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Förord 

För att kunna genomföra denna studie har det varit nödvändigt att fördjupa oss i ett 

fallföretag, i detta fall en kommun. Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har tagit 

sig tid och energi på att samverka med oss. De respondenter som vi vill tacka inom 
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Ett stort tack även till vår Handledare Kent Sahlgren för all den hjälp och feedback som han 

har bidragit med. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter och examinator Sven-Ola 

Carlsson som har kommit med nyttig och givande kritik under studiens fortskridning.  
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Sammanfattning  

Titel: Balanced Scorecard´s påverkan på prestationer - En kvalitativ studie om styrkortets 

förmåga 
Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp 

Författare: Sejla Basic, Mevlude Brahimi och Luljeta Haliti 

Handledare: Kent Sahlgren 

Examinator: Sven-Ola Carlsson 

Datum: 22 Maj 2012 

Syfte: Syftet med denna studie är att redogöra för hur Balanced Scorecard har påverkat 

Helsingborgs stads prestationer. Detta i den bemärkelsen att få fram statistik över hur 

styrkortet har påverkat Helsingborgs stads prestationer till att utvecklas genom åren. Syftet 

med studien är även att skapa en helhetsförståelse kring kvalitetsverktyget.  

Metod: Denna studie har sin grund i en abduktiv ansats samt att den är utformad och arbetad 

utifrån en kvalitativ vetenskaplig metod. Studien grundar sig på såväl primärdata som 

sekundärdata. Datainsamlingen har bestått utav intervjuer och dokumentation från vårt 

fallföretag. Den teoretiska referensramens data och information har samlats in via litteratur 

och vetenskapliga artiklar.  

Resultat & Slutsatser: Som en sammantagen slutsats av diagrammen anses det skett en 

förbättring av styrkorten inom kommunen sedan implementeringen utav Balanced Scorecard 

skedde. Diagrammen visar att kommunens arbete med styrkortet har utvecklas över åren. Som 

illustreras i bilaga 6 har kommunen bättre koll på sin verksamhet idag och lättare kan följa 

upp mål och prestationer. När undersökningen har närmat sig sitt slut har det visat sig att 

styrkortet påverkar Helsingborgs stads prestationer. Styrkortet påverkar kommunikationen 

som vidare påverkar motivationen. Detta samband orsakar i sin tur att motivationen hålls 

aktiv, vilket leder till att prestationsnivån höjs bland medarbetarna. 

Förslag till vidare forskning: Intressant vidare forskning kan vara att undersöka varför 

företag och/eller kommuner har slutat använda sig utav styrkortet.  

Nyckelord: Balanced Scorecard, Prestationer och Balanced Scorecard modellen 



Abstrakt 

Title: Balanced Scorecard´s impact on performance - A Study on the scorecard's ability 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits 

Author: Sejla Basic, Mevlude Brahimi and Luljeta Haliti 

Supervisor: Kent Sahlgren 

Examiner: Sven-Ola Carlsson 

Date: May 22, 2012 

Purpose: The purpose of this study is to describe how the Balanced Scorecard has affected 

the Helsingborg City performance. This, be getting statistics on how Balanced Scorecard has 

affected the Helsingborg City’s performance, to be developed over the years. Consequently, 

the study’s purpose is also to create a holistic understanding of the quality tool.  

Method: This study is based on an abductive process and it is designed and worked on the 

basis of a qualitative scientific method. This study has used both primary data and secondary 

data, and data collection consists of interviews and documentation from our case company. 

The theoretical reference frames data and information has been collected through literature 

and scientific articles. 

Results & Conclusions: As an overall conclusion from the graphs, it is considered to be an 

improvement of the Balanced Scorecard in the municipality since the implementation of the 

Balanced Scorecard was. The graphs show that the City's work with the control board has 

been developed over the years. As illustrated in Appendix 6, the municipality has a better eye 

on their business today and can more easily track targets and achievements. Once the 

investigation has approached its end, it has been shown that Balanced Scorecard affects the 

Helsingborg City performance. The scorecard affects communication, which further affects 

their motivation. This relationship in turn causes that the motivation is kept active with the 

result that performance level will be raised among employees. 

Suggestions for further research: Interestingly further research might be to investigate why 

companies and / or municipalities have stopped using the Balanced Scorecard. 

Keywords: Balanced Scorecard, Performance and Balanced Scorecard model 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet är syftet att beskriva bakgrunden till problemområdet som behandlas i 

studien. Det inleds med en problembakgrund som sedan resulterar till en problemdiskussion. 

Vidare omfattar det inledande kapitlet även en problemformulering och ett syfte, vilka har 

skapats utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen.

 

1.1 Problembakgrund 

Uppkomsten av Balanced Scorecard grundade sig i att fler företag insåg behovet av 

fullständiga rapporteringar, vilket innebar att finansiella mått och mått om verksamhetens 

olika avdelningar blev viktiga för företagen (Olve, Roy & Wetter, 1999). Professorerna 

Kaplan och Norton lanserade de första tankarna kring konceptet Balanced Scorecard 1992 

enligt Olve et al., (1999).  

Begreppet styrkort har blivit allmänt accepterad sedan den introducerades som en ny metod 

för verksamhetsstyrning både inom den offentliga och privata sektorn (Olve, Petri, Roy & 

Roy, 2003). Företag har alltid önskat mäta olika nyckeltal som är väsentliga för dem. Därmed 

har det visat sig att företag har lagt större vikt på de mindre väsentliga nyckeltal än de som 

egentligen eftersträvas. Följaktligen har det lett till att måtten inte har integrerats med 

varandra. Balanced Scorecard ser till att måtten integreras med varandra och att målen uppnås 

(Nair, 2004). 

Balanced Scorecard erhåller finansiella – och icke-finansiella mätningar som en kritisk 

sammanfattning av styrning och prestationer. Balanced Scorecard tillför även företag en mer 

generell och integrerad set av mätningar som länkar nuvarande kunder, interna processer, 

anställda och systemprestationer till långsiktiga ekonomiska framgångar (Kaplan & Norton, 

1996).  

Forskning har visat att användningen av styrkortet förkommer i olika former. Styrkortet har 

visat sig vara användbart för att rikta verksamheten mot företagets strategi och vision. Det har 

även varit användbart för att följa upp prestationer i de dimensioner som styrkorten anger och 

för att vidta lämpliga åtgärder i syfte att realisera den fastlagda strategin (Olve et al., 2003). 

Det som även har bevisats enligt studier bland annat gjorda utav Waal (2003), är att det fanns 

ett behov av att utveckla ett verktyg som kan kommunicera samma vision genom en hel 

organisation. Detta eftersom företagen tidigare inte lyckades med att förmedla strategin 

genom hela organisationen (Waal, 2003). 
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En djup undersökning av olika fallstudier och samarbetet med ett flertal konsulter gjorde det 

möjligt för Kaplan och Norton att lägga fram olika idéer om vad Balanced Scorecard skulle 

omfatta. Idén om Balanced Scorecard utvecklades med åren och Balanced Scorecard 

implementerades därefter utav tio finansiella företag. Samtliga företag visade positiva 

prestationer efter att ha implementerat styrkortet. Enligt Kaplan i en studie skriven utav Waal 

(2003) har det visat sig att användning av Balanced Scorecard har ökat bland stora företag 

(Waal, 2003).  

Kaplan och Norton hade tillsammans med ett antal verksamheter framställt metoder för 

prestationsmätning i ”framtidens organisation” (Olve et al., 1999). Detta för att möjliggöra för 

företag att vara konkurrenskraftiga i en marknad som ständigt utvecklades (Olve et al., 1999).  

1.2 Problemdiskussion 

Helsingborgs stad är en utav flera verksamheter som använder sig utav Balanced Scorecard 

och staden styrs utifrån verksamhetsidé, vision, mål och strategier (Helsingborgs stad, 2012). 

Staden startade sitt arbete med Balanced Scorecard 1999 (Olve et al., 2003).  

För att klargöra vad som bör göras och vilka åtgärder som krävs för att uppnå och komma 

närmare verksamhetens mål, är prestationsmätning en process som möjliggör just det. 

Verksamheter har insett betydelsen av deras största utmaning, vilket är steget som utgår från 

strategi till uppnådda mål (Tyagi & Gupta, 2008). Enligt Olve et al., (2003) är de 

ansträngningar som en verksamhet gör för att förbättra processer eller öka kundnytta, grundad 

på en organisations övertygelse att de är det bästa för att nå ökade prestationer på lång sikt. 

Nair (2004) menar att styrkortet är till för att lösa utmaningar genom att balansera teorierna av 

en strategi med dess utförande.  Metoden tar strategi från teori till handling där Balanced 

Scorecard inte är ett mätsystem utan ett verktyg som vägleder företaget. Detta för att 

formulera strategi på alla nivåer genom hela verksamheten (Nair, 2004).  

Kaplan och Norton (1992) har presenterat Balanced Scorecard med en modell utifrån fyra 

perspektiv. Perspektiven som utgör modellen är; finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet och utvecklingsperspektivet. Enligt Olve et al., (1999) gör perspektiven 

det möjligt för företagen att bli inriktade i kritiska nyckeltal inom områden som är väsentliga 

att mäta för företaget. Kaplan och Norton (1992) menar att finansiella mätningar visar  
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resultaten av handlingar som redan är tagna medan icke-finansiella mätningar fokuserar på 

kundtillfredsställelse, interna processer och organisationers innovation och 

förbättringsaktiviteter. De icke-finansiella mätningarna är drivkraften av framtidens 

finansiella prestationer, enligt Kaplan och Norton (1992).   

Det finns ett flertal definitioner på begreppet prestationer enligt Armstrong (1999). 

Definitionen på prestation leder enligt Armstrong (1999) till att arbeta med 

prestationsstyrning, där såväl inputen som outputen måste beaktas bland de anställda.  Hela 

verksamheten måste arbeta tillsammans för att nå önskade resultatet eftersom 

prestationsstyrning är en sammanhängande och flexibel process (Armstrong, 1999). 

Prestationsstyrning innebär för många verksamheter en utvecklingsprocess där processen går 

ut på att mäta prestationen i verksamheten. När prestationen i verksamheten har mätts dras en 

jämförelse mellan resultat och förväntningarna, vilket enligt Armstrong (1999) kallas för 

prestationsmätning. Armstrong (1999) menar att prestationsmätning fokuserar på mål, 

visioner och prestationsmått.  Målen bör fastställas och sedan bör prestationsmåtten 

fastläggas. Både för vad som ska uppnås och när verksamheten vet att målen har uppnåtts är 

viktigt att definiera, vilka kan definieras genom prestationsmätning. Detta är grunden som bör 

användas i hela organisationen för att kunna följa och ”observera” prestation (Armstrong, 

1999).   

Enligt Alm och Alm (2010) har det tidigare gjorts studier om Balanced Scorecard. Dessa 

studier som har gjorts menar Alm och Alm (2010) har berört Balanced Scorecard och hur 

styrkortet skapar värde (De Geuser, Fabien; Mooraj, Stella; Oyon, Daniel, 2009, refererad till 

i Alm och Alm, 2010). Det har även gjorts en studie kring prestationer utav Daily, Mcdougall, 

Covin och Dalton (2002), dock har det tidigare inte gjorts studier i samband med Balanced 

Scorecard. Däremot 1997 gjorde Ittner, Larcker och Meyer en studie om prestationer, 

kompensationer och om Balanced Scorecard (Ittner, Larcker & Meyer, 1997). I samtliga 

ovannämnda studier har forskning endast baserat på företagsperspektiv och inte på 

kommunperspektiv samt att Balanced Scorecard främst är utvecklad för företag och inte 

kommuner (Alm & Alm, 2010; Daily et al., 2002; Ittner et al., 1997; Kaplan & Norton, 1996).  
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I studien av Ittner et al., (1997) diskuteras det kring att ett flertal företag ersätter sina 

finansiellt baserade prestationsmätningssystem med ett Balanced Scorecard som integrerar 

både finansiella - och icke-finansiella mätningar. Enligt Kaplan och Norton (1996) 

tillhandahåller Balanced Scorecard en omvandling av företagens vision och strategi till ett 

verktyg som effektivt kommunicerar strategiska ändamål och motiverar prestationer (Kaplan 

& Norton, 1996 refererad till i, Ittner et al., 1997).   

I studier uppkommer diskussioner kring litteratur om att Balanced Scorecard endast 

tillhandahåller lite information och diskussioner kring styrkortets påverkan på prestationer 

och kompensationsfrågor (Perrin, 1996 refererad till i, Ittner et al., 1997). De begränsade 

diskussionerna om prestationer och kompensationsfrågor enligt Ittner et al., (1997), leder till 

ett flertal frågetecken kring hur prestationsmätningar säkerställer med `balans´ (Balance) i 

företaget.  

Vidare leder denna studie bland annat till att Ittner et al., (1997) kommer fram till att företag 

borde lägga mer vikt på icke-finansiella mätningar såväl som finansiella. Dock resulterar inte 

denna studie till hur Balanced Scorecard på något sätt påverkar företags prestationer, eller 

prestationer i sig. Däremot ger Ittner et al., (1997) mot studiens slut förslag på vidare 

forskning. De förslag som ges för vidare forskning enligt Ittner et al., (1997) är att definiera 

vad `balans´ är samt forska kring hur `balans´ påverkar prestationer. 

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt har Balanced Scorecard påverkat Helsingborgs stads prestationer?  

1.4 Syfte 

Uppsatsen skall redogöra för hur Balanced Scorecard har påverkat Helsingborgs stad 

prestationer i form av medarbetar prestationer och den kommer att analyseras och diskuteras 

utifrån Vrooms Expectancy Theory. Syftet med studien är att skapa en helhetsförståelse om 

Balanced Scorecard och få fram statistik över hur styrkortet har påverkat Helsingborgs stads 

prestationer till att utvecklas över åren.  
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1.5 Disposition 
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2. Vetenskaplig Metod 

I metodkapitlet redogörs det för valet av forskningsmetodik. Där beskriver vi de metodval som 

har gjorts samt tillvägagångssättet för vår undersökning. Detta metodkapital omfattar bland 

annat såväl som metodansats till datainsamling och vidare om tillvägagångssätt.

 

2.1 Anglosaxisk vetenskapstradition 

Det finns två dominerande akademiska skrivmetoder i den västerländska världen, vilka är den 

anglosaxiska skrivtraditionen och den kontinentala skrivtraditionen (Rienecker & Jørgensen, 

2008). När områden främst bygger på data och konkreta ämnen behärskas den anglosaxiska 

skrivtraditionen och inte den kontinentala traditionen (Rienecker & Jørgensen, 2008). 

Anglosaxiska skrivtraditionen har typiska kännetecken, bland annat att problemet är 

utgångspunkten. Skrivtraditionen kräver även mycket formulering kring problemet tidigt i 

skrivprocessen. Vidare kännetecknas traditionen av en huvudpunkt, en fokus, ett påstående 

och en snävhet. Slutligen är den anglosaxiska skrivtraditionens kännetecken att studien ska 

omfatta undersökande texter (Rienecker & Jørgensen, 2008). 

Då studien baseras på data och konkreta ämnen, är detta ett första kännetecken på att den 

anglosaxiska vetenskapstraditionen tillämpas. Vidare baseras studien på en 

undersökningsfråga kring problemet, vilket ska besvaras med hjälp utav data som samlas in. 

Sammantaget omfattar denna studie undersökande teorier vilka berör problemområdet.  

2.2 Angreppssätt 

Det finns tre olika angreppssätt som forskaren kan arbeta med för att redogöra empiri och 

teori. De tre följande begreppen är deduktion, induktion, och abduktion (Patel & Davidsson, 

2011). Jacobsen (2002) menar att den deduktiva ansatsen är det bästa sättet att arbeta med 

genom att först skaffa sig vissa förväntningar om hur omvärlden ser ut och sedan gå ut och 

samla in empiri för att se om förhoppningarna stämmer överens med verkligheten. Den 

induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva, där författarna istället går ut i verkligheten 

nästan helt utan några förväntningar och samlar in all relevant information och därefter 

systematiserar all information som samlats in (Jacobsen, 2002).  

Patel och Davidson (2011) menar på att abduktion är som en kombination av deduktion och 

induktion. Fördelen med abduktion är att forskaren inte låses in i sin undersökning vilket 

fallet oftast blir om arbete med den induktiva eller deduktiva ansatsen sker. Abduktion 



7 
 

Vetenskaplig Metod

 
innebär att utifrån ett enskilt fall utforma ett hypotetiskt mönster som kan klarlägga fallet, 

med andra ord ett förslag till teoretisk djupstruktur. Abduktionens första fas kännetecknas för 

att vara induktiv och i dess andra fas framhålls en deduktiv ansats. Genom att arbeta enligt 

den abduktiva ansatsen finns det risk att forskaren väljer ett objekt att studera utifrån tidigare 

erfarenheter. På så sätt formulerar en hypotetisk teori som avlägsnar andra alternativa 

tolkningar (Patel & Davidsson, 2011).  

Den abduktiva ansatsen tillämpas då växling mellan teori och empiri sker i denna studie. 

Eftersom testning utav teorier sker i förväg för att få en förståelse och uppfattning om 

Balanced Scorecard behärskas den abduktiva ansatsen. Därefter utvecklas teorierna utifrån 

empiri för att genom detta sätt koppla samman den röda tråden i studien.   

2.3 Hermeneutiska synsättet 

Studien kommer att grunda sig i det hermeneutiska synsättet. Detta eftersom denna studie 

grundar sig på att förtydliga hur enskilda verksamheters styrkort kan ha en påverkan på 

prestationer.  Enligt Patel och Davidson (2003) omfattar det hermeneutiska synsättet att 

pendla mellan helheten och delarna, vilket är något som tagits del av i denna studie. Detta 

eftersom en fördjupning kring hur Balanced Scorecard kan påverka prestationer kommer ske 

och därefter kommer studiens omfattning att bestå av en fördjupning inom varje teoretisk del. 

