetare på en lägre nivå eftersom det är för 
resurskrävande dock rekommenderar Olve et al (2003) att de bör involveras. Hade 
medarbetarna involverats hade detta resulterat i att de hade haft större kännedom om 
verksamheten och blivit mer positivt inställda till förändringar. När verksamheterna inte gör 
det skapas det negativ kritik mot BSC redan innan arbetarna involverats och det blir svårare 
att genomföra en framtida implementering.  

Olve et al (2003) menar att många har misslyckats med användandet av BSC då modellen 
upplevts som en trend, och inte arbetat med den som en seriös satsning. Därför är det positivt 
att synen på BSC som trend inte framkommit hos majoriteten av verksamheterna, och en 
indikation på att de har god förståelse för BSC. Något som tyder på detta är att tre av 
verksamheterna införde BSC för mer än åtta år sedan och dessa använder fortfarande BSC. 
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Den negativa kritiken som finns väger lättare än den positiva kritiken. Detta beror troligen på 
det strategiska värde den tillför och det är värt tiden BSC kräver. BSC upplevs underlätta 
strategiska förändringar, vilket passar sig för offentlig verksamhet då maktskifte kan ske vart 
fjärde år inom dessa verksamheter vilket kan leda till förändringar. Verksamheterna tycker 
även att BSC är ett bra verktyg när de vill ha styrning av helheten och inte bara ur ett 
finansiellt perspektiv. Den positiva kritiken som finns talar för att BSC passar bra in i de flesta 
av verksamheterna. Det skulle då tyda på att BSC är en bra verksamhetsstyrningsmodell för 
den offentliga sektorn.  

För att svara på vår fråga väljer vi att placera in BSC i Clark (2004) modecykel. För att göra 
en så korrekt placering som möjligt tas hänsyn till de båda ovanstående styckena. Då den 
positiva kritiken väger tyngre än den negativa kritiken borde detta innebära att BSC återfinns i 
Disenchantment (se figur 6).  

I steget Disenchantment börjar det växa fram tvivelaktigheter men modellen lever fortfarande 
kvar. Vi anser att den positiva kritiken är tillräckligt stark att BSC kan fortsätta vara aktuell i 
detta stadium under en längre tid. Det finns negativ kritik men inte tillräckligt stark för att 
BSC skulle befinna sig i Decline. Detta tyder på att BSC stagnerar. Att BSC stagnerar anser vi 
är ett tecken på att modellen inte är på väg mot ett minskat intresse i offentlig verksamhet.   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figur 6. Management fashion cykel.  

Egenmodifierad utifrån Clark (2004). 
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6.2 Bidrag 
• BSC visar inte tendenser mot ett stort minskat intresse i offentlig verksamhet.  
• Avbrott leder till ökad ifrågasättning av BSC. Offentliga verksamheter bör arbeta för 

att förhindra detta, exempelvis genom politisk enighet om användning. 
• BSC är en bra modell för verksamheter som har politiskt styre. Finns strukturen där 

är det lättare att genomföra strategiska förändringar som kan uppstå vid till exempel 
ett maktskifte i kommunen. 

• Kritiken som finns på traditionell budgetering stämmer inte på BSC. 
• BSC förbättrar inte verksamheters förmåga att upptäcka problem snabbare. 

 

6.3 Egna reflektioner 
För att öka aktualiteten i BSC, öka deltagandet och engagemanget anser vi att när målen för 
BSC sätts upp, bör de ta hänsyn till hur ofta målen följs upp. Eventuellt kan det vara värt att 
sätta upp mål som inte är viktigast, men där uppföljning går att göra dagligen. Det är troligen 
viktigt om BSC går långt ner i hierarkin, då det skulle kunna underlätta för medarbetare att 
arbeta mot mål, som de snart får feedback av. 

Vi anser att BSC är en verksamhetsstyrning modell som passar bra för offentlig verksamhet. 
Speciellt då det är verksamheter som drivs med skattemedel som ska nyttomaximeras. Det går 
att bygga upp strukturen för att lätt kunna förändra innehållet vid stora omorganisationer. 
Detta är lämpligt vid eventuella politiska maktskiften. Då offentligverksamhets målsättning 
inte är att maximera vinsten är det lämpligt att följa upp annat än finansiella mål. BSC ger 
denna möjlighet. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vårt första förslag till vidare forskning är att göra samma undersökning om fem år. Detta 
skulle vara intressant för att se om det skett förändringar i intresset för BSC. Det kan även 
skett ett politiskt skifte.  