Det positiviska synsättet har valts bort på grund av att studiens omfattning inte uttrycks i 

teorier och hypoteser i form av matematiska formler, vilket Patel och Davidson (2003) anser 

att den bör. Enligt Patel och Davidson (2003) står det hermeneutiska perspektivet för 

kvalitativ förståelse med ett tolkningssystem och en forskarroll, vilka enligt Patel och 

Davidson (2003) skall vara subjektiv, öppen och engagerad. Andersen (1982) menar på att i 

studier utgår forskaren antingen från ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt. Något som 

skiljer dessa två synsätt åt är att positivismen har sina rötter i naturvetenskapen medans 

hermeneutiken är grundat i en tolkningslära (Andersen, 1982). Att använda en kvalitativ 

ansats är något som undersökningen bygger på, vilket även leder till valet av det 

hermeneutiska synsättet (Patel & Davidson, 2003). 

2.4 Metodansats 

Vid skrivandet av en uppsats finns det två olika metoder som kan användas för att samla in 

information, dels kvalitativ eller kvantitativ (Jacobsen, 2002). Enligt Holme och Solvang 

(1991) är det centrala med den kvalitativa metoden att insamling av information sker på olika  
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sätt, detta för att få en djupare förståelse av det komplexa problemet som studeras. Däremot 

även för att beskriva helheten av den omgivning som studien omfattas i (Holme & Solvang, 

1991). Valet av metodansats i denna studie blir av en kvalitativ ansats. Detta för att 

undersökningen syftar till att få en djupare förståelse om hur Balanced Scorecard kan påverka 

prestationer. Vilket i detta fall är det komplexa problem som Holme och Solvang (1991) tar 

upp.  

Problemställningen bör oftast styra vilken sorts metod som väljs (Jacobsen, 2002). När en 

explorativ problemställning används krävs det oftast en metod som går in på djupet av ett 

förvalt ämne, där mångsidig data utvinns.  Detta anses vara en intensiv uppläggning som 

medför ett behov av att fokusera koncentrationen på endast några få undersökningsenheter. 

Här väljs en metod som får fram många nyanser, vilka kan vara exempelvis observationer, 

intervjuer eller dokumentundersökningar. Sådana metoder av insamling lämpar sig av det vi 

kallar kvalitativ data (Jacobsen, 2002).   Eftersom studien omfattar en explorativ 

problemställning resulterar det i att en kvalitativ ansats väljs.  

2.5 Problemställning 

Det finns ytterligare två typer av problemställningar, vilket är den beskrivande- och 

förklarande problemställningen. Den beskrivande problemställningen är ofta begränsad till att 

säga något om ett tillstånd vid en viss överenskommen tidpunkt, på grund av att 

beskrivningen ofta är avgränsad i tiden (Jacobsen, 2002). Det vill säga en beskrivande 

problemställning handlar om att kunna beskriva likheterna och skillnaderna vid en viss 

tidpunkt (Jacobsen, 2002).  

En problemställning bör även uppfylla tre krav innan författarna utav studien går vidare med 

empirisk undersökning. De tre kraven är att problemställningen skall vara spännande, enkel 

och fruktbar (Jacobsen, 2002). Med spännande innebär det att undersökningen bör ha en 

detalj av spänning, av den anledningen att undersökningen blir onyttig om alla i förväg vet 

vad resultatet blir. Detta innebär alltså att de som skall genomföra undersökningen inte vet 

vad resultatet kommer att bli. Problemställningen skall även vara enkel, oftast ger en enkel 

problemställning alltid de bästa resultaten. Med en för bred problemställning är det 

tillförlitligaste sättet att förstöra en undersökning (Jacobsen, 2002). Till sist bör 

problemställningen vara fruktbar, vilket kan innebära två delar; att undersökningen skall vara  
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möjlig att undersöka empiriskt. Med det menas att undersökningen på kort och gott skall gå 

att genomföra på grundval av den. Den andra delen innebär att problemställningen bör tillföra 

ny kunskap. Med det menas inte att kunskapen skall vara revolutionerande ny, utan att det på 

något sätt framställs utförligare och fördjupande förståelse av ett fenomen som vi redan vet en 

del om (Jacobsen, 2002).  

Då studiens problemställning lyder enligt följande; På vilket sätt kan Balanced Scorecard 

påverka Helsingborgs stad prestationer? Leder till att undersökningsfrågan har en 

beskrivande problemställning. Detta eftersom syftet är att beskriva hur Balanced Scorecard 

kan påverka kommunens prestationer, vilket kommer studeras vid en viss tidpunkt. 

Problemställningen som behandlas i denna studie är såväl spännande, enkel som fruktbar. Den 

har en detalj av spänning då resultaten inte avslöjas direkt. Den är enkel och fruktbar, med 

andra ord att den inte är för bred, samtidigt som problemformuleringen tillför med ny 

kunskap.  

2.6 Operationalisering 

Operationalisering är viktigt för att lyckas med den kvantitativa undersökningen och där 

kategoriseras de centrala begreppen (Jacobsen, 2002). Operationaliseringen kan även 

användas vid kvalitativa undersökningar. Patel och Davidsson (2003) menar på att med 

operationaliseringen återges den teoretiska referensramen i frågor som därefter ordnas upp i 

en intervjuguide.  

Studien kategoriserar de centrala begreppen för att få bra struktur och uppbyggnad på 

intervjun. Intervjuguiden i denna studie består av begreppen; allmänna frågor, Balanced 

Scorecard, prestationer, samt perspektiven. I begreppet Balanced Scorecard behandlas frågor 

om kommunens synsätt och användandet av styrkortet, varför dem valde just detta styrkort. 

Med andra ord omfattar intervjun övergripande frågor om Balanced Scorecard och vad det har 

för roll för fallföretaget. Inom begreppet prestationer finner läsaren frågor som; vad för 

prestationsmått Helsingborgs stad använder sig utav, finansiella eller icke-finansiella, samt 

vad själva begreppet prestation innebär för kommunen. Begreppet perspektiv har en koppling 

med Balanced Scorecard. Där berördes frågor om vad för perspektiv kommunen arbetar med, 

vilka nyckeltal som används inom de olika perspektiven. Detta var de huvudsakliga 

begreppen intervjuguiden bestod utav, då den inleddes med begreppet allmänna frågor. Under  
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allmänna frågor ställdes frågor om bland annat vilken roll intervjuobjektet har inom 

kommunen, arbetsuppgifter etcetera. 

2.7 Datainsamlingsmetod  
Det finns flera olika typer av datainsamlingsmetoder; den individuella och öppna intervjun, 

gruppintervjun, observation och slutligen dokumentundersökning (Jacobsen, 2002). Då denna 

studie kommer att tillämpas med den individuella och öppna intervjun, görs valet som 

författare att inte ta upp de andra datainsamlingsmetoderna. Den individuella och öppna 

intervjun innebär att undersökaren och undersökningsobjektet pratar med varandra som i en 

vanlig dialog. Intervjuerna kan ske i form av ansikte mot ansikte. Dessa intervjuer är ofta 

konstadskrävande, vilket innebär att undersökaren fysiskt måste förflytta sig från plats till 

plats. En annan form är telefonintervjuer som innebär ett sätt att undgå dessa kostnader genom 

att undvika att förflytta sig fysiskt från plats till plats (Jacobsen, 2002). Lämpligast metod att 

tillämpa vid en individuell intervju är när få enheter ska undersökas och när respondenternas 

uppfattningar och inställning till något ska undersökas. Det är även bra när ämnets aktualitet 

hos respondenten vill undersökas (Jacobsen, 2002).  

I denna studie kommer det som tidigare nämnts, tillämpas av den individuella och öppna 

intervjun där en vanlig dialog med endast ett företag, skall utföras. Intervjun kommer att ske 

ansikte mot ansikte, där intresset kommer att ligga på vad den enskilde respondenten säger 

samt hur den lägger och tyder uppfattning i ett speciellt fenomen. Studiens syfte är att endast 

undersöka få enheter och använda sig utav en hel del frågor för att ämnets aktualitet hos 

respondenten skall undersökas, som Jacobsen (2002) åsyftar på. Med detta i åtanke anses i 

denna undersökning att den individuella intervjun lämpar sig bäst. Detta för att skapa en 

uppriktig stämning. Däremot om det kan vara mer kostnadskrävande anses det vara 

nödvändigt i denna studie, för att den kräver mer fördjupning. Telefonintervjuer anses inte 

passa i undersökningen, eftersom studien kräver mer bearbetning av material. Studien kräver 

även att på samma gång kunna observera intervjuobjektet, vilket inte hade kunnat göras om en 

telefonintervju tillämpats.  

2.8 Datainsamling 

Upplysningar som samlas in direkt från personer eller grupper av personer kallas primärdata. 

Detta innebär att forskaren för första gången samlar in informationen, alltså går denne 

omedelbart till den primära informationskällan. Genom att använda sig utav observationer,  
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intervjuer eller frågeformulär fås primärdata in, som även är skräddarsydd för en bestämd 

problemställning (Jacobsen, 2002). En annan insamlingsmetod kan vara att forskaren inte 

samlar in data direkt från källan, utan istället stödjer sig på informationer som andra har 

samlat in. Att samla in sekundär data innebär att informationen oftast har samlats in för ett 

annat syfte än den forskaren vill belysa själv (Jacobsen, 2002).  

Eftersom denna studie bygger på intervjuer, leder det till att primärdata används. Dock kan 

sekundärdata även dyka upp i uppsatsen då ursprunglig källa inte hittats när artiklar eller 

dylikt har använts. När sekundärdata används refereras det tydligt i uppsatsen enligt Smått 

och Gott (2008). 

2.9 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) krävs att all empiri som används i en undersökning ska vara valid, 

med andra ord innebär det att undersökningen skall vara giltig och relevant samt reliabel. 

Däremot definierar Lundahl och Skärvad (1982), validiteten som avsaknaden av systematiska 

mätfel, vilket menas att det som faktiskt mäts är det som önskas mätas.  

Enligt Jacobsen (2002), kan validitet uppvisas utifrån två delkomponenter, intern giltighet och 

extern giltighet. Där intern giltighet existerar när forskaren tar reda på ifall det som faktiskt 

mäts är det som önskas mätas och är relevant för undersökningen. Den interna giltigheten kan 

påverkas utav många förhållanden som har verkan på om det undersökta resultatet är rätt eller 

fel. Att utföra metodtriangulering innebär att forskaren undersöker problemställningen utifrån 

olika metodmässiga infallsvinklar. Då olika undersökningsmetoder visar samma resultat till 

undersökningsfrågan innebär det att resultaten har hög intern giltighet. En annan viktig metod 

att följa för att påvisa ett gott resultat är att kritiskt granska de källor och information som har 

används för undersökningens resultat. Detta innebär att forskaren ska observera ifall personer 

som besitter den rätta informationen har intervjuats/observerats (Jacobsen, 2002). Andersen 

(1994) menar att extern giltighet berör resultatets överrensstämmelse med verkligheten, det 

vill säga om samlingen av information är sann eller falsk.  Enligt Jacobsen (2002) förklarar 

extern giltighet att resultat från begränsade undersökta områden även är giltiga i andra 

liknande sammanhang. Detta för att ta reda på i hur hög utsträckning ett resultat kan 

generaliseras och gälla även i andra liknande sammanhang (Jacobsen, 2002). 
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För att öka undersökningens trovärdighet och interna giltighet, används metodtriangulering. 

Detta genom att undersöka tidigare studier, relevanta teorier samtidigt som ett fallföretag  

studeras. Till följd därav jämförs resultat från undersökningar med teorier för att därefter 

jämföra med det data som utvinns utifrån fallföretaget. Utifrån detta undersöks problemfrågan 

ur olika infallsvinklar samtidigt som studien påvisar om den externa giltigheten är sann eller 

falsk. Att utföra flera intervjuer med individer vilka besitter information inom 

undersökningsområdet, ökar studiens interna giltighet. För att försäkra en hög validitet i 

studien har en mätning av det som endast är relevant i sammanhanget gjorts. Studiens 

reliabilitet försäkras även då undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt.  
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3. Teoretisk Referensram   

I det teoretiska kapitlet presenteras teorier som är relevanta för utförandet av studien samt 

för att besvara undersökningsfrågan. De teorier som tas upp i detta kapitel är Balanced 

Scorecard, prestationer och Expectancy Theory, vilket är det perspektiv som undersökningen 

baseras på och kommer att användas när analysering görs gentemot datainsamlingen.

 

3.1 Litteraturöversikt  

Enligt Kaplan och Norton (1996) är det idag ett större antal företag som ersätter sina 

finansiella prestationsmåttssystem med ett Balanced Scorecard, vilket innefattar finansiella 

och icke-finansiella mått. Förespråkarna för Balanced Scorecard hävdar att det är ett kraftfullt 

medel för att översätta organisationens vision och strategi till ett verktyg som möjliggör att 

strategin effektivt kommuniceras och prestation motiveras för de fastställda strategiska målen 

i företaget (Kaplan och Norton, 1996).  

Ittner et al., (1997) presenterade Expectancy Theory i sin studie om amerikanska 

bankverksamheter, vilket förklarar hur anställda blir motiverade att prestera högre då de 

förmodar att goda prestationsmått uppnås med en ökad ansträngning. Detta beteende kallas 

the effort to performance expectancy, vilket presenters i Expectancy Theory. Vidare talar 

teorin om the performance to reward expectancy och påvisar att belöning är beroende av 

prestation samt att belöningen är värderad som det mest viktiga hos den anställde. Detta 

beskrivs med begreppet the balence of outcome.  Expectancy Theory förklarar ett 

orsakssammanhang där anställda har sin insikt i att prestation leder till resultat vilket i sin tur 

leder till belöning. Därmed är det möjligt att hålla motivationen uppe bland anställda (Van 

Eerde & Thierry, 1996) 

 

 

Figur 1. Vroom´s Expectancy Theory (Collins, 2009). 
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Följaktligen är det tre faktorer som påverkar anställdas inställning till Expectancy Theory, 

Criteria, Credibility och Consistency. Criteria ställer frågan om anställda begriper skillnaden 

mellan bra och dålig prestation. Credibility omfattar ifall anställda uppfattar att förvaltning är 

till för att uppmuntra till god prestation. Den sista faktorn är Consistency och ifrågasätter ifall 

anställda uppfattar att alla individer förväntas belöning efter att ha uppnått en hög prestation 

(Newsom, 1990). Detta möjliggör för företag som tillämpar Balanced Scorecard, att bygga 

upp en gemenskap och samsyn i verksamhetens vision och strategi. Till följd därav kan 

verksamheten effektivt kommunicera och motivera prestation gentemot målen (Ittner et al., 

1997).  

Enligt Kaplan och Norton (1992) är mått av endast finansiella karaktärsdrag otillräckliga för 

att dagens företag skall nå framgång. Idag är företag med i en ständig föränderlig marknad 

som blir allt mer komplex, därmed krävs det något utöver finansiella prestationsmått för att 

bättre fatt beslut och skapa mål (Elliot, 1992). Enligt Ittner et al., (1997) förklarar Expectancy 

Theory hur anställda blir motiverade att prestera högre då de förmodar att goda 

prestationsmått uppnås med en ökad ansträngning. Till det krävs icke-finansiella 

informationskällor vilka idag blir allt med väsentliga för företagens beslutsfattare (Elliot, 

1992). Med icke-finansiell information utvinner företagen en tydligare uppfattning i 

företagens prestationer (Bouwman, Frishkoff & Frishkoff, 1995). Till följd därav påvisar 

forskarna Barua, Kriebel och Mukhopadhyay (1995) att med icke-finansiella mått kan 

företagen utvinna mer Upp-to-date information än vad mått av endast finansiella termer kan 

tillföra företaget. Vidare kan påpekas att Kaplan och Norton (1992) menar på att 

prestationsmått bör utvecklas efter såväl den långsiktiga strategin som de kortsiktiga 

vardagsuppgifterna. Vilket även Quick (1988) presenterar i sin studie om ExpectancyTheory, 

för att prestationsnivån skall bevaras uppe bland medarbetare. Quick (1988) påpekar även att 

organisationens mål skall komplettera medarbetarnas personliga mål. Detta för att då 

medarbetarna följer organisationens mål kan även personliga värden uppnås, därmed blir 

medarbetarnas vilja att uppnå organisationens mål större (Quick, 1988). Icke- finansiella mått 

hos medarbetarna är värdeskapande på så sätt att de anses vara indikationer på de finansiella 

måtten.  

Studier av Garcia-Meca och Martinez (2007) påvisade att lönsamheten ökade hos företagen i 

takt med mängden icke-finansiell information i rapporter som det arbetas kring. Därmed är  
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det lämpligt att komplettera de finansiella måtten med de icke- finansiella måtten för bättre 

anvisning om framtida finansiella prestationer (Ittner & Larcker, 1998). Detta är något som 

företag syftar till att uppnå med Balanced Scorecard, då Balanced Scorecard syftar till att 

styra organisationen mot dess långsiktiga mål och vision (Kaplan & Norton, 1992). 

För möjligheten till en ökad prestation och att leda och styra organisationen, kan Expectancy 

Theory tillföra en grund för hur ledningen kan styra företaget i att bevara prestationen uppe 

bland medarbetarna. På så sätt är det väsentligt för undersökningen att ta hänsyn till 

Expectancy Theory som skall komplettera den helhetsbild undersökningen syftar att skapa 

kring Balanced Scorecard.  

3.2 Teoretisk resonemang – Expectancy Theory  

Helsingborgs stad är det fallföretag som utgör undersökningen och styrs utifrån 

verksamhetsidé, vision och mål (Helsingborgs stad, 2012). För att öka förståelsen om hur 

företaget styr sin verksamhet mot långsiktiga mål, utgår undersökningen från Expectancy 

Theory. Detta genom att Icke-finansiella mått, som prestation hos medarbetarna, kompletterar 

de finansiella måtten till ett mätsystem vilka möjliggör för att långsiktiga beslut fattas 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Expectancy Theory är användbar för undersökningar vilka 

fokuserar i att förstå det mänskliga beteendet. Teorin kan användas för att utveckla 

motivationsprogram för att öka prestationen hos medarbetare. I sammanhanget innebär 

prestation vad som har presterats eller ska presteras (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).   

Quick (1988) förklarar Expectancy Theory som ett värde av förväntade belöningar, vilka kan 

utlösa ett visst beteende hos individer. Det ingår även att de förväntningar som ställs på 

medarbetaren faktiskt skall medföra utnämnda belöningar, vilket samtidigt förklarar varför 

begreppet är utnämnd till ” Expectancy Theory” (Quick, 1988). Eftersom Balanced Scorecard 

skall öka företags prestationer genom olika nyckeltal (Olve et al., 1999), är Expectancy 

Theory att tillämpa när fokus ligger på medarbetarna.  

Eftersom Balanced Scorecard syftar till att styra organisationen mot dess långsiktiga mål och 

vision (Kaplan & Norton, 1992), möjliggör Expectancy Theory att uppmuntra medarbetarna 

till att följa organisationens mål och strategi (Quick, 1988). För att medarbetarna ska 

prioritera det beteende som verksamheten förväntar av dem, är det väsentligt att just det  
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beteendet genererar mest belöning för medarbetarna (Quick, 1988). Quick (1988) förklarar 

teorin utifrån fem steg vilka skall förenkla implementeringen av Expectancy Theory.  

Första steget går ut på att definiera förväntningarna av medarbetarna i organisationen. Under 

detta första steg är det ledningens ansvar att framställa målriktningar för medarbetarna. 

Därefter bör ett arbete av ständigt utvecklig av målen påbörjas. Att bara anta att medarbetarna 

har bra grepp om organisationsmålen skapar otydliga riktlinjer för medarbetarna (Quick, 

1988). Detta bör vara mål som berör bland annat dag för dag arbete, långsiktiga mål samt 

problemlösning. Ledningen skall diskutera medarbetarnas prestationer och hur väl de uppnår 

målen. Detta med jämna mellanrum (Quick, 1988).  

Nästa steg i Expectancy Theory är att värdesätta arbetet. Vilket innebär att medarbetarna 

arbetar för de personliga målen, vilket kan vara monetära mål eller en ny position. Med andra 

ord att organisationens mål skall komplettera medarbetarnas personliga mål. När 

medarbetarna följer organisationens mål kan även personliga värden uppnås, därmed blir 

medarbetarnas vilja att uppnå organisationens mål större (Quick, 1988).  

Det tredje steget är att arbetet blir utförd. Quick (1988) menar att det är viktigt att ledningen 

tilldelar uppgifter till rätt medarbetare, det vill säga att ledningen skall ta hänsyn till 

medarbetarnas önskemål och färdigheter. Detta för att prestationen och motivationen kan 

sjunka hos medarbetaren då den besitter låg kunskap om en tilldelad uppgift. Därmed bör 

ledningen utveckla realistiska uppdrag för medarbetarna. Följa upp resultatet och samtala med 

medarbetarna är viktigt att utföra under detta steg (Quick, 1988).  

Ge feedback regelbundet är det fjärde steget. I dagens verksamheter är det vanligt att 

medarbetare och chef har utvecklingssamtal under bestämda perioder på året. Detta upplevs 

ofta som obehagligt för medarbetaren då denne förväntar ett dåligt omdöme. Under ett 

utvecklingssamtal skall både positiva egenskaper som förbättringsområden diskuteras med 

medarbetaren. Ifall ledningen arbetar med ständig feedback innebär detta också att 

medarbetaren får större kännedom om hur denna presterat under utvecklingssamtalet. Med 

positiv stödkonstruktion kan även motivationen bland medarbetarna hållas igång (Quick, 

1988). 

Belöna medarbetaren då den förväntade resultatet är uppnådd är det slutliga steget. Det finns 

två typer av belöning. Interna belöningar, vilket medarbetarna bearbetar individuellt, och  
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externa belöningar som kan förstärka interna belöningar. Syftet är att organisationen skall 

kunna ta hänsyn till ett gott arbete och uppskatta det (Quick, 1988).  

Vrooms förväntnings teori, vilket presenterades 1964 (Van Eerde & Thierry, 1996), har varit 

grunden för flertals empiriska studier. Detta då Expectancy Theory anses vara en god grund 

för teoretisk innovation för studier vilka syftar till att undersöka organisatorisk beteende 

(Naylor, Pritchard & Ilgen, 1980). Vidare har undersökning utav Mathieu, Tannenbaum och 

Salas (1992), visat att förväntnings teorin har koppling och kan relateras till motivations 

utveckling. Därmed kan teorin kombineras med andra motivations teorier (Van Eerde & 

Thierry, 1996). 

3.3 Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard kom till 1992 och utvecklades utav forskarna Kaplan och Norton. Innan 

Balanced Scorecards upptäckt har företag mätt resultat på olika sätt. Med detta sagt innebär 

det att resultatet redovisades monetärt. För att överleva i en ständig förändrande marknad 

önskar chefer förutse framtida affärer, det vill säga att företag har vinst som mål. Olve et al., 

(1999) menar att det idag finns olika tekniska lösningar tillgängliga. Dessa har till syfte att 

möjliggöra för företag att förutse förändringar i marknaden genom olika mått. Utifrån detta 

kan företaget utvecklas efter det.  Trotts detta är företagens önskan att kunna påverka 

framtiden utifrån de långsiktiga mål företaget har (Olve et al., 1999).  

Med Balanced Scorecard är syftet att fokusera på ett mått och därefter kommunicera en 

strategisk inriktning som hjälper att skapa balans i verksamheten (Kaplan & Norton, 1996). 

Enligt Olve et al., (1999) får företaget en rikare bild av verksamheten genom en finansiell 

styrning och finansiellt ansvar med Balanced Scorecard. Styrkortet ger även företag 

möjligheten att tydliggöra affärsplanen och de olika uppdrag som planen leder till. För många 

företag har Balanced Scorecard lett till en ersättning för budget (Olve et al., 1999). 

Organisationer tillhandahåller en omfattande ram som översätter ett företags vision och 

strategi till en sammanhängande uppsättning av prestationsmätningar (Kaplan & Norton, 

1996). Enligt Toumela (2005) används Balanced Scorecard oftast i organisationer för att 

presentera en ny strategi i verksamheten och Kaplan och Norton (1996) menar att styrkortet 

översätter strategi och uppdrag till mått och mål, vilka är organiserade i olika perspektiv. För  
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att medarbetarna i en organisation skall upplysas om dåtida och framtida prestationer 

använder verksamheter sig utav mätningar.  Kaplan och Norton (1996) anser att mätning är ett 

verktyg för att kontrollera beteende och för att utvärdera tidigare utförda prestationer (Kaplan 

& Norton, 1996). 

Alltsedan Balanced Scorecard introducerats har det blivit allmänt accepterat utav både den 

privata och den offentliga sektorn. En organisations målsättningar och ambitioner kan på ett 

lättförståeligt sätt beskrivas med hjälp av styrkortet. Balanced Scorecard har visat sig vara 

användbart för att chefer och medarbetare skall kunna kommunicera organisationens 

strategier och förstå innebörden av dem (Olve et al., 2003). Olve et al., (2003) menar att 

Styrkortet är användbart för att diskutera åtgärder av strategiska skäl och hur investeringar 

som kundrelationer kan ge framtida belöningar. Slutligen tar styrkortet även hänsyn till 

uppföljning av verksamhetens aktiviteter genom styrning och belöning (Olve et al., 2003).  

Organisationen inleder en kontinuerlig utveckling och dokumentation av de kritiska 

framgångsfaktorerna vid införandet av styrkortet. Detta för att leda verksamheten mot deras 

mål och visioner. Till följd därav skapas en gemensam syn av den dagliga verksamheten. 

Skillnaden gentemot Balanced Scorecard och de tidigare styrinstrumenten är att styrkortet 

bryts ner på verksamhetsområden och verksamhetsstyrningen blir mer relevant inom 

organisationen (Olve et al., 2003). Vilket enligt Olve et al., (2003), leder till att medarbetarnas 

förståelse för verksamheten och deras sinne för förändringar och motivation förbättras. Detta 

för att gemensamt implementera de slutliga strategierna för organisationen. För att öka 

medarbetarnas förståelse för styrkortet krävs ständig utveckling och kommunikation. 

Kommuniceras inte styrkortets förmåga genom hela organisationen kan motsättningar bland 

medarbetarna uppstå (Olve et al., 2003).   

Människors beteende både internt och externt i organisationen påverkas starkt av en 

organisations mätningssystem. Mått och ledningssystem bör användas om företagets satsning 

är överlevnad och framgång (Kaplan & Norton, 1996). Enligt Ericsson och Gripne (2004) 

finns det olika kvalitetsverktyg och styrmedel för att uppnå prestationer och författarna 

nämner tre fördelar med Balanced Scorecard som verktyg. Den första fördelen är att styrkortet 

består utav flerdimensionell styrning. Den andra fördelen är att Balanced Scorecards 

dokumentet ger en översikt över organisationen och slutligen fokuserar styrkortet sig på 

framgångsfaktorer för både nuvarande och långsiktiga mål inom organisationen (Ericsson &  



19 
 

Teoretisk referensram

 
Gripne, 2004). Balanced Scorecard bevarar även finansiella mått som en kritisk samling av 

prestationer och integrerade sett av mått. Dessa länkar medarbetare, kunder, processer och 

prestationer till långisktig finansiell framgång (Kaplan & Norton, 1996).  

För att ett kvalitetsverktyg skall benämnas som ett styrkort argumenterar Malmi (2001) för ett 

antal kriterier som måste uppfyllas. Dessa kriterier är enligt Malmi (2001) följande; det första 

kriteriet är att verktyget måste innehålla både finansiella -och- icke-finansiella mått. Det 

andra kriteriet är att måtten skall kunna placeras i olika perspektiv och slutligen kriteriet att 

måtten skall vara avskilda från organisationen strategi (Malmi, 2001).  

3.3.1 Balanced Scorecard modellen 

Enligt Olve et al., (1999) försöker Balanced Scorecard koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga strategin och visionen. Detta genom att se 

företaget ur fyra viktiga perspektiv. De fyra perspektiven illustrerar den dagliga verksamheten 

i en delad bild av företagets mål. Modellen för Balanced Scorecard är ett verktyg som ger 

förståelse åt företagets situation. Modellen förtydligar om vilka styrmått som möjliggör för 

företaget att på ett effektivt sätt nå målen och arbeta med visionen. Den nedbrytning av 

verksamheten som sker utifrån Balanced Scorecard modellen, anpassar styrningen till målen 

och gör avdelningarna i organisationen mer effektiva. Balanced Scorecard ökar motivationen 

och förståelsen för visionen och målen, vilket leder till att organisationen ständigt utvecklar 

sin kompetens (Olve et al., 1999). 

För att beskriva verksamheten med hjälp av mått för varje perspektiv är Balanced Scorecard 

en metod och ett koncept att använda (Olve et al., 2003). Oftast beskrivs en verksamhet ur 

fyra olika perspektiv där ett fåtal andra mindre mått används för vart och ett av perspektiven. 

Balanced Scorecard modellen omfattas av finansiella perspektivet, processperspektivet, 

förnyelse- och utvecklingsperspektivet och kundperspektivet (Olve et al., 1999).  
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Figur 2. Illustration utav Balanced Scorecard modellen, utvecklad av Kaplan och Norton (Olve, 2003). 

 

Det finansiella perspektivet tydliggör resultatet av strategin i finansiella termer. Det kan 

handla om bland annat försäljningsökning, kostnad per vara, räntabilitet på eget kapital eller 

aktieutdelning. Produktivitet och försäljningsökning är två medel som är relaterade till 

perspektivet. Försäljningsökning omfattar att öka befintliga kunders värden via ingående 

samarbeten och att stärka tillförlitligheten som leverantör (Ax et al., 2009). Produktiviteten 

omfattar dels av att göra kostnadsstrukturen bättre via kostnadsreducering samt att förbättra 

nyttjandet av företagets bundna kapital (Ax et al., 2009).  

Kundperspektivet identifierar de kunder och marknadssegment i företaget vars affärer ska 

riktas till samt de styrtal som ska mäta företagets resultat inom de valda segmenten (Kaplan & 

Norton, 1999).  Enligt Kaplan och Norton (1992) behandlar kundperspektivet vilken 

framtoning företaget ska ha gentemot sina kunder för att kunna förverkliga sin vision.   Med 

andra ord innebär detta perspektiv att verksamheten ska ses ur kundens perspektiv. Målet är 

att utforma strategin för mer nöjda och lojala kunder (Kaplan & Norton, 1999). 

Kundperspektivet har i första hand att göra med mixen av varu- och tjänsteattribut (pris, 

kvalitet, tid och funktionaliteter), varumärkesimage och kundrelationer. Detta innebär att 

företaget förtydligar hur de skiljer sig från konkurrenter när det gäller att locka till sig nya  
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kunder samt att bevara och fördjupa sina relationer med dem befintliga kunderna (Ax et al., 

2009). Exempel på vanligt förekommande mått i detta perspektiv är; kundtillfredsställelse, 

återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandelar i segmenten 

(Kaplan & Norton, 1999). Cheferna utvinner med detta perspektiv även möjlighet till att 

utveckla kund- och marknadsstrategier som förhoppningsvis genererar avkastning i framtiden 

(Kaplan & Norton, 1992). 

Det interna processperspektivet uttrycker hur företag avser att nå det som har beslutats i de 

två föregående perspektiven. Ur strategisk synvinkel har de interna processerna två viktiga 

uppgifter. Det första är att reducera kostnader relaterade till produktivitetsmedlet i det 

finansiella perspektivet och att förbättra processerna (Ax et al., 2009). Den andra uppgiften 

innebär att tillverka och leverera vad företaget erbjuder sina kunder. De interna processerna 

klassificeras i fyra grupper. Operativa processer innebär processer som används vid 

tillverkning och leverans utav tjänster och varor. Kundprocesser går ut på att fördjupa och 

bredda ut kundrelationer, vilket består av val, anskaffande och behållande utav kunder, även 

effektiv hantering av kundrelationer. Innovationsprocesserna hjälper till när det handlar om 

att utveckla nya tjänster, varor och processer. Reglerings- och samhällsprocesser koncentrerar 

företagets relationer till den omvärld i vilken verksamheten utövas. Slutligen riktar denna 

grupp sig på att förstärka legitimiteten och tillförlitligheten. Det kan handla om frågor som 

exempelvis miljö, säkerhet och hälsa (Ax et al., 2009). 

Utvecklingsperspektivet beskriver företagets immateriella tillgångar och deras samband till 

strategin (Ax et al., 2009). Tillgångarna består utav tre slag; Humankapital som innebär den 

kompetens och know-how som erfordras för att stödja strategin. Informationskapital är de IT-

system, nätverken och den grundläggande uppbyggnaden som behövs för att stödja strategin. 

Slutligen organisationskapital som går ut på skickligheten företaget har för att kunna sköta de 

förändringsprocesser som krävs för att verkställa strategin (Ax et al., 2009). 

I modellen för Balanced Scorecard ligger en strategi och vision bakom varje perspektiv. För 

var och en utav perspektiven utformas mål, mått, handlingsplaner och konkreta målsättningar. 

Visionen, vilket utgör grunden för företagets processer och strategier, kommuniceras till 

övriga anställda genom mål och belöning. Detta för att arbetet ska följa den förutbestämda 

inriktningen samt för att fördelning av resurser och uppsättning av delmål ska fullföljas. 

Genom att företagen följer perspektiven och de mål och visioner som är förutsatta för varje  
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perspektiv, tvingas företaget att följa upp och styra den dagliga verksamheten (Olve et al., 

1999). 

3.4 Prestationer 

Företaget finns till för att uppfylla mål. Huvudmålen som företagen har består oftast av 

finansiell karaktär formulerade i beteckningar som tillväxt, lönsamhet och stabilitet. Däremot 

kan det även handla om mål som riktas mot kunder, leverantörer, anställda, miljö samt det 

omfattande samhället (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). På grund av ökat intresse för icke-

finansiella aspekterna på verksamheten har detta medfört att ett flertal integrerade modeller 

för prestationsmätning har presenterats. Ett av dessa är nämligen Balanced Scorecard (Ax et 

al., 2009). Den feedback som erhålls utav Balanced Scorecard är nämligen användbar för att 

mäta prestationer på organisationer, enligt Mooraj, Oyon & Hostettler (1999). Armstrong 

(1999) menar på att både inputen som är uppförande och outputen som är utfall/resultat bör 

tas i beaktande då arbete med prestationsstyrning utförs. Detta bland arbetsgrupper och 

individer (Armstrong, 1999).  

Begreppet prestation innebär enligt Kullvén (2009) vad som har åstadkommits, har utförts 

eller genomförts eller också vad som i framtiden ska åstadkommas, utföras eller genomföras 

(Ax et al., 2009). Med andra ord innebär prestation vad som har presterats eller ska presteras. 

Tillverkningen av en vara, utförandet av en tjänst och arbetet med att få nöjda kunder eller 

medarbetare är ett exempel på prestationer (Ax et al., 2009). I Svenska Akademins ordlista 

(2011) definieras prestation enligt följande: utfört arbete, insats, fullgörande. 

 

Prestationsstyrningsprocessen handlar inte enbart om att mäta prestationer utan 

prestationsmätning är en del av hela processen, vilket leder till att organisationer bör utöva 

prestationsstyrning för att kunna upprätthålla ett tjänstestyrkort. Begreppet prestationsstyrning 

förtydligar vad prestationsmätningen är till för och varför prestationsmätningen behövs. 

Utveckling och planer för inlärning är vad prestationsstyrning betonar. Styrningen betonar 

även integration av organisatoriska och individuella målsättningar (Armstrong, 1999). 

Då styrningen av prestationer har blivit mer kontinuerlig och integrerad, har 

prestationsstyrningsprocessen kommit fram under de senaste åren. För att kunna nå 

effektivitet inom organisationen, gruppen och individen handlar prestationsstyrning om  
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prestationsförbättring. Detta för att utveckling av medarbetaren ska ske. Enligt Armstrong 

(1999) borde prestationsstyrning kallas för prestations- och utvecklingsstyrning. Detta då 

förbättring av prestation sker genom att kontinuerligt utveckla organisationens 

huvudkompetenser och arbetskapaciteten av individer samt arbetsgrupper (Armstrong, 1999). 