Vårt andra förslag till vidare forskning är att följa upp hur väl medvetna nyckelpersonerna i 
verksamheterna är om synergieffekterna som finns. Även hur de skulle ta tillvara på dessa på 
bästa sätt. I vår undersökning såg vi en del synergieffekter som de själva inte var medvetna 
om och det finns säkert fler som går att identifiera vid en noggrannare undersökning på just 
synergieffekter. 

I vår undersökning har vi främst tittat på tjänstemännen, hur de arbetar och kritik som 
framkommit. Analysen är uppdelad i tre delar. Varav arbetare och politiker inte givits stor 
plats i undersökningen. Vi önskar se ytterligare undersökning på kritik som framkommer av 
dessa båda kategorier, med utgångspunkt från hur arbetet ser ut. 
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Intervjuguide 
• Presentation av oss och syfte med arbetet.  

Allmänna frågor: 

• Får vi spela in intervjun? 
• Etiskt samtal. Exempelvis, får vi använda ert namn i uppsatsen? 
• Ditt namn? 
• Företagsnamn? 
• Position inom företaget? 
• Får vi titta på hur BSC ser ut? (För att öka vår förståelse om hur de arbetar med BSC 

och eventuellt upptäcka unikheter)  

Arbetet med BSC 

• Hur ser ert arbete ut med BSC? Ute efter processen, utveckling/uppföljning.  

Områden som skall täckas in: 

• Hur ser det dagligt/veckovist/månadsvist/kvartalsvist/årligt arbetet ut? 
• Vad är ert 5 års mål? 
• Hur görs uppföljning av målen? 
• Hur görs uppföljning av strategi? 
• Hur sker uppdatering av strategi? 
• Vilka involveras i användandet av BSC? Hur? 
• Används IT stöd? Hur används det? Ett särkilt program? Finns det en speciell rutin för 

detta? 
• Arbetar ledningen med att ta tillvara på eventuella synergieffekter? om Ja, tror de att 

användningen av Bal styrkort i mer eller mindre utvecklat stadie och eventuellt 
nedbrutet eventuellt kan öka företagets synergieffekter. 
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Management fashion 

Vi skall ta reda på var BSC ligger i modecykeln. 

Områden som skall täckas in: 

• Har ni använt er av andra modeller tidigare? Vilka? Vad var problemet med dem 
(syfte: ev. hitta en jämförelse med budget) 

• När hörde ni först talas om BSC? I vilket sammanhang? 
• Hur lång tid tog det från ni hörde talas om den tills den implementerades? Var det hela 

BSC eller delar av det?  
• Täcker BSC in allt som ni vill att den ska göra? Skulle det kunna behövas fler mål i 

varje del? Fler delar? Skulle den kunna underlätta hitta bättre mål? 
• Tror du BSC är något ni kommer att använda om fem år? Om inte, varför?  
• Efficient: upplever de att det är rätt ändamål? Översätter bsc strategin till mätbara mål 

på ett bra sätt? Är det lätt att få andra att förstå målen, och varför de finns? Är det 
något som saknas? Endast detta styrverktyg som används?  Funderingar kring 
huruvida modellen gör det svårt att sätta in andra perspektiv?  

• Progressivitet: underlättar BSC förändringar i strategin och utförandet? Hindrar den 
förändringar? Hur? Jämfört med vad de gjort tidigare? Exempel! 

• Design: upplevs BSC som lätt att förstå syftet med, utav samtliga användare? Vem 
uppfattade den som enkel resp. svår? Vad är svårast/lättast att förstå?  

 

Kritik mot budgeten 

• Vad är mindre bra med BSC, kritik? 

Områden som skall täckas in: 

• Hur arbetar ni med utveckling av kortsiktig strategi? 
• Helhetstänkande i företaget. Berörs alla avdelningar av BSC? 
• Tidsödande, är BSC värt att lägga ner mycket tid på? 
• Förmåga att upptäcka problem snabbt?  
• Aktualitet, är BSC uppdaterad och aktuellt under varje tidscykel? 
• Tillför BSC strategiskt värde? 

 

 

  