Kommunikation och medverkan är något som även borde vara i fokus inom 

prestationsstyrning. Prestationsstyrning är till för att skapa en stämning där organisationer och 

dess medarbetare kontinuerligt har en dialog om att fastlägga förväntningar, samt att slutligen 

sprida och dela med sig information om verksamhetens vision och mål. Prestationsstyrningen 

bygger upp ett ”ramverk” för styrning och utveckling av människor, detta för att försäkra att 

målen faktiskt uppnås. Prestationsstyrning handlar i grund och botten om att medarbetarna ska 

definiera sina mål och metoder. Detta för att kunna uppnå dem, vilket enligt Armstrong 

(1999) leder till att prestationsstyrning stödjer utvecklingen av en högt medverkad 

organisation (Armstrong, 1999).  

Medarbetare och chefer bör bete sig som kollegor och partners för att tillsammans fastställa 

hur de på bästa sätt kan arbeta för att nå önskade resultat, vilket innebär att prestationsstyrning 

är en kontinuerlig process. Prestationsstyrning erbjuder främst dialoger om prestation och 

utvecklingsbehov mellan chefer och medarbetare. För de flesta organisationer anses 

prestationsstyrning vara främst en utvecklingsprocess för att mäta prestationen i 

organisationer. Detta för att sedan jämföra resultatet med förväntningarna som organisationen 

har som i sin tur kallas för prestationsmätning (Armstrong, 1999) 

Ett prestationsmått uppgår till ett tal eller en annan faktor som i kortfattad form ger 

information om en prestation. Exempel på prestationsmått kan vara; hur lång tid en prestation 

planeras ta, vilken kvalitet utförandet av en prestation har haft eller också vad företagets 

kunder anser är viktiga aspekter på en prestations genomförande. Prestationsmått brukar även 

benämnas som styrtal, styrmått, nyckeltal, mätetal (Ax et al., 2009). Lönsamhet, resultat, 

kostnader och försäljning är finansiella prestationsmätningar som dominerar i praktiken och är 

enligt Ax et al., (2009) de mest framstående. Under de senare åren har intresset för de icke-

finansiella prestationsmåtten ökat väsentligt (Ax et al., 2009). Det finns många förklaringar 

till varför icke-finansiella prestationsmått är knutna till upplevda svagheter med de finansiella 

måtten. Det kan handla om att användningen av  



24 
 

Teoretisk referensram

 
finansiella mått alltför starkt fokuserar på redan inträffade händelser. Även att användningen 

av finansiella mått leder till ett kortsiktigt utförande då styrning med måtten ofta följer den 

externa redovisningens perioder (Ax et al., 2009).  

För att prestationsmått ska identifieras måste målsättningarna för måtten definieras. Enligt 

Armstrong (1999) är organisationen, dess avdelningar och vad individen förväntas uppnå 

under en tidsperiod, något som målsättningarna definierar. För att nå en gemensam förståelse 

av prestationskraven genom verksamheten är det viktigt att sammansmälta dessa 

målsättningar. Enligt Armstrong (1999) finns det en del karaktärsbeskrivningar för goda 

målsättningar. Dessa karaktärsbeskrivningar är följande;  

Goda målsättningar skall vara bland annat specifika, det vill säga att de ska vara klara, tydliga, 

enkla och utmanande. Även mätbara, vilket innebär att de skall gå att mätas i kvantitet, 

kvalitet, tid och pengar. Goda målsättningar kan även vara tillgängliga och relevanta. 

Tillgängliga i den bemärkelse då målsättningarna är utmanande men möjliga att uppnå och 

relevanta i den omfattningen att målsättningarna skall vara relevanta för både organisationens 

och individens gemensamma mål. Slutligen menar Armstrong (1999) att goda målsättningar 

skall vara tidsbegränsade¸ vilket innebär att de skall gå att utföras inom en tidsram 

(Armstrong, 1999).   

Prestationsmått kan slutligen bestämmas men endast efter att målsättningarna är fastställda. 

Här menar Armstrong (1999) att det är väsentligt att inte endast definiera vad som skall 

uppnås utan även definiera att och hur målsättningarna har uppnåtts. Genom att utföra 

prestationsmätning är det möjligt att definiera just ovanstående. Detta är viktigt att genomföra 

för att kunna observera sin egen prestation (Armstrong, 1999).  

I de traditionella metoderna för prestationsmätning inkluderades primärt finansiella 

prestationsmått (Ax et al., 2009). Att endast mäta finansiella prestationsmått var många 

gånger otillräckligt för företag som var beroende av sin miljö. Detta för att miljön 

kännetecknas av bland annat kundfokusering och kvalitetssträvanden. Mått av endast 

finansiella prestationsmått gav alltför lite information om framtida värden och vad som 

utlöser dem (Ax et al., 2007). Vidare uttrycker Kaplan och Norton (1992) att finansiella 

prestationsmått var väl lämpliga under industrins stora utbrott. Med en hög kompetens som 

dagens företag besitter om sin respektive marknad, är endast finansiella prestationsmått  
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otillräckliga för att företagen skall nå framgång (Kaplan & Norton, 1992). Kaplan och Norton 

(1992) anser att prestationsmått bör utvecklas efter såväl den långsiktiga strategin som de 

kortsiktiga vardagsuppgifterna. 

Enligt Kaplan och Norton (1996) gör dagens globala konkurrens av kunder det svårt för 

företagen att bedöma framgång endast utifrån finansiella mått. Till följd därav hävdar 

företagen att större fokus bör ligga på att förbättra de icke- finansiella måtten. Då icke- 

finansiella mått är systematiskt kopplade till finansiella måtten, kommer förbättrade 

prestationer av de icke- finansiella måtten även leda till förbättringar av de finansiella måtten 

(Kaplan & Norton, 1996). Bland dagens företag har icke-finansiella mått fått allt större 

betydelse. Detta då företag i allt större utsträckning mäter icke-finansiella mått (Ittner & 

Larcker, 2003). Därmed ingår icke-finansiella prestationsmått även i Balanced Scorecard, 

bland annat för att komplettare de finansiella måtten som många gånger saknas i 

verksamhetsstyrning (Ax et al., 2009). 

Idag arbetar företag med olika mått i sin verksamhet. Det kan gälla både finansiella - och 

icke- finansiella mått. Då finansiella mått innebär att nå ett specifikt resultat eller lönsamhet, 

handlar icke- finansiella mått bland annat om nöjda kunder eller att förbättra produktkvalitén. 

Då belöning är en viktig enhet i Balanced Scorecard, finns även detta i finansiella och 

ickefinansiella termer. Att i en verksamhet arbeta med belöningssystem innebär att 

medarbetarna förväntas prestera något utöver det vanliga och med belöning i sikte, är en ökad 

prestation möjlig. Där finansiella belöningarna kan innebära en högre lön till medarbetaren 

och icke-finansiella belöningar kan vara befordringar (Ax et al., 2009). 

Att mäta prestationer handlar i första hand om att implementera och genomföra strategi i 

företaget och utifrån det uppnå målen. Då de finansiella måtten har en hel del svagheter, har 

mätningar av icke-finansiella mått ökat inom olika verksamheter (Ax et al., 2009). Svagheter 

med att endast mäta finansiella mått är att måtten inte bidrar med tillräckligt information om 

vad som genererar framtida värden (Ax et al., 2009). 

Prestationsmåtten möjliggör för företagen att få en klarare bild över verksamhetens 

utformning och utifrån det generera kunskap om hur företagens mål skall uppnås (Ax et al., 

2009). Som även förekommer i Balanced Scorecard, är prestationsmättning en effektiv metod 

för att motivera anställda till att prestera utöver det vanliga (Kaplan & Norton, 1996). Att i  
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en verksamhet både mäta finansiella och icke-finansiella prestationsmått genereras 

information om prestationer utifrån intressenters syn på verksamheten. Även information om 

hur väl den långsiktiga verksamhetsplanen följs utifrån de kortsiktiga beslut som fattas, 

genereras (Ax et al, 2009). En ökad lönsamhet uppnås genom att utveckla prestationsmått som 

medför en långsiktig livscykel av företaget (Aaker, 2005). 
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4. Empiri 

I den empiriska metoden redogörs det för vilken metodansats som har valts samt vilka urval 

som har gjorts i form av respondenter. Kapitlet består även av en företagspresentation av 

vårt fallföretag som är Helsingborgs stad (Kommunen). Slutligen består Empirin utav en 

intervjusammanfattning med intervjuobjektet Ann-Marie Ståhlgren samt kompletterande svar 

från Jörgen Fransson. Strukturen av Empirikapitlet följer den struktur som råder i Teoretisk 

referensram.

 

4.1 Litteratursökning  

Litteraturen som ligger till grund för studien har hittats i Högskolebiblioteket i Halmstad. Till 

studien har det använts litteratur som sökts på Högskolebibliotekets sida ”Summon”, där 

sökning utav böcker om Balanced Scorecard har skett. Till studien gjordes även sökningar 

efter vetenskapliga artiklar för att bredare kunna komplettera vår studie genom att söka i 

databaser som: ABI/Inform, Emerald, Pro Quest, Google Scholar. Både svenska och engelska 

sökord har använts när sökningen av artiklar skedde. Sökorden var bland annat balanserat 

styrkort, Balanced Scorecard samt kombinationer som Balanced Scorecard och Performance 

men även Balanced Scorecard och författaren. 

4.2 Urval av respondenter  

Målet med en kvalitativ undersökning är att hitta det unika och speciella (Jacobsen, 2002). 

Vid undersökningar där intervju tillämpas brukar en gräns på 20 individer räcka, då de länge 

påpekats enligt Jacobsen (2002), att det inte går att undersöka särskilt många personer. 

Anledningen är att med en intervju tar de för mycket tid, samt inför intervjun och även efter 

för att analysera materialet. Jacobsen (2002), beskriver ett antal steg som undersökaren går 

igenom i urvalsprocessen. Det första går ut på att bilda sig en helhetssyn över alla som skall 

undersökas. Urvalsunderlaget skall sedan delas in i undergrupper och därefter skall kriterier 

för urval av respondenter väljas (Jacobsen, 2002).  

Under urvalsprocess söktes det vilka företag och kommuner som använder Balanced 

Scorecard. Detta genom att söka i sökmotorn Google samt att kolla på gamla 

kandidatuppsatser för att se vilka som tidigare intervjuats inom ämnet Balanserat styrkort. Det 

var även viktigt att det blev en kommun som hade använt sig utav styrkortet under flera år. 

Detta för att styrkortet skall ha hunnit visa resultat då det anses att en bättre utvärdering om 

ämnet kan göras. Därefter skickades mejl till ett antal organisationer som hittats. Ett fåtal 

verksamheter hade slutat använda sig utav Balanced Scorecard, resterande avstod från att  
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svara. Resultatet blev istället att ringa runt till olika organisationer och till slut togs kontakt 

med Helsingborg kommun.  

Då information hittats om att kommunen använt sig utav Balanced Scorecard länge, fanns det 

även information om att kommunen fortfarande använde sig utav styrkortet. Valet att använda 

sig utav Helsingborgs kommun som respondenter gjordes för att en bättre utvärdering kunde 

genomföras eftersom de använt Balanced Scorecard under en sju års tid. Inte nog med att 

Helsingborgs stad har använt sig utav Balanced Scorecard sedan 2006 när implementeringen 

skedde har de dessutom arbetat med styrkortet sedan 1999. Därmed ansågs Helsingborgs stad 

kunna leverera mer och bättre information samt att statistik kunde sammanställas från att 

kommunen implementerade Balanced Scorecard tills hur förändringen skett idag. Det var 

också intressant att intervjua en kommun för att Balanced Scorecard grundar sig i att tillämpas 

i företag främre än offentliga verksamheter.  

Valet av respondent skedde efter den kunskap de anställda i Helsingborgs stad hade om 

Balanced Scorecard. Detta var personer med en central roll i kommunen och ansvariga för 

arbetet med Balanced Scorecard. Ståhlgren valdes som respondent för att hon har jobbat inom 

Helsingborgs kommun sedan långt tillbaka och vi fick kontakt med den person/ de personer 

som hade mest kunskap om Helsingborgs stads Balanced Scorecard. Vidare fick vi tag på den 

andra intervjupersonen via den så kallade Snöbollseffekten. Snöbollseffekten innebär att en 

person hänvisar till nästa person (Denscombe, 2000). Genom detta får författarna av studien 

träffa andra personer som är relevanta för undersökningen. Kontakt med dessa personer sker 

med en önskan att insamlad data inkluderas i urvalet, då urvalet växer som en snöboll 

eftersom nyinkomna personer deltar i undersökningen. Snöbollseffekten är en bra metod om 

den används i ett småskaligt forskningsprojekt, den underlättar även för forskaren att komma 

varje person nära och få trovärdighet hos honom/henne eftersom förslagsställaren är på något 

sätt forskarens referens i den nya kontakten (Denscombe, 2000). Snöbollseffekten kan även 

vara mycket effektiv när forskning inom ett känsligt område sker, där det kan vara svårt att 

hitta informanter (May, 2001). Denna metod låter en informant bestämma vilken nästa 

informant ska bli, vilket kan ibland ses som negativt för risken finns att undersökningen 

endast kommer att spegla denna personens bild av problemet. Dock behöver det inte alltid bli 

så, däremot är det bra att ha med i övervägandet (May, 2001). Vår andra intervjuperson som 

Ståhlgren skickade oss vidare till var Jörgen Fransson, som skulle hjälpa oss besvara de  
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resterande frågor som Ståhlgren inte kunde. Jörgen Fransson hade också kompetens om 

Helsingborgs stads Balanced Scorecard. De kompletterande svaren genomförde vi för att 

säkerställa att alla frågor blev besvarade på ett korrekt sätt och utav rätt kompetens.  

Varför valet var att intervjua just de två respondenter är för att de var de två personer som var 

mest väsentliga i arbetet med styrkortet. Under intervjutillfällena intervjuades två personer, en 

med positionen enhetschef och den andra med positionen personaldirektör. Eftersom 

enhetschefen presenterade Balanced Scorecard i en välgjord föreläsning, gav det en hel 

mängd information för att bearbetas och undersökas. Därmed fanns de några enstaka frågor 

kvar som inte kunde besvaras under första intervjutillfället. På så sätt fördes frågorna vidare 

till personen med den rätta kunskapen som kunde besvarade dessa frågor som även nämnt 

ovan. Eftersom dessa två personer från kommunen var ansvariga över arbetsområdet av 

Balanced Scorecard kunde den väsentliga behövda informationen utvinnas. Därmed kan det 

konstateras att personer med rätt kunskap valdes för att besvara våra frågor.  

Balanced Scorecard är bara ett utav de många styrkorten som finns att tillämpas för företag 

idag. Anledningen till att studien baseras på styrverktyget Balanced Scorecard är för att 

fallföretaget som valts till undersökningen använder sig utav Balanced Scorecard som 

styrverktyg. Fallföretaget har använt sig utav detta styrkort under flera år, vilket därmed 

ansågs väsentlighet att fördjupa sig inom Balanced Scorecard. 

4.3 Framtagande av intervju  

Jacobsen (2002) rekommenderar att använda sig utav en intervjuguide, en intervju bör inte 

vara helt ostrukturerad. Detta är en överblick över vilka ämnen som skall diskuteras under 

intervjun. Anledningen till att intervjuguide används är för att säkerställa att inte viktiga 

ämnen faller bort eller glöms bort, likt ett manus. Trots användningen av en intervjuguide är 

det inget som förordar en fast följd av ordning. Under intervjun får ämnen diskuteras enligt 

respondenten på ett naturligt sätt för denne, samtidigt som intervjuaren bockar av ämnena 

efterhand som de diskuterats (Jacobsen, 2002). 

Vår intervjuguide skall vara som ett manus precis som Jacobsen (2002) rekommenderar. Med 

detta menas att respondenten kommer att låtas prata fritt då det under tiden bockas av de 

”ämnen” efterhand som svaret har omtalats, därefter ställs de resterande frågor som ännu inte 

diskuterats. På detta sätt kommer vår intervjuguide att användas som ett stöddokument. Detta 

för att inte några viktiga frågor skall glömmas bort.  
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4.4 Intervjuteknik 

De finns även två olika typer av intervjuer, en öppen och en strukturerad (Jacobsen 2002). En 

öppen intervju kan ses som ett samtal mellan båda parter utan någon fast intervjuguide som 

styr, eller någon slags styrning eller begräsning från intervjuarens sida. Däremot är den 

strukturerade intervjun väldigt strukturerad på så sätt att den består av fasta frågor med fasta 

svarsalternativ och en fast ordningsföljd. När det gäller den kvalitativa intervjun menar 

Jacobsen (2002) att även denna inte bör vara för ostrukturerad. 

Oftast förekommer det intervjuer som varken är ostrukturerade eller helt strukturerade. Dessa 

intervjuer kallas semistrukturerade (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuguiden i sådana 

intervjuer är ingentings som bör följas exakt, med andra ord kan intervjuaren låta 

respondenten ta det i sin egen ordning och tala fritt om ämnet. Samtidigt finns det på förhand 

bestämda frågor som skall ställas till de valda respondenterna (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I studien kommer det tillämpas en semistrukturerad intervju, dels för att under intervjun inte 

styra respondenten för mycket samtidigt som intervjuobjektet får tala fritt om sitt ämne. Den 

semistrukturerade intervjun mögliggör för forskaren att utvinna information som inte hade 

varit möjligt att få fram om den strukturerade intervjun tillämpades. Genom att låta 

respondenten tala fritt medför detta att den intervjuade själv kan tänka efter vad som anses 

vara viktigt att förmedla om Balanced Scorecard. Genom att använda denna typ av metod 

försöks intervjuareffekten undvikas, som enligt Jacobsen (2002) innebär att intervjuobjektet 

kan uppträda mer onormalt på grund av intervjuarens fysiska närvaro. Detta kan leda till att 

intervjuobjektet kan säga någonting som kan vara osanning eller också bara ge oss den 

informationen som han/hon tror att studien behöver (Jacobsen, 2002). 

Intervjuerna kommer att utföras med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1) som stöd. Till en 

början kommer det noggrant och tydligt beskrivas för respondenten vad undersökningen går 

ut på. Intervjun inleds med ett par allmänna intervjufrågor därefter kommer vi mestadels låta 

respondenten tala fritt om ämnet genom att ha vår intervjuguide som stöd. Med andra ord 

kommer frågor ställas till respondenterna utifrån vår intervjuguide fast i olika ordningsföljder, 

för att få med alla viktiga frågor.  Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp utav en 

bandspelare, samt att den kommer utföras i en miljö där respondenten kan kännas sig trygg, 

vilket i sin tur leder till att respondenten kan vara mer öppen gentemot oss.  
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4.5 Dataanalys  

Jacobsen (2002), menar på att det är tre faser som skall göras i en kvalitativ dataanalys. Data 

skall första beskrivas utförligt. Systematisering och kategorisering skall därefter ske av den 

ostrukturerade informationen som samlats in. Vilket även innebär en nedskärning av 

informationen. En tolkning av data görs till sist, där data försöker generalisera samt få ordning 

på den. I en kvalitativ undersökning är dessa tre faser mer parallella, vilket innebär att 

exempelvis börjar kategoriseringen redan vid insamlingen av rådata (Jacobsen 2002). 

Processen för analysering av data börjades med att renskriva materialet, som fåtts in från 

intervjuerna. Efter det, kategoriserades materialet och sammanställdes till en övergripbar text. 

Detta gjordes genom att först gå igenom all inspelning som insamlats från intervjun och börja 

renskriva den, samt få den till en övergripbar och begriplig text. Därefter även renskriva och 

få med allt ”extra” material som fåtts med från intervjun. Detta resulterade i vår empiri, som 

sedan har analyserat och behandlats i vårt analyskapitel.  

4.6 Presentation av fallföretaget   

En kommun är en politiskt styrd organisation. Sverige är uppdelad i 290 kommuner. 

Kommuner består utav medlemmar som är folkbokförda, det vill säga de som äger fast 

egendom samt medlemmar som är taxerad till kommunalskatt. Kommuner får självständigt 

fatta beslut om sin verksamhet eftersom det kommunala självstyret ger den friheten till det. 

Däremot är Helsingborgs stad som kommun skyldig till att driva en del verksamheter. I 

Helsingborgs stad 2011 bodde det cirka 130 000 invånare. Som offentlig verksamhet finns det 

en del målsättningar som Helsingborgs stad måste erbjuda sina invånare. Kommunen måste 

bland annat erbjuda medborgare förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, kommunal 

vuxenutbildning, omsorg om äldre och funktionshindrade, hälso- och miljöskydd och mycket 

mer (Helsingborgs stad, 2012). 

Helsingborgs stad styrs utifrån vision, mål och strategier. Utifrån finansiell tilldelning och de 

politiska mål och riktlinjer som fastställs för verksamheten, ansvarar stadens nämnder och 

styrelser för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Som chef eller ledare i 

Helsingborgs stad, har de som uppdrag att verka för att den politiska viljeyttringen skall nå ut 

i hela verksamheten. Detta genom mål- och resultatstyrning (Ett framgångsrikt Helsingborg, 

2012). 
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Genom att Helsingborgs stad använder sig utav Balanced Scorecard som sin 

målstyrningsmodell, vägleder det till att fastställa mål utifrån olika perspektiv. Det vill säga 

de perspektiv som ingår i balanserad styrning. Målen som fastställs syftar till att ge motivation 

till förbättringsarbete inom verksamheten samt ge ökad nytta. Modellen för mål- och 

resultatstyrning kan sammanfattas utifrån följande; Målstyrning är något som genomförs i 

Helsingborgs stad genom modellen balanserad styrning. Där Balanserad styrning är ett 

ramverk som innehåller stadens vision, verksamhetsidé, perspektiv, mål, strategier, uppdrag, 

mätetal, målvärden och aktiviteter. ”Ramens” omfattning åskådliggörs och sammanställs i 

styrkort. Styrkort är ett måldokument där prioriterande mål framgår tydligt i Stratsys, stadens 

systemstöd. Systemstödet Stratsys är systemet som stadens målstyrning genomförs i och 

synliggörs på ett systematiskt sätt (Ett framgångsrikt Helsingborg, 2012).  

Styrkortet som Helsingborgs stad använder sig utav är det verktyg som sammanställer stadens 

vision och övergripande mål till verksamhetens aktiviteter och mål på ett välarbetat och 

strukturerat sätt (Ett framgångsrikt Helsingborg, 2012).  

Som nämnt ovan innebär balanserad styrning för Helsingborgs stad att prioriterande och 

mätbara mål formuleras inom olika perspektiv. Detta görs såväl för att skapa en balans i 

styrningen av sina verksamheter samt för att komplettera den traditionella ekonomiska 

uppföljningen utifrån andra perspektiv än de finansiella. Detta görs med mätningar utifrån de 

icke-finansiella perspektiven. De perspektiv som Helsingborgs stad använder sig utav är 

följande; Medborgarperspektivet handlar om hur Helsingborgs stad uppfyller medborgarnas 

förväntningar och behov. Ekonomiperspektivet omfattar uppdragsgivarens krav på 

resurseffektivitet i verksamheten som handlar om hur Helsingborgs stad använder resurserna 

på bästa möjliga sätt. Ett annat perspektiv är organisationsperspektivet och den handlar om 

utformning av processer och arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov i 

staden. Slutligen använder Helsingborgs stad sig utav framtidsperspektivet och detta 

perspektiv omfattar hur staden utvecklar verksamheten långsiktigt. Detta för att inför 

framtiden möta de förändringar som står på tur (Ett framgångsrikt Helsingborg, 2012).  

Dokumentation i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrning, syftar till att ge ökad 

förståelse och kunskap för deras styrmodell. Genom att Helsingborgs stad utövar ett 

framgångsrikt målstyrningsarbete mot uppsatta mål skapar de gemensamt ett ännu bättre 

Helsingborg (Ett framgångsrikt Helsingborg, 2012).  
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4.7 Intervjusammanfattning Helsingborgs stad  

Vi som författare utav denna uppsats har spenderat cirka sex månader på denna 

kandidatuppsats. En kontinuerlig kontakt med våra respondenter har genomgående skett under 

genomförandet utav uppsatsen. Med detta sagt kan vi konstatera att rätt information har 

samlats in med hjälp utav våra respondenter. Under intervjun med Ann-Marie Ståhlgren, 

enhetschef inom verksamhetsstyrning samt kompletterande svar från Jörgen Fransson, 

personaldirektör för Helsingborgs stad, framkom följande information;  

4.7.1 Balanced Scorecard 

Balanserad styrning introducerades i Helsingborg 1999 och år 2006 var styrkortet för 

Helsingborgs stad skapad. Stadens styrkort utgörs av de övergripande mål vilka gäller för 

staden. Syftet med styrkortet är att förmedla de övergripande målen samt att informera vilken 

riktning politiken följer. Detta för att anställda och medarbetare i verksamheten ska få 

förstånd om den strategi som skall följas. Balanserad styrning går ut på att den ledande 

politiken sammansätter ett målprogram för varje mandatperiod skall följas i kommunen. Ann-

Marie förklarar att till en början består målprogrammet av hundra målaktiviteter som anses 

vara viktiga föra att styra staden. Därefter bearbetas målen i kommunens styrkort och 

sammanställs till tio övergripande mål, vilka skall utgöra styrkortet enligt Ståhlgren.  

Jörgen Fransson yttrar sig även då han menar på att för att framställa målriktningarna går 

ledningen till väga genom att utföra visionsarbete, måldokument, strategier, styrkort, 

aktiviteter, åtgärder och slutligen även handlingsplaner. Målen bearbetas sedan årligen med 

uppföljning och avstämning samt korregeringar vid respektive tertial enligt Fransson. Sedan 

är det viktigt att se till att medarbetarna följer och uppnår målen som framställs och de ser 

dem till genom styrkort, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, medarbetarsamtal, 

medarbetarplaner, kundmätningar och andra mätningar uttalar sig Fransson om. Syftet till 

implementeringen av Balanced Scorecard enligt Ståhlgren för Helsingborgs stad, var för att 

kommunen önskade arbeta med icke-finansiella -och- finansiella perspektiv. Efter 

implementeringen menar Ståhlgren att bilden över kommunens verksamhet har förtydligats, 

detta eftersom det är enklare att fokusera sig på och styra på de mål som Helsingborgs stad 

prioriterar. Efter införandet av Balanced Scorecard anser Ståhlgren att ansvarsfördelningen 

inom kommunen har förändrats, i alla fall de senaste två åren. Ansvarsfördelningen har 

förändrats utifrån medarbetarskap och ledarskap på det sättet att Balanced Scorecard inte  
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endast är en ledningsfråga utan medarbetarna berörs utav Balanced Scorecard med. Ann-

Marie menar på att ansvaret innan implementeringen tidigare låg hos chefer och ledning 

medan idag ligger ansvaret hos medarbetarna också. Detta eftersom Helsingborgs styrmodell  

arbetar mycket med aktiviteter, aktiviteter vilka utförs utav medarbetarna. Vidare menar 

Ståhlgren att det är viktigt att medarbetarna är involverad eftersom ledningen sätter mål och 

målvärden men slutligen är det medarbetarna som hjälper till med mätetalen, aktiviteterna och 

ser till att de utförs. Detta menar Ståhlgren gör att kommunen får en tydlig fördelning inom 

ansvar och roller. Genom att ha en tydlig ansvarsfördelning och en rollfördelning gör att 

medarbetarnas engagemang och delaktighet blir utmanande och roligare. Vidare menar även 

Ståhlgren att finns inte någon delaktighet från medarbetarnas sida, sjunker motivationen. 

Därför är det viktigt enlig enhetschefen att alltid involvera medarbetare och kunna föra en 

dialog, vilket är en av framgångsfaktorerna. Ståhlgren anser även att kommunikationen i 

arbetet med Balanced Scorecard är en framgångsfaktor. Detta eftersom kommuniceras inte 

allt ut i verksamheten, faller allt arbete. 

Ann-Marie uttalar sig om att den huvudsakliga anledningen till arbetet med balanserad 

styrkort är bland annat för att Helsingborgs stad i första hand är politiskt styrda. Därmed är 

det väsentligt att arbeta med de politiska mål som berör kommunen. I Helsingbord stad önskas 

tydliga resultat för att förbättringsarbetet skall vara möjligt. Balanced Scorecard är även 

effektivt styrverktyg för att skapa engagemang och delaktighet till målen som framställs. 

Dessa parametrar talar om för Helsingborgs stad om de skall bli framgångsrika eller inte. 

Slutligen menar Ståhlgren att det är en viktig egenskap med Balanserade styrkortet att hela 

verksamheten arbetar med gemensamma styrkort.  

Arbetet med Balanced Scorecard börjar med att ledningen träffas för att studera föregående 

års styrkort. Under mötet skall ledningen revidera styrkortet och komma med mål vilka skall 

prioriteras framöver. Efter ledningsmötet planeras arbetsträffar. Under arbetsträffarna 

presenteras de viktigaste målen, enligt Ann-Marie. Slutligen diskuteras aktiviteter för de 

prioriterande målen. De aktiviteter som medarbetarna utför är aktiviteter som finns i stadens 

styrkort och enligt Ann-Marie tar varje enhet fram även egna aktiviteter eftersom kommunen 

arbetar enhetsmässigt.   
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Samtliga perspektiv utgörs utav tio mål, vilka är en del utav Helsingborgs stads sätt att 

applicera det på Balanced Scorecard. De tio mål som är en del utav Helsingborgs stads 

Balanced Scorecard är ganska konkreta och under året sker ständigt arbete av de tio målen, 

vilka utgör styrkortet och heter planeringsprocessen. Ståhlgren uttalar sig om att i början av 

året skickas anvisningar till stadens förvaltningar, där det samlas in förutsättningar när det 

gäller styrning för 2013 av de tio målen. Anvisningarna består av förutsättningar när det gäller 

pengar, en ramtilldelning som visar hur mycket pengar och investeringsutrymme varje 

avdelning har att förfoga över. Utifrån anvisningarna ställs en budget samman utav 

medarbetarna och därefter börjar arbetet med budgetberedningen för Helsingborg stad. 

Ståhlgren menar att då är det budget med styrkort och målen som ingår i styrkortet, som 

bearbetas. Vidare startar internbudget processen som skall tala om för cheferna hur det ser ut 

för samtliga verksamheter.  I interna budget processen bearbetas mål och strategier vilka skall 

gälla för Helsingborgs stad. Planeringsprocessen fortlöper fram till november där kompletta 

styrkort inklusive mätetal och målvärden, lämnas in. Att mål och mätetal lämnas in under en 

senare tid på året möjliggör det för Helsingborgs stad att ta hänsyn till händelsen som kan 

uppstå under året, men även för att styra mot rätt mätetal. I slutet av året har 

kommunfullmäktige beslutat de kompletta styrkorten för nämnderna. Detta innebär att 

nämnderna vet precis vad internbudgeten är och har kompletta styrkort att arbeta med. 

Slutligen sker en uppföljning av resultaten. 

Ståhlgren talar vidare om hur viktigt det är att utgå från överordnade styrkort när 

verksamhetsstyrkorten skall utvecklas, detta för att bevara den röda tråden. Ännu en viktig 

aspekt för Helsingborgs stad är att ha prioriterade mål. Målen skall vara konkreta och tydliga 

för att den röda tråden skall kvalitetssäkras, vilket antigen chef eller verksamhetschef gör för 

att målen skall hänga ihop med överordnat styrkort. Att skapa verksamhetsstyrkort handlar 

även om god aktivitetshantering, det vill säga att utföra aktiviteter och skapar engagemang 

och delaktighet i styrkortsarbetet. Detta både när styrkortet inför året utvecklas och även när 

det bearbetas. När verksamhetsstyrkortet skapas är det viktigt för Helsingborgs stad att utgå 

från den statisktik som finns om medarbetarundersökningar, medborgarundersökning, 

offentlig statistik och även andra statistiska undersökningar. Även kundenkäter skall användas 

för att utveckla mätetal. Därefter arbetar Helsingborgs stad med aktiviteter som pågår året om 

vilka utökas under årets gång. Följaktligen sker arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. För 

Helsingborgs stad att vara framgångsrik följer de fyra riktlinjer. Den första riktlinjen går ut på  
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att ha tydliga mål, flummiga mål ger en flummig verksamhet. Att ha bra och gott ledarskap 

samt ett bra medarbetarskap. Att genomföra aktiviteter och ha en bra dialog och engagemang i 

verksamheten, bidrar det till att Helsingborgs stad blir mer framgångsrik. Helsingborgs stad 

arbetar med ett intranät vilket de använder för att leda information internt till samtliga 

medarbetare. I intranätet tilldelas det information om bland annat styrmodellen som 

medarbetarna kan ta del av. Ståhlgren påpekar att medarbetarna bör förstå styrmodellen och 

att den utgör fyra perspektiv och tio övergipande mål. Därmed kan alla medarbetare bidra 

verksamheten med något. Därefter sker ett medarbetarsamtal där det går ut på att 

medarbetaren har förstått vad de personliga målen är. Under medarbetarsamtalet får 

medarbetaren möjligheten att fråga om de vilka personliga målen är samt om vilket uppdrag 

medarbetaren är berättigad till. Förstår medarbetaren inte nyttan med uppdraget, vet denne 

inte heller vad som skall göra. Alltså bör medarbetaren ha förståelse om hur uppdraget berör 

denne. Enligt Ståhlgren är det viktiga i arbetet med Balanced Scorecard att målen 

kommuniceras och att alla medarbetare förstår vad målen innebär. Detta är möjligt genom en 

kontinuerlig dialog med enhetschefen. 

Nackdelarna med att styra med Balanced Scorecard kan vara att målkonflikter kan dyka upp. 

Med målkonflikter menar Ståhlgren att ledningen kan ha ett mål medan en enhet kan ha en 

annan som kanske inte stämmer helt överens med varandra. Fördelarna är däremot att resultat 

tydliggörs och att organisationen kan föra en dialog kring mål, vilket gör att engagemanget 

ökar. Vidare menar Ståhlgren att nackdelar aldrig kan överväga fördelar.  

4.7.2 Balanced Scorecard modellen  

Helsingborgs stads Balanced Scorecard består utav ekonomiperspektivet, 

Organisationsperspektivet, medarbetarperspektivet och framtidsperspektivet. I Helsingborgs 

stads styrkortmodell illustreras först de fyra perspektiven. Detta till följd av de tio målen. 

Vidare illustrerar modellen hur målen mäts, det vill säga att målen kan mättas utifrån fler eller 

endast enstaka mätetal. Vidare illustreras det målvärde som Helsingborgs stad utgör och 

slutligen presenteras utfallet för hur väl måtten har uppnåtts.  Däremot ligger kommunens 

största fokus på medborgarperspektivet. Detta eftersom enligt Ståhlgren, mer nytta för 

medborgaren är i huvudfokus. 
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Figur 3. Illustration utav Balanced SCorecard modellen, utvecklad av Kaplan och Norton (Olve, 2003).  

För Helsingborgs stads styrmodell har anpassningar skett, detta för att Balanced Scorecard 

främst är utvecklad för företag och inte kommuner. Helsingborgs stad har utgått från 

Balanced Scorecard grundmodell. Ståhlgren menar på att eftersom Balanced Scorecard är 

väldigt företagsfokuserat har de funderat kring hur styrkortet kan anpassas för en offentlig 

verksamhet. Det som de bland annat har fått göra är att byta grundmodellens ursprungliga 

kundperspektiv till medborgarperspektivet samt det finansiella perspektivet till ekonomi 

perspektivet. Varför de bytte det finansiella perspektivet mot ekonomi perspektiv är enligt 

Ann-Marie för att kommunens huvudsyfte inte är att endast få ut vinst utan att vara den 

offentliga verksamhet som efterfrågas. Sedan har även perspektiven effektiviserats för att 

uppnå ökade prestationer genom att de 2011 reviderades. Genom att de tidigare benämndes 

annorlunda. Ann-Marie menar att förändringen berodde på arbetsprocessen att 

organisationsperspektivet tidigare hette arbetsperspektivet, däremot handlar det ju inte endast 

om arbete utan även om organisationen. Hon anser även att det är viktigt att styrmodellen ses 

över och revideras för att förbättra den ytterliga. Detta eftersom introduceras något 1999 som 

styrkortet gjorde, sker det tydliga förändringar tretton år senare. Ståhlgren uttalar även sig om 

att hon tycker om idén med Balanced Scorecard, idén om att det ekonomiska perspektivet 

kompletteras med icke-ekonomiska delar, vilket hon anser vara en god tanke.  

I ekonomiperspektivet bearbetar Helsingborgs stad hur resurser utnyttjas på bästa sätt, det kan 

gälla de ekonomiska resurserna med även resurseffektiviteten utifrån personalen. För  

Vision 

& Strategi 
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Helsingborgs stad ligger fokus med Balanced Scorecard inte på det finansiella perspektivet, 

alltså har de inte heller framtagit många mål under detta perspektiv. Detta eftersom det 

finansiella perspektivet styrs med ett kompletterande styrmedlet, det vill säga budgetering.  I 

Helsingborgs stad har de nämnt ut sin budget process till budget med styrkort. Ståhlgren 

förklarar att styrkortet måste vara integrerat i budgetprocessen. Ett mål som är kostnads 

drivare måste tas hänsyn till i budgetprocessen. Ståhlgren nämner att budget och balanserad 

styrkort kompletterar varandra i Helsingborgs stad.  

Medborgarperspektivet handlar om hur de uppfyller medborgares förväntningar och behov.  

Vidare talar Ståhlgren om verksamhetsstyrkorten för Helsingborgs stad. Ståhlgren menar att 

det är genom verksamhetsstyrkorten som verksamhetens styrs utifrån. Ett verksamhetsstyrkort 

innehåller ett uppdrag som talar om vad medarbetarens uppdrag är och vad som skall göras. 

Verksamhetsstyrkorten består även av mål vilka skall vara mätbara, för att möjliggöra att 

målen uppnås och resultatet kan följas upp.  Verksamhetsstyrkorten talar om för medarbetaren 

vad som skall uppnås. Ståhlgren förklarar att alla medarbetare måste arbeta med mins fyra av 

de tio målen som berör styrkorten. Detta eftersom varje medarbetare måste ha minst ett 

perspektiv som de arbetar med. Däremot får medarbetarna på egen hand avgöra vilka av de tio 

målen som de anser att de kan bidra med.  

I organisationsperspektivet bearbetas hur Helsingborgs stad presterar inom verksamheten. 

Detta innebär att studera arbetssätt och processer. Ståhlgren menar att det ett bra arbete 

medför att Helsingborgs stad kan leverera vad medarbetarna förväntar utav dem.  Enligt 

Ståhlgren går organisationsperspektivet ut på att Helsingborgstad skall vara en attraktiv 

arbetsgivare och att vår kommunikation skall vara relevant och tillgänglig vilket är en 

jätteviktig framgångsfaktor. Detta för att vi kan rekrytera rätt medarbetare i framtiden. 

Framtidsperspektivet innebär att Helsingborgs stad skall vara mest näringsvänligaste staden i 

Sverige. Ståhlgren uttrycker att Helsingbords stad skall ligga i framkant med miljöfrågor och 

klimatfrågor och vår attraktivitet skall öka. I detta perspektiv finns en större medarbetarfokus 

och är även viktigt att tänka omvärld. Detta för att inte endast ha en intern fokus på 

perspektivet, utan även tänka utveckling och innovation framåt. I Framtidsperspektivet 

bearbetas uppgifter som hur Helsingbogs stad planerar att utveckla verksamheten långsiktigt 

samt hur de möter förändringar vilka väntas ske.  
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4.7.3 Prestationer 

Att leverera prestationer faller ganska naturlig hos kommunen enligt Ståhlgren. Däremot att 

synliggöra prestationerna är något som kommunen måste jobba på. Eftersom kommunen inte 

synliggör prestationer är det svårt att veta om prestationerna har ökat sedan Balanced 

Scorecard implementeringen. Däremot uttalar sig Ståhlgren att prestationer borde öka rent 

logiskt efter implementering utav styrkort, om de synliggörs. Vidare uttalar sig Ann-Marie om 

att både finansiella och icke-finansiella prestationsmått mäts, då finansiella prestationsmått 

mäts inom det ekonomiska perspektivet och de icke-finansiella måtten mäts i de resterande 

perspektiven. Mätningarna görs utifrån mätetal/nyckeltal som Helsingborgs stad har med i sin 

styrmodell. Däremot innan implementeringen av Balanced Scorecard mätte kommunen 

prestationer endast via ekonomiska nyckeltal vilket var en av anledningarna till att den 

implementerades, det vill säga för att kunna mäta icke-finansiella prestationsmått med. De tio 

målen, vilka utgör styrkortet, skall följas upp för att framställa information om hur 

Helsingborgs stads medarbetare har presterat enligt Ståhlgren. Vidare uttalar även Jörgen 

Fransson kring prestationer och belöningar. Där Fransson menar på att styrdokumentet 

belyser dels behovet av bra kollektiva lösningar med möjlighet till individuell bekräftelse och 

dels utveckling. Chefen och arbetsgruppen har alltid möjlighet till återkoppling och 

uppskattning i vardagen. Jörgen Fransson uttalar sig även kring frågan om;  

Teorier säger att prestationsnivån ökar då medarbetare får uppgifter anpassade efter deras 

kunskap, tar ni hänsyn till ovanstående för att medarbetarnas motivation och prestationsnivå 

skall öka? (Se bilaga 2) 

Kring ovanstående fråga menar Fransson att genom vald organisationsmodell/valda 

organisationsmodeller med möjlighet till återkoppling i vardagen matchas individer och 

arbetsgrupper. Detta i syfte att stimulera motivationen menar Fransson samt för att realisera 

mål med tillhörande kvalitet. Vidare uttalar sig även Jörgen Fransson om att medarbetarna 

känner till vilka belöningar som de erhåller om prestationsnivån ökar. Där han uttalar sig om 

att bedömningsgrunder vid lönesättning kommuniceras ständigt och primärt i samband med 

löneöversynsarbete. Information kring presteringar sammanställs i en tertialrapport som består 

av utfallen när det gäller nämndstyrkorten och ekonomistyrkorten menar Ståhlgren. Detta för 

att tydliggöra för politiken om vilka resultaten som varje nämnd har haft, uttrycker sig 

Ståhlgren om. När det gäller uppföljning av målen och styrkortet, följer Helsingborgs stad upp  
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målen tre gånger per år för att se hur utfallet ser ut. Vidare markeras varje aktivitet med en av 

tre färger, rött, grönt, och gult, vilka förklarar ifall aktiviteten är uppnådd i planerad tid och 

vilka aktiviteter som är försenade. Är aktiviteten inte slutförd i tid anses den vara försenad 

och markeras med den röda varningslampan yttrar Ståhlgren sig om. De tre färgerna utgör mål 

som Helsingborgs stad ställer upp för sin verksamhet. Följande gäller; 

Grönt = innebär hundra procent måluppfyllelse eller bättre.  

Gult = den gula färgen motsvarar att målen är uppnådda upp till 91 % till 99 %. 

Rött = innebär 90 % eller lägre.   

Även då en röd varningslampa belyser ett uppdrag, vill Ståhlgren påpeka att för Helsingborgs 

stad är viktigare att medarbetarna fokuserar på att nå målen på ett riktigt sätt. Ståhlgren menar 

att aktiviteter mäts för att få fram tydliga resultat. Därefter undersöks utfallet efter ett spindel 

diagram där målvärden undersöks och analyseras, det vill säga hur högt eller lågt målen ställs 

i jämförelse med det som kan presteras. Ståhlgren påpekar att målen skall vara realistiska och 

ha en ambition. För Helsingborgs stad är målstyrning och styrmodell en processform. 

Ståhlgren menar att målen skall bearbetas över tid och efter diagram som visar utvecklingen 

över flera år. Vidare arbetar Helsingborgs stad med beslutstöd och kommunikation. Alla 

ledare, det vill säga alla chefer och arbetsledare på alla nivåer, har tillgång till samman 

relevanta information samtidigt. Därefter kombineras data ifrån ekonomi, personal och 

verksamhetssystem för att viktiga beslut skall fattas utifrån den information som 

sammanställs.  

Syftet till beslutsstödssystemet är att cheferna ansåg att de hade för lite information när det 

gällde ledning och beslutstöd. Samt att den informationen Helsingborgs stad fick in, inte var 

aktuell. Det var även svårt att få fram och samla in informationen eftersom den var väldigt 

personberoende. Alltså, om inte personen med den rätta kunskapen var på plats, var det svårt 

att gå vidare med ett uppdrag. Därmed upphandlade Helsingborgstad ett beslutsstöd år 2007. 

Till beslutsstödet har Helsingborgs stad kopplat upp ekonomisystemet, personalsystemet samt 

olika verksamhetssystem. Grundtanken med Beslutsstödet är att det skall bestå utav 

standardrapporter, det vill säga att information i beslutsstödet skall presenteras iordningställd 

för samtliga användare. Avsikten med beslutsstödet är framförallt det som utgör Helsingborgs 

stad beslutsstödsidé; för att stödja ledare på kort och lång sikt och för att fatta strategiska  
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beslut mot stadens mål och visioner. Detta gör att strukturen hänger ihop med beslutsstödet 

och en helhetssyn över verksamheten skapas.  

Vidare uttalar sig Ståhlgren kring sambandet mellan prestationer och Balanced Scorecard och 

anser att det absolut finns ett samband. Exempel som tas upp är att Helsingborgs stad har 

medarbetarundersökningen med som ett mått i styrkortet och där syns medarbetarnas 

prestationer utifrån medarbetarindex och ledarindex samt att i styrkortet syns även företags 

prestationer. Levererar och presterar inte Helsingborgs stad utifrån målen i styrkortet, då 

drabbar det prestationsresultatet enligt Ann-Marie. Då målen sätts utifrån kommunens styrkort 

är prestationen i dessa mål till för att synliggöra om kommunen har redovisat rätt resultat, 

med rätt resultat menas det resultat som eftersträvas och det som kommunen intresserar sig av 

är prestationer utifrån ett resultat enligt Ståhlgren. För att sedan uppnå de prestationer som 

eftersträvas omarbetas mål respektive vision årligen, och då revideras samtliga mål. Vilket 

ingår i kommunens planeringsprocess. Däremot ändras inte målen eller visionen om det inte 

finns någon nytta för det, utan när ett mål ändras är det för att kommunen har lyckats med 

målet uttalar Ståhlgren sig om. Därefter att målet är uppnått omvandlas den till ett nyckeltal 

som staden följer upp.   

Då stadens perspektiv kommer på tal under intervjun, uttalar sig Ann-Marie om perspektivens 

påverkan på prestationer. Ann-Marie menar på att stadens fyra perspektiv absolut påverkar 

deras prestationer i form av att hade inte staden haft perspektiv och satt mål utan något 

område att fokusera sig på, hade fokus enligt Ann-Marie legat på helt andra saker. Hon menar 

att medborgarperspektivet hade fortfarande kanske varit i fokus eftersom det är därför 

kommunen finns. Dock anser hon att det är viktigt att vara tydlig med vilka områden och 

perspektiv som skall prioriteras för att prioriteras inte rätt perspektiv kan den innovativa 

förmågan sjunka, vilket kan göra att prestationen sjunker. Vidare uttalar hon sig kring hur 

kommunen håller koll på att prestationsmålen för varje perspektiv möter det som kommunen 

eftersträvar. Där menar Ståhlgren att kontrollen sker via en planeringsprocess samt att de har 

duktiga styrkortsansvariga ute på deras förvaltningar där de med sin kunskap gör 

kvalitetskontroller.  
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5. Analys  

I Analyskapitlet omfattar det en analysering och bearbetning av data. I detta kapitel 

analyseras teorierna och bearbetas gentemot empirin, det vill säga gentemot den insamlig av 

data som har skett.  Här tas det upp vad teorierna först uttalar sig om, sedan redogörs det för 

vad fallföretaget uttalar sig kring. Strukturen av analyskapitlet följer den struktur som råder i 

Teoretisk referensram samt den struktur som råder i Empiri. 

 

5.1 Balanced Scorecard  

Enligt Kaplan och Norton (1992) är syftet med Balanced Scorecard att fokusera på ett mått 

och sedan kommunicera en strategisk inriktning som hjälper skapa balans i verksamheten, 

vilket även är något som Olve et al., (1999) instämmer med. Olve et al., (1999) menar på att 

Balanced Scorecard möjliggör för företag att förutse förändringar i marknaden genom olika 

mått. Även Olve et al., (1999) menar att Balanced Scorecard försöker koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga strategin och visionen. Detta är något som Quick 

(1988) talar om i förklaringen om Vrooms Expectancy Theory. Quick (1988) menar på att en 

utveckling utav dag till dag uppgifter görs för medarbetarna. Detta för att uppnå det 

långsiktiga målet (Quick, 1988).  Ann-Marie Ståhlgren menar på att syftet med styrkortet är 

att förmedla de övergripande målen samt att informera vilken riktning politiken följer. Detta 

för att anställda och medarbetare i verksamheten ska få förstånd om den strategi som skall 

följas. Vidare menar Ståhlgren att det är viktigt att medarbetarna är involverade eftersom 

ledningen sätter mål och målvärden men slutligen är det medarbetarna som hjälper till med 

mätetalen, aktiviteterna och ser till att de utförs. Jörgen Fransson yttrar sig även då han menar 

på att målen bearbetas sedan årligen med uppföljning och avstämning samt korregeringar vid 

respektive tertial. Sedan är det viktigt att se till att medarbetarna följer och uppnår målen som 

framställs och de ser dem till genom styrkort, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, 

medarbetarsamtal, medarbetarplaner, kundmätningar och andra mätningar uttalar sig Fransson 

om.  

Olve et al., (1999) uttalar sig om att styrkortet ger organisationer möjligheten till att 

tydliggöra affärsplanen och de olika uppdrag som planen leder till. Vidare menar Olve et al., 

(1999) att Balanced Scorecard har lett till en ersättning för budget hos många organisationer, 

dock instämmer det inte hos kommunen. Detta eftersom Ann-Marie Ståhlgren uttalar sig om 

att Helsingborg stad fortfarande använder sig utav budget dock i den bemärkning som ett 

kompletterande medel till Balanced Scorecard.  
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Kaplan och Norton (1996) nämner att med hjälp utav styrkortet tillhandahåller organisationer 

en omfattande ram som översätter vision och strategi till en sammanhängande uppsättning av 

prestationsmätningar (Kaplan & Norton, 1996). Ann-Marie förklarar att till en början består 

målprogrammet av hundra målaktiviteter som anses vara viktiga föra att styra staden. Därefter 

bearbetas målen i kommunens styrkort och sammanställs till tio övergripande mål, vilka skall 

utgöra styrkortet och heter planeringsprocessen. Planeringsprocessen fortlöper fram till 

november där kompletta styrkort inklusive mätetal och målvärden, lämnas in. Toumela (2005) 

instämmer med Kaplan och Norton (1996) då Balanced Scorecard oftast används i 

organisationer för att presentera en ny strategi i verksamheten. Kaplan och Norton (1996) 

menar att styrkortet översätter strategi och uppdrag till mått och mål, där de är organiserade i 

olika perspektiv, vilket även är något som Ståhlgren uttalar sig om då planeringsprocessen 

slutligen består utav kompletta styrkort med mål och mätetal.  

Olve et al., (2003) uttalar sig om hur alltsedan Balanced Scorecard introducerats har det blivit 

allmänt accepterat utav både den privata och den offentliga sektorn. Där författarna vidare 

menar att en organisations målsättningar och ambitioner kan på ett lättförståeligt sätt 

beskrivas med hjälp av styrkortet. Styrkortet har visat sig vara användbart för att chefer och 

medarbetare skall kunna kommunicera organisationens strategier och förstå innebörden av 

dem, enligt Olve et al., (2003). För att öka medarbetarnas förståelse för styrkortet krävs 

ständig utveckling och kommunikation, enligt Olve et al.,(2003). Efter införandet av Balanced 

Scorecard anser Ståhlgren att ansvarsfördelningen inom kommunen har förändrats, i alla fall 

de senaste två åren. Ansvarsfördelningen har förändrats utifrån medarbetarskap och ledarskap 

på det sättet att Balanced Scorecard inte endast är en ledningsfråga utan medarbetarna berörs 

utav Balanced Scorecard med. Vidare menar Ståhlgren att det är viktigt att medarbetarna är 

involverad eftersom ledningen sätter mål och målvärden men slutligen är det medarbetarna 

som hjälper till med mätetalen, aktiviteterna och ser till att de utförs. Ståhlgren uttalar sig 

även om delaktighet. Finns det ingen delaktighet från medarbetarnas sida, sjunker 

motivationen. Ståhlgren anser att kommunikationen i arbetet med Balanced Scorecard är en 

framgångsfaktor. Detta eftersom kommuniceras inte allt ut i verksamheten, faller allt arbete. 

Organisationen inleder en kontinuerlig utveckling och dokumentation av de kritiska 

framgångsfaktorerna vid införandet av styrkortet enligt Olve et al., (2003).  Detta för att leda 

verksamheten mot deras mål och visioner. Till följd därav skapas en gemensam syn av den  
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dagliga verksamheten menar Olve et al., (2003). Ericsson och Gripne (2004) talar om att det 

finns fördelar med Balanced Scorecard. Fördelarna enligt Ericsson och Gripne (2004) är att 

styrkortet ger en översikt över organisationen samt att styrkortet fokuserar sig på 

framgångsfaktorer för både nuvarande och långsiktiga mål inom organisationen.  

Syftet med styrkortet är enligt Ståhlgren att förmedla de övergripande målen samt att 

informera vilken riktning politiken följer. Detta för att anställda och medarbetare i 

verksamheten ska få förstånd om den strategi som skall följas. Balanserad styrning går ut på 

att den ledande politiken sammansätter ett målprogram för varje mandatperiod som skall 

följas i kommunen. Vidare menar även Ståhlgren att finns inte någon delaktighet från 

medarbetarnas sida, sjunker motivationen. Därför är det viktigt enlig enhetschefen att alltid 

involvera medarbetare och kunna föra en dialog, vilket är en av framgångsfaktorerna. Detta 

eftersom allt arbete faller då inte allt kommuniceras ut i verksamheten. Olve et al., (2003) 

instämmer med ovanstående. Då enligt Olve et al., (2003) leder det till att förståelsen för 

verksamheten bland medarbetarna samt deras sinne för förändringar och motivation ökas när 

en gemensam syn av den dagliga verksamheten skapas.  

För att ett kvalitetsverktyg skall benämnas som ett styrkort argumenterar Malmi (2001) för ett 

antal kriterier som måste uppfyllas. Dessa kriterier är enligt Malmi (2001) följande; det första 

kriteriet är att verktyget måste innehålla både finansiella -och- icke-finansiella mått. Det 

andra kriteriet är att måtten skall kunna placeras i olika perspektiv och slutligen kriteriet att 

måtten skall vara avskilda från organisationens strategi (Malmi, 2001). Enligt Malmi (2001) 

fanns det en del kriterier som bör uppfyllas för att ett kvalitetsverktyg skall benämnas som ett 

styrkort. Helsingborgs stad uppfyller ovanstående kriterier, då kommunens verktyg innehåller 

såväl finansiella som icke-finansiella mått samt att deras mått placeras i fyra olika perspektiv 

och slutligen så hålls de avskilt från deras strategi, dock använder de perspektiven för att följa 

upp sin strategi och vision.  

5.2 Balanced Scorecard modellen 

Balanced Scorecard illustrerar den dagliga verksamheten i en delad bild av företagets mål 

utifrån de fyra perspektiven enligt Olve et al., (1999). Olve et al., (1999) menar på att 

styrkortet försöker koppla den kortsiktiga styrningen med den långsiktiga visionen och 

strategin. Där författarna även menar på att Balanced Scorecard modellen anpassar styrningen 

till målen och gör avdelningarna i organisationen mer effektiva. De fyra perspektiv som  
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Balanced Scorecard modellen består av är finansiella perspektivet, processperspektivet, 

förnyelse- och utvecklingsperspektivet och kundperspektivet enigt Olve et al., (1999).  

Helsingborgs stads Balanced Scorecard består utav ekonomiperspektivet, 

Organisationsperspektivet, medarbetarperspektivet och framtidsperspektivet enligt Ståhlgren. 

Dock ligger kommunens största fokus på medborgarperspektivet. Detta eftersom mer nytta för 

medborgaren är i huvudfokus, enligt Ståhlgren. Det har även skett anpassningar för 

kommunens styrmodell. Vilket har anpassats för att Balanced Scorecard främst är utvecklad 

för företag och inte kommuner. Helsingborgs stad har utgått från Balanced Scorecard 

grundmodell enligt Ann-Marie. Ståhlgren menar på att Balanced Scorecard är väldigt 

företagsfokuserat och på så sätt har de funderat kring hur styrkortet kan anpassas för en 

offentlig verksamhet. Det som Helsingborgs stad bland annat har fått göra är att byta 

grundmodellens ursprungliga kundperspektiv till medborgarperspektivet samt det finansiella 

perspektivet till ekonomi perspektivet. Sedan har även perspektiven effektiviserats för att 

uppnå ökade prestationer genom att de 2011 reviderades.  

Ax et al., (2009) menar på att det finansiella perspektivet förtydliggör resultatet av strategin i 

finansiella termer, det kan handla om bland annat försäljningsökning, kostnad per varar, 

räntabilitet på eget kapital eller aktieutdelning. Vidare uttalar Ax et al., (2009) sig om att 

produktivitet och försäljningsökning är två medel som är relaterade till perspektivet.  

Som nämndes ovan benämns kommunens finansiella perspektiv för ekonomiperspektivet och 

i ekonomiperspektivet bearbetar Helsingborgs stad; hur resurser utnyttjas på bästa sätt, det kan 

gälla de ekonomiska resurserna med även resurseffektiviteten utifrån personalen. Ståhlgren 

nämner att för Helsingborgs stad ligger fokus med Balanced Scorecard inte på det finansiella 

perspektivet, alltså har de inte heller framtagit många mål under detta perspektiv.  

Enligt Kaplan och Norton (1992) behandlar kundperspektivet vilken framtoning företaget ska 

ha gentemot sina kunder för att kunna förverkliga sin vision.   Med andra ord innebär detta 

perspektivet att verksamheten ska ses ur kundens perspektiv. Målet är att utforma strategin för 

mer nöjda och lojala kunder (Kaplan & Norton, 1999). Vidare anser författarna att chefer ges 

med detta perspektiv även möjlighet till att utveckla kund- och marknadsstrategier som 

förhoppningsvis genererar avkastning i framtiden (Kaplan & Norton, 1992). Van Eerde och 

Thierry (1996) uttalar sig också om framtida avkastningar/belöningar. Där författarna menar  
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på att medarbetare har kunskap i att prestation leder till resultat som sedan leder till belöning, 

vilket är något som gör att det är möjligt att hålla motivationen uppe bland anställda (Van 

Eerde och Thierry, 1996). 

Medborgarperspektivet hos kommunen enligt Ståhlgren handlar om hur de uppfyller 

medborgarnas förväntningar och behov.  Vidare talar Ståhlgren om verksamhetsstyrkorten för 

Helsingborgs stad. Ståhlgren menar att det är genom verksamhetsstyrkorten som 

verksamhetens styrs utifrån. Ett verksamhetsstyrkort innehåller ett uppdrag som talar om vad 

medarbetarens uppdrag är och vad som skall göras. Verksamhetsstyrkorten består även av mål 

vilka skall vara mätbara, för att möjliggöra att målen uppnås och resultatet kan följas upp.  

Verksamhetsstyrkorten talar om för medarbetaren vad som skall uppnås. Ståhlgren förklarar 

att alla medarbetare måste arbeta med minst fyra av de tio målen som berör styrkorten. Detta 

eftersom varje medarbetare måste ha minst ett perspektiv som de arbetar med. Däremot får 

medarbetarna på egen hand avgöra vilka av de tio målen som de anser att de kan bidra med. 

Ax et al., (2009) uttalar sig om det interna processperspektivet och detta perspektiv omfattar 

att verksamheter uttrycker hur de avser att nå det som har beslutats i de två föregående 

perspektiven. Ur strategisk synvinkel har de interna processerna två viktiga uppgifter enligt 

Ax et al., (2009).  Det första är att reducera kostnader relaterade till produktivitetsmedlet i det 

finansiella perspektivet och att förbättra processerna. Den andra uppgiften innebär att tillverka 

och leverera vad företaget erbjuder sina kunder (Ax et al., 2009). 

Inom Organisationsperspektivet bearbetas hur Helsingborgs stad presterar inom 

verksamheten. Detta innebär att studera arbetssätt och processer. Ståhlgren menar att ett bra 

arbete medför att Helsingborgs stad kan leverera vad medarbetarna förväntar utav dem vilket 

kopplas till kundperspektivet i grundmodellen.  Enligt Ståhlgren går organisationsperspektivet 

ut på att Helsingborgstad skall vara en attraktiv arbetsgivare och att vår kommunikation skall 

vara relevant och tillgänglig, vilket är en jätteviktig framgångsfaktor. Detta för att de skall 

kunna rekrytera rätt medarbetare i framtiden menar Ståhlgren. 

Ax et al., (2009) uttalar sig kring utvecklingsperspektivet och menar att detta perspektiv 

beskriver företagets immateriella tillgångar och deras samband till strategin. 

Framtidsperspektivet innebär enligt Ståhlgren; att Helsingborgs stad skall vara mest 

näringsvänligaste staden i Sverige. Ståhlgren uttrycker att Helsingbords stad skall ligga i  
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framkant med miljöfrågor och klimatfrågor och vår attraktivitet skall öka. I detta perspektiv 

finns en större medarbetarfokus och är även viktigt att tänka omvärld. Detta för att inte endast 

ha en intern fokus på perspektivet, utan även tänka utveckling och innovation framåt. I 

Framtidsperspektivet bearbetas uppgifter som hur Helsingbogs stad planerar att utveckla 

verksamheten långsiktigt samt hur de möter förändringar vilka väntas ske, enligt Ståhlgren.  

I modellen för Balanced Scorecard ligger en strategi och vision bakom varje perspektiv menar 

Olve et al., (2009). För var och en utav perspektiven utformas mål, mått, handlingsplaner och 

konkreta målsättningar enligt Olve et al., (1999). Quick (1988) samt Kaplan och Norton 

(1992) uttalar sig kring liknade principer. Bland annat uttalar sig Quick (1988) sig om 

belöningar. Detta eftersom Balanced Scorecard enligt Kaplan och Norton (1992) syftar till att 

styra organisationen mot dess långsiktiga mål och vision, möjliggör Expectancy Theory enligt 

Quick (1988) att uppmuntra medarbetarna till att följa organisationens mål och strategi.  

Samtliga perspektiv utgörs utav tio mål vilka är ganska konkreta enligt Ståhlgren. Under året 

sker ständigt arbete av de tio målen vilka utgör styrkortet. Ståhlgren uttalar sig om att i början 

av året skickas anvisningar till stadens förvaltningar, där det samlas in förutsättningar när det 

gäller styrning för 2013 av de tio målen. Processen fortlöper fram till november där kompletta 

styrkort inklusive mätetal och målvärden, lämnas in. Slutligen sker en uppföljning av 

resultaten. Ståhlgren påpekar att medarbetarna bör förstå styrmodellen och att den utgör fyra 

perspektiv och tio övergipande mål enligt Ståhlgren. 

5.3 Prestationer 

Balanced Scorecard är en modell som integrerar finansiella och icke- finansiella aspekter (Ax 

et al., 2009). Vidare menar Mooraj et al., (1999) att Balanced Scorecard bearbetar feedback 

för att mäta prestationer i organisationen. För att ett arbete med prestationsstyrning skall vara 

möjligt bör både uppföljning och utfall av prestationer för individer tas till hänsyn, enligt 

Armstrong (1999). I Helsingborgs stad faller det ganska naturligt att arbeta med prestationer.  

Jörgen Fransson uttalar sig kring prestationer och belöningar. Där Fransson menar på att 

styrdokumentet belyser dels behovet av bra kollektiva lösningar med möjlighet till individuell 

bekräftelse och dels utveckling. Chefen och arbetsgruppen har alltid möjlighet till 

återkoppling och uppskattning i vardagen.  
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När det talas om prestationsstyrningsprocessen förklaras prestationsmätning som en del av en 

process (Armstrong, 1999). Armstrong (1999) definierar prestationsmätning som utveckling 

och planering för inlärning, varav styrning innebär integration av organisatoriska och 

individuella målsättningar. Vidare menar Quick (1988) att det är ledningens ansvar att 

framställa målriktningar för medarbetarna. Därefter bör ett arbete av ständigt utvecklig av 

målen påbörjas. 

Ännu en viktig aspekt för Helsingborgs stad är att ha prioriterade mål. Målen skall vara 

konkreta och tydliga för att den röda tråden skall kvalitetssäkras, vilket antigen chef eller 

verksamhetschef gör för att målen skall hänga ihop med överordnat styrkort. Att skapa 

verksamhetsstyrkort handlar även om god aktivitetshantering, det vill säga att utföra 

aktiviteter och skapa engagemang och delaktighet i styrkortsarbetet. Därefter arbetar 

Helsingborgs stad med aktiviteter som pågår året om vilka utökas under årets gång. 

Följaktligen sker arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten.  

Armstrong (1999) uttalar sig om att prestationsstyrningsprocessen har utvecklats för att nå 

effektivitet inom organisationen, gruppen och individen. Vidare nämner Armstrong (1999) att 

prestationsstyrning handlar om prestationsförbättringar. Detta tar Helsingborgs stad hänsyn 

till då de har medarbetarundersökningen som ett mått i styrkortet. I detta mått tydliggörs 

medarbetarnas prestationer utifrån medarbetarindex och ledarindex samt att i styrkortet 

synliggörs även företags prestationer. Här presenterar Ståhlgren även sambandet mellan 

prestationer och Balanced Scorecard. Ståhlgren påpekar för att uppnå de prestationer som 

eftersträvas, omarbetas mål respektive vision årligen. När ett mål i kommunens styrkort 

ändras är det för att målet är uppnådd.  Efter att målet är uppnådd omvandlas det till ett 

nyckeltal som staden skall följa upp.  

Även Armstrong (1999) uttalar sig om att förbättring av prestationer bör ske genom att 

löpande utveckla medarbetarnas huvudkompetenser och arbetskapacitet. Detta för att 

utveckling av medarbetaren ska ske (Armstrong, 1999). Vidare medar Quick (1988) att 

prestationen och motivationen kan sjunka hos medarbetaren då den besitter låg kunskap om 

en tilldelad uppgift. På så sätt är det viktigt att ta hänsyn till Expectancy Theory som talar om 

att ledningen bör lyssna till medarbetarnas önskemål och färdigheter, detta för att tilldela 

uppgifter till rätt medarbetare (Quick, 1988). I Helsingborgs stad får nämnderna själv besluta 

om vilka mål de kan bidra företaget med. Nämnderna måste däremot uppfylla målen till minst  
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ett perspektiv, säger Ståhlgren. Med detta kan vi försäkra ett gott arbete då nämnderna kan 

sätta sina kunskaper i akt. Att tilldela medarbetarna uppgifter som de inte kan hantera leder 

bara till flummiga mål och resultat. Detta som även Quick (1988) talar om i undersökningen 

av Expectancy Theory. I kommunen tilldelas även information i ett intranät, vilket de 

använder för att dela information internt till samtliga medarbetare. I intranätet tilldelas det 

information om bland annat styrmodellen som medarbetarna kan ta del av. Ståhlgren påpekar 

att medarbetarna bör förstå styrmodellen samt att den utgör fyra perspektiv och tio 

övergipande mål. Därmed kan alla medarbetare bidra verksamheten med något. 

För mer effektivt arbete av prestationsstyrning bör även kommunikation och medverkan vara i 

fokus. Detta framgår i Expectancy Theory som påpekar att det är väsentligt att ledningen ger 

medarbetarna feedback regelbundet. Detta menar Armstrong (1999) bör vara för att skapa en 

stämning där organisationer och dess medarbetare kontinuerligt har en dialog om att fastlägga 

förväntningar men även för att sprida och dela med sig information om verksamhetens vision 

och mål. I Expectancy Theory påvisas det att i arbetet med ständig feedback får medarbetarna 

större kännedom om hur denna presterat under utvecklingssamtalet (Quick, 1988). Quick 

(1988) menar på att detta leder till att motivationen bland medarbetarna hållas igång.  

Under intervju med Ståhlgren nämner hon att målen för Helsingborgs stad skall bearbetas 

över tid och efter diagram som visar utvecklingen över flera år. För att detta skall vara möjligt 

arbetar Helsingborgs stad med beslutstöd och kommunikation. Detta innebär att alla chefer 

och arbetsledare på alla nivåer, har tillgång till samman relevanta information samtidigt. 

Syftet till beslutsstödssystemet är att cheferna ansåg att de hade för lite information när det 

gällde ledning och beslutstöd. Samt att den information Helsingborgs stad fick in, inte alltid 

var aktuell. Det var även svårt att få fram och samla in informationen eftersom den var väldigt 

personberoende. För att lösa dessa problem var ett beslutstöd lösningen till. Grundtanken med 

Beslutsstödet för Helsingborgs stad, är att det skall bestå utav standardrapporter. Detta 

innebär att information i beslutsstödet skall presenteras iordningställd för samtliga användare 

uttalar sig Ståhlgren om.  

Enligt Armstrong (1999) leder detta till att prestationsstyrning erbjuder främst dialoger om 

prestation och utvecklingsbehov mellan chefer och medarbetare. I Helsingborgs stad tas detta 

hänsyn till i det fallet att medarbetarsamtal utförs. Ståhlgren menar att medarbetarsamtalen 

går ut på att se till att medarbetaren har förstått vad de personliga målen är. Under  
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medarbetarsamtalet får medarbetaren möjligheten att fråga om de vilka personliga målen är 

samt om vilket uppdrag medarbetaren är berättigad till. Förstår medarbetaren inte nyttan med 

uppdraget, vet denne inte heller vad som skall göra. Alltså bör medarbetaren ha förståelse om 

hur uppdraget berör denne. Enligt Ståhlgren är det viktiga i arbetet med Balanced Scorecard 

att målen kommuniceras och att alla medarbetare förstår vad målen innebär. Detta är möjligt 

genom en kontinuerlig dialog med enhetschefen. 

Att endast mäta finansiella prestationsmått var många gånger otillräckligt för företag som var 

beroende av sin miljö och på så sätt gav allt för lite information om framtida värden och vad 

som utlöser de (Ax et al, 2007). Till följd därav påvisar även forskaren Barua et al., (1995) att 

med icke-finansiella mått kan företagen utvinna mer Up-to-date information än vad mått av 

endast finansiella termer kan tillföra företaget. Innan implementeringen av Balanced 

Scorecard mätte kommunen prestationer endast utifrån ekonomiska nyckeltal, vilka ofta var 

otillräckliga för kommunen. Även Quick (1988) påpekar att det bör vara mål som berör bland 

annat dag för dag arbete, långsiktiga mål samt problemlösning. Detta för att prestationsnivån 

skall bevaras uppe bland medarbetarna och att uppmuntra medarbetarna till att följa 

organisationens mål och strategi, vilket Quick (1988) talar om i sin undersökning om 

Expectancy Theory. Under intervjun talar Ståhlgren om perspektivens påverkan på 

prestationer. Ann-Marie menar på att stadens fyra perspektiv absolut påverkar prestationen i 

kommunen. Därmed anser Ann- Marie att det är viktigt att vara tydlig med vilka områden och 

perspektiv som skall prioriteras. Prioriteras inte rätt perspektiv kan den innovativa förmågan 

sjunka, vilket kan leda till att även prestationen bland medarbetarna sjunker.  

Följaktligen menar Armstrong (1999), för att prestationsmått ska identifieras måste 

målsättningarna för måtten definieras.  För att nå en gemensam förståelse av 

prestationskraven genom verksamheten, anser Armstrong (1999) det vara viktigt att 

målsättningar sammansmälts. Även att följa upp resultatet och samtala med medarbetarna är 

viktigt att utföra, påvisar Quick (1988) i sin undersökning om Expectancy Theory. I 

Helsingborgs stad omfattar styrkortet tio mål, vilka utgör styrkortet. Ståhlgren påpekar att det 

är väsentlig del i styrkortsarbetet att målen skall följas upp för att framställa information om 

hur Helsingborgs stads medarbetare har presterat. Mätningarna görs utifrån mätetal som 

Helsingborgs stad har med i sin styrmodell. När det gäller uppföljning av målen och 

styrkortet, följer Helsingborgs stad upp målen tre gånger per år för att se hur utfallet ser ut. 
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Vidare sammanställs denna information i en tertialrapport (en form av redovisningsmapp av 

målen) som består av utfallen när det gäller nämndstyrkorten och ekonomistyrkorten. Detta 

för att tydliggöra för politiken om vilka resultaten som varje nämnd har haft. 

Prestationsmåtten möjliggör för företagen att få en klarare bild över verksamhetens 

utformning och utifrån det menar Ax et al., (2007), genereras kunskap om hur företagens mål 

skall uppnås. Quick (1988) menar på att ledningen skall diskutera medarbetarnas prestationer 

och hur väl de uppnår målen. Detta med jämna mellanrum (Quick, 1988). 

Armstrong (1999) påpekar att genom att utföra prestationsmätningar är det möjligt att inte 

endast definiera vad som skall uppnås utan även definiera att och hur målsättningarna har 

uppnåtts. Däremot anser Quick (1988) då medarbetarna följer organisationens mål kan även 

personliga värden uppnås, därmed blir medarbetarnas vilja att uppnå organisationens mål 

större. Alltså är det enligt Quick (1988) väsentligt att organisationens mål skall komplettera 

medarbetarnas personliga mål. För att bevara prestationen uppe bland medarbetarna i 

Helsingborgs stad, har kommunen utvecklar tre prestationsnivåer enligt Ståhlgren. De tre 

nivåerna har anpassats efter mål och strategier samt efter den kapacitet som kommunen kan 

prestera till menar Ann-Marie. Prestationsnivåerna presenteras i tre färger och på så sätt 

informerar medarbetaren hur väll den utfört en tilldelad aktivitet. Vidare menar Ståhlgren att 

varje aktivitet markeras med en av tre färger, rött, grönt, eller gult. Prestationsnivåerna är till 

för att förklarar ifall aktiviteten är uppnådd i planerad tid och vilka aktiviteter som är 

försenade.  

Grönt = innebär hundra procent måluppfyllelse eller bättre.  

Gult = den gula färgen motsvarar att målen är uppnådda upp till 91 % till 99 %. 

Rött = innebär 90 % eller lägre.   

Ståhlgren vill även påpeka att trotts att en röd varningslampa belyser ett uppdrag, är det mest 

väsentligt för Helsingborgs stad att medarbetarna fokuserar på att nå målen på ett riktigt sätt. 

Ståhlgren menar att aktiviteter mäts för att få fram tydliga resultat. processform.  
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6. Resultat och Slutsatser  

I Kapitlet Resultat och Slutsatser diskuteras det kring orsak och samband mellan 

prestationer, Balanced Scorecard och kommunen. Strukturen av detta kapitel följer den 

struktur som råder i Teoretisk referensram, Empiri samt den struktur som råder i 

Analyskapitlet. 

 

6.1 Resultat utifrån Statistik 

Studien grunda sig på ett syfte där undersökningen bland annat skulle leda till statistik. En del 

utav syftet löd såhär;  

(…) Vidare skall studien skapa en helhetsförståelse om Balanced Scorecard och få fram 

statistik över hur styrkortet har påverkat Helsingborgs stads prestationer till att utvecklas 

över åren.  

Arbetet med Balanced Scorecard har utvecklats genom åren för Helsingborgs stad. Första året 

efter implementeringen av styrkortet 2006, arbetade kommunen med 10 styrkort inklusive 

stadens styrkort. Detta motsvarar att kommunen år 2007 hade totalt 11 nämnder. Enligt 

riktlinjerna behöver inte nämnder med mindre än 75 anställda skapa verksamhetsstyrkort, 

därav har vissa nämnder noll styrkort (Se bilaga 5. Diagram över Helsingborgs stads styrkort 

2007).  

Året är 2012 och Helsingborgs stad är nu inne på det sjätte året sen de implementerade 

Balanced Scorecard, och har nu totalt elva nämnder som arbetar med styrkortet. Då 

Idrottsnämnden och fritidsnämnden finns under Barn och utbildningsnämnden i denna 

statistik anses detta vara en gemensam nämnd. År 2012 utgörs Helsingborgs stad av 10 

styrkort samt stadens styrkort. Diagrammet illustrerar även de 174 verksamhetsstyrkorten, 

vilket totalt sätt motsvarar 186 styrkort för 2012 (Se bilaga 6. Diagram över Helsingborgs 

stads styrkort 2012).  

Som en sammantagen slutsats av diagrammen anses det skett en förbättring av styrkorten 

inom kommunen sedan implementeringen utav Balanced Scorecard skedde. Diagrammen 

visar att kommunens arbete med styrkortet har utvecklas över åren. Som illustreras i ett av 

diagrammen (Se bilaga 6. Diagram över Helsingborgs stads styrkort 2012), har kommunen 

bättre koll på sin verksamhet idag och kan lättare följa upp mål och prestationer. Detta då fler 

styrkort skapats samt att fler nämnder arbetar med styrkortet. Följaktligen påvisar 

diagrammen hur prestationsnivån för Helsingborgs stad förbättrats genom åren sedan 

implementeringen av Balanced Scorecard. Vidare har kommunen möjlighet att med Balanced  
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Scorecard jämföra resultat av målen med föregående års resultat, vilket medför att de kan 

lägga upp realistiska mål för framtiden. På så sätt kan Helsingborgs stad följa upp utfallet av 

målen och undersöka prestationen för målen.  

6.2 Slutsats 

Denna studie har sin grund i följande problemformulering;  

På vilket sätt har Balanced Scorecard påverkat Helsingborgs stads prestationer?  

När undersökningen har närmat sitt slut visar det sig att styrkortet påverkar Helsingborgs 

stads prestationer. Styrkortet påverkar kommunikationen som vidare påverkar motivationen. 

Detta samband orsakar i sin tur till att motivationen hålls aktiv vilket leder till att 

prestationsnivån höjs bland medarbetarna. Helsingborgs stad använde bland annat sitt styrkort 

för belöning och uppföljning av verksamhetens aktiviteter. Vilket gjorde att medarbetarnas 

engagemang och delaktighet blev mer utmanande och roligare. Detta fenomen visade att 

belöning är en faktor som spelar roll för att prestationsnivån ska öka hos Helsingborgs stad.  

I Balanced Scorecard modellen bygger varje perspektiv på strategi och vision. Därefter 

utformas mål, mått, handlingsplaner och konkreta målsättningar, vilka sammantaget skapar 

styrkortsmodellen. Vidare kommuniceras visionen till övriga anställda genom mål och 

belöning. Inom Helsingborgs stad bearbetas styrkortsmodellen och de tio målen ständigt 

under året. Utifrån bearbetningen erhålls feedback för att med Balanced Scorecard mäta 

prestationer i organisationen.  Studien visade även att i den offentliga verksamheten bearbetas 

aktiviteter och följaktligen sker arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten för att följa upp 

prestationsmåtten. Styrkortet påverkar kommunens prestationer i den bemärkelsen att 

användning utav styrkortet sker när prestationsnivåerna mäts. Detta är ytterligare faktorer som 

visar ett samband mellan prestationer och Balanced Scorecard. 

Prestationsstyrning handlar om prestationsförbättringar vilket medför att engagemang och 

delaktighet skapas i styrkortet som leder till högre prestationer. Undersökningen med 

fallföretaget visade att målen som utvecklas i styrkortet skall hänga ihop med överordnat 

styrkort.  

Prestationen och motivationen kan sjunka hos medarbetaren då den besitter låg kunskap om 

en tilldelad uppgift. En verksamhet som tar hänsyn till medarbetarnas färdigheter genom  
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styrverktyget kan försäkra ett gott arbete. För mer effektivt arbete av prestationsstyrning är 

kommunikation och medverkan det som skall tas hänsyn till när arbete med styrkort 

genomförs. Genom att ledningen regelbundet ger medarbetarna feedback, medför det att 

information om mål och vision kan spridas genom verksamheten. Även detta för att bevara 

prestationsnivån uppe bland medarbetarna. För att kommunen skall uppnå de prestationer som 

eftersträvas omarbetas mål respektive vision årligen. I och med det sker förbättring av 

prestationer samt att medarbetarnas kompetens och arbetskapacitet utvecklas löpande, vilket 

är en väsentlig del i arbetet med Balanced Scorecard. 

En annan påverkningsfaktor som Balanced Scorecard har gentemot Helsingborgs stads 

prestationer är att arbetet med styrkortet har lett till aktuell information om prestationsmått. 

Detta har resulterat till att Helsingborgs stad kan tillhandahållas med information som är 

aktuell för ledning och beslutsstöd.  

Undersökningen har även visat att icke-finansiella mått möjliggör för företagen att utvinna 

mer Up-to-date information än vad mått av endast finansiella termer kan tillföra, vilket är vårt 

kunskapsbidrag. Up-to-date informationen kan bevara prestationsnivån uppe bland 

medarbetarna samt uppmuntra dem till att följa organisationens mål och strategi. Stadens fyra 

perspektiv har påverkat prestationen i kommunen genom att tydliggöra om vilka områden och 

perspektiv som skall prioriteras. Undersökningen har även påvisat att prestationsmätningar 

inte endast definierar vad som skall uppnås utan även ger kännedom om hur och att 

målställningarna blir uppnådda, vilket även här är vårt kunskapsbidrag. Medarbetarna kan 

även uppnå personliga värden genom att följa organisationen mål. Detta medför att 

medarbetarnas engagemang om att uppnå målen har ökat. Sammantaget visar resultaten att 

prestationer är en naturlig vardagsprocess att arbeta med i kommunen, när Balanced 

Scorecard tillämpas.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång visade det sig att många företag och kommuner hade slutat använda sig 

utav Balanced Scorecard och övergått till att använda ett annat styrverktyg. Till följd därav 

skulle en intressant forskning vara; att undersöka varför företag och/eller kommuner har slutat 

använda sig utav Balanced Scorecard.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

 

Allmänna frågor 

1. Vilken är din nuvarande befattning? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. År i yrket? 

4. Antal år i kommunen? 

5. Beskriv kort kommunens verksamhet. 

6. Vad är kommunens vision? 

 

Balanced Scorecard 

1. Vem introducerade BSC för er kommun? 

2. Vad var kommunens kunskap om balanserade styrkort innan ni börjande med 

styrkortsarbete? 

3. När implementerade Helsingborgs stad BSC? 

4. Varför implementerade ni BSC? 

5. Vad är syftet med att använda balanserade styrkort? 

6. Vad hade ni för styrsystem/verktyg innan BSC? 

7. Har ni ersatt det med BSC? 

- Om JA, varför ansåg ni behovet med det? 

- Om NEJ, är det för att det andra verktyget kompletterar BSC? 

8. Hur bedömer du medarbetarnas förståelse för styrkortsarbetet? 

9. Har bilden över företagets verksamhet förtydligats genom införandet av balanserat 

styrkort? 

10. Hur förändrades ansvarsfördelningen efter införandet av BSC? 

11. Berörs alla era avdelningar utav BSC? 

12. Hur används BSC i er verksamhet?  

13. Kan du beskriva din roll i arbetet med BSC? 

14. Hur arbetar ni på er arbetsplats rent praktiskt med BSC? 

15. Vilka är fördelarna med att styra med balanserade styrkort?  

16. Vilka är nackdelarna med att styra med balanserat styrkort?  

17. Hur viktig är all kommunikationen när ni arbetar med BSC? 

18. Upplever du att delaktigheten i företaget ökade eller minskade efter styrkortets 

införande? 

19. Kan ni förutse framtida affärer med BSC? 

- Hur förutser ni?  

20. Anser ni att företagets motivation och förståelse för vision och målen ökas med 

hjälp av BSC? 

- Om JA, på vilket sätt? 

21. Förändrades medarbetarnas uppfattning om visionen och strategin beroende på om 

balanserat styrkort eller ett annat verktyg användes? 

22. Har ni upplevt att fel uppstått med användningen av det balanserade styrkortet, 

- Om JA, vilka åtgärder vidtogs? 

23. Vilka mått fokuserar HBG stad sig i med BSC? 

24. Hur går ni tillväga för att identifiera de kritiska måtten i företaget? 
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25. Hur förmedlar HBG stad målen och måtten så att den når hela verksamheten som 

påverkas av BSC? 

26. Har måtten ökat eller reducerats efter införandet av balanserat styrkort? 

27. Vad kan vara viktigt att andra företag tänker på vid införandet av BSC? 

 

Prestationer 

28. Vad innebär prestation för ert företag? 

29. Har företagens prestationer ökat sedan implementeringen av BSC? 

30. Mäter ni både icke-finansiella prestationsmått och finansiella prestationsmått? 

31. Hur mäter ni icke-finansiella prestationsmått? 

32. Hur mäter ni finansiella prestationsmått? 

33. Hur mätte ni företagens prestationer innan BSC? 

34. Ser ni ett samband mellan företagens prestationer och BSC? 

- Om JA, på vilket sätt? 

35. Hur ser ni till att prestationsmålen för hela företaget uppnås? 

36. Hur ofta omarbetas mål respektive vision för att uppnå de prestationer som 

efterstävas? 

37. Påverkar era fyra olika perspektiv företagens prestationer? 

- Om JA, på vilket sätt? 

38. Mäter ni företagens prestationer utifrån era perspektiv? 

39. Hur kontrollerar ni att prestationsmålen för varje perspektiv möter det som 

företaget strävar efter? 

 

Perspektiven  

40. Vilka perspektiv arbetar HBG stad med? 

41. Hur har arbetet med perspektiven effektiviserats för att uppnå ökade prestationer? 

42. Hur har ni anpassat de olika perspektiven för att de ska passa mer in i ert företag? 

43. Vilka olika nyckeltal använder ni inom de olika perspektiven? 

- Anser ni att de nyckeltalen är tillräckliga för att nå långsiktiga mål? 

44. Hur går HBG stad tillväga för att lägga upp mål för samtliga perspektiven för att 

gemensamt uppnå de långsiktiga målen? 
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 Bilaga 2. Intervjuguide för andra intervjutillfället 

Intervjufrågor om Balanserade styrkort och prestationer.  

 

Expectancy Theory är användbar för undersökningar vilka fokuserar i att förstå det 

mänskliga beteendet. Teorin kan användas för att utveckla motivationsprogram för att öka 

prestationen hos medarbetare (Quick, 1988).  

 

 

1. Hur ser ni till att medarbetarna belönas vid höga prestationer? 

 

2. Om Helsingborgs stad använder sig utav belöningssystem, tog ni då hänsyn till 

medarbetarnas personliga mål när systemet utvecklades?  

 

3. Ansvarar ledningen för att framställa målriktningar för medarbetarna?  

- Om JA, hur går ledningen till väga för att framställa målriktningarna?  

- Om NEJ, vem ansvarar om inte ledningen och hur går de tillväga?  

 

4. Hur ofta bearbetas och utvecklas mål för medarbetarna?  

 

5. Hur ser ni till att medarbetarna följer och uppnår de mål som har framställts?  

 

6. Tar ledningen hänsyn till medarbetarnas önskemål och färdigheter när uppgifter 

tilldelas?  

- Om JA, följer ni upp resultatet av de tilldelade uppgifterna genom 

medarbetarsamtal eller på andra vis?  

- Om NEJ, hur ser ni till att uppgifterna som tilldelas uppnås?  

 

7. Teorier säger att prestationsnivån ökar då medarbetare får uppgifter anpassade efter 

deras kunskap, tar ni hänsyn till ovanstående för att medarbetarnas motivation och 

prestationsnivå skall öka?  

 

8. Hur tillhandahåller ledningen med feedback till medarbetarna utöver vanliga 

medarbetarsamtal och utvecklingssamtal?  

 

9.  Känner medarbetarna till vilka belöningar de kan tilldelas om prestationsnivån ökar?   

 

Balanced Scorecard 

 

10. Vad är syftet med att använda balanserade styrkort? 

 

11. Hur används BSC i er verksamhet? 

 

12. Hur går Helsingborgs stad tillväga för att lägga upp mål för samtliga perspektiven för 

att gemensamt uppnå de långsiktiga målen? 
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Bilaga. 3 Balanced Scorecard modellen 

 

 

Figur 4. Illustration utav Balanced Scorecard modellen, utvecklad av Kaplan och Norton (Olve, 2003). 

 

Bilaga 4. Helsingborgs stads Balanced Scorecard modell  

 

Figur 5. Illustration utav Balanced SCorecard modellen, utvecklad av Kaplan och Norton (Olve, 2003).  

 

 

 

Bilaga 5. Diagram över Helsingborgs stads styrkort 2007 

Vision 

& Strategi 

Vision 

& Strategi 
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Bilaga 6. Diagram över Helsingborgs stads styrkort 2012 
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Bilaga7. Diagram över Helsingbogs stads verksamhetsstyrkort 
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Bilaga 8.  Vroom´s Expectancy Theory  

 

 

Figur 6. Vroom´s Expectancy Theory (Collins, 2009). 
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