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Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla personer som på olika sätt bidragit till att uppsatsen ser 

ut som den gör idag. Vi vill rikta ett extra stort tack till vår handledare Jan-Olof Müller som 

varit otroligt entusiastisk och inspirerande genom hela uppsatsprocessen. Dessutom vill vi 

tacka våra opponenter för all konstruktiv kritik och feedback. 

 

Slutligen vill vi också rikta ett speciellt tack till våra respondenter! Det är er vänliga 

inställning och förmåga att ta er tid i en fullproppad vardag som har möjliggjort uppsatsen. Vi 

är mycket imponerade (och kanske också lite avundsjuka) över på vilket sätt ni brinner för 

arbetet med balanserad styrning.  
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Sammanfattning 
 

En rad olika studier är gjorda om användning av det balanserade styrkortet i den offentliga 

sektorn. Färre studier är dock gjorda på en lägre och mer lokal nivå inom kommunala 

verksamheter. Syftet är att beskriva styrkortstillämpning utifrån två olika förvaltningars 

styrkortsanpassning över tid, samtidigt som aktörer och dess regler uppmärksammas i detta 

sammanhang. Detta har lett oss fram till följande problemformulering: Hur kan 

styrkortstillämpning beskrivas på två olika förvaltningar i en kommunal kontext? I den 

teoretiska referensramen presenteras grundläggande teorier om balanserat styrkort i olika 

kontexter, en styrmodells översättningsprocess samt om regler som vägleder och begränsar 

aktörer i organisationen. Kapitlet avslutas med en egenkonstruerad modell, vilken ligger till 

grund för resterande kapitels struktur. Studien är genomförd som en fallstudie på 

stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsnämndens förvaltning i Helsingborgs stad. Vi har 

valt att göra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, där empirin samlats in genom 

intervjuer och en observation. Det resultat vi fått tyder på att styrkortstillämpning i hög grad 

är beroende av hur förvaltningarnas styrkortsanpassning har sett ut och vilka regler 

organisationens aktörer vägleds och begränsas av.  

 

Nyckelord: balanserad styrning, lokal kontext, anpassning och regler 

 

  



 

 

Abstract 
 

A variety of studies have been conducted on the use of the balanced scorecard in the public 

sector. Fewer studies, however, is made at a lower, more local level within municipal 

departments. The aim is to describe the scorecard application by two different departments, 

while scorecard adjustment over time and actors and their rules are addressed in this context. 

This has led us to the following problem: How can scorecard application be described in two 

different departments in a municipal context? In the theoretical framework we presented 

fundamental theories of balanced scorecard in different contexts, a scorecards translation 

process and the rules that guide and limit the actors in the organization. The chapter concludes 

with a self-constructed model, which is the basis for the remaining chapter structure. The 

study was conducted as a case study in stadsbyggnadsförvaltningen and utvecklingsnämndens 

förvaltning in Helsingborg. We have chosen to do a qualitative study with an abductive 

approach, where empirical data is collected through interviews and an observation. The 

results we obtained suggest that the scorecard application is highly dependent on how 

scorecard adjustment has been done in the department and what set of rules the organization's 

actors are guided and constrained by.   

 

Keywords: balanced governance, local context, scorecard adjustment and rules 
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1. Inledning 
Inledningen inleds med en redogörelse för balanserad styrning i kommunal kontext. Därefter 

presenteras problemdiskussionen som leder fram till uppsatsens problemformulering och 

syfte. Vidare presenteras avgränsningar, tidigare forskning, centrala begrepp samt 

disposition.  

1.1 Bakgrund 
I boken ”Relevance lost: The Rise and Fall of Management Accounting” belyser Johnson och 

Kaplan (1987) en mängd kritik som riktas mot den traditionella ekonomistyrningen. 

Ekonomistyrningen ansågs inte ha följt med i miljöns utvecklingstakt och ansågs därför vara 

för gammal, för snedvriden samt för aggregerad och kortsiktig för att ge relevant och 

användbar information. Ax och Ask (1995) hävdar att detta var startskottet för en livlig debatt 

kring ekonomistyrningens avsaknad av relevans, samt dess behov att anpassas till moderna 

organisationer och företagsstrategier. Ur denna debatt har en rad nya idéer och styrmodeller 

introducerats (Ax & Björnenak, 2005). En av de styrmodeller som infördes var det 

balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet introducerades i början av 1990-talet av 

Kaplan och Norton som ett prestationsbaserat mätsystem utvecklat för den privata sektorn. 

Det kompletterar organisationens finansiella styrning med icke-finansiella mål, som till 

exempel kundnöjdhet och lärande (Kaplan & Norton, 1992). 

 

Även i den kommunala sektorn introducerades vid denna tidsperiod flertalet styrmodeller. 

Sahlin-Andersson (2000) beskriver 1980- och 90-talet som en period där reformerna, med en 

tydlig fokusering på bland annat decentralisering, målstyrning, lokalt ledarskap, organisation 

samt utvärdering, föll tätt inom offentlig förvaltning. Ett samlingsnamn för dessa reformer, 

som inte enbart existerade i Sverige, är New public management (NPM). NPM har lett till att 

nya styrmodeller spridits och tillämpats inom både den privata och den offentliga sektorn 

(Chang, 2007).  

 

Hellström, Jönsson och Ramberg (2012) beskriver början av 1990-talet som en problematisk 

tid för svenska kommuner. De utsattes för en omfattande press på grund av avtagande 

legitimitet och ökade kostnader för tillhållande av tjänster. Dessutom befann sig Sverige i en 

lågkonjunktur. Sahlin-Andersson (2000) hävdade att den offentliga förvaltningens effektivitet 

och kvalitet ifrågasattes. En viktig milstolpe för kommunernas organisation och utveckling 

blev den institutionella förändringen av kommunallagen år 1992, där kommunerna fick 

möjligheten att organisera sig på alternativa sätt, vilket gav utrymme för stora reformer av 

offentlig sektor (Hellström et al, 2012).  

 

Med facit i hand är det tydligt att en förändring i kommunallagen påverkade den offentliga 

sektorn, men under 1990-talets mitt rådde det andra åsikter. Brorström och Rombach (1996) 

presenterar en exposé av kommunal förändringsbenägenhet. De menar att efter två decennier 

av närmast oavbruten vilja att förändras, och ständig lansering av nya lösningar under mitten 

av 90-talet, har kommunal förändringsbenägenhet avstannat. Detta förklaras med dels de 

minskade resurserna som omöjliggjorde stora verksamhetsreformer, dels avsaknaden av starka 

förebildskommuner med innovativ struktur och nya styrtekniker (Brorström & Rombach, 

1996). Sahlin-Andersson (2000) såg istället att utvecklingen alltmer gick mot att jämföra sig 

med förebilder inom den privata sektorn. Ett exempel där den offentliga sektorn inspirerats av 

den privata sektorn är vid användning av det balanserade styrkortet, som har utvecklats till en 

populär styr- och kontrollmodell inom den offentliga sektorns olika organisationer (Sharma & 
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Gadenne, 2011). För att bevara användbarheten i styrverktyget i en kommunal kontext krävs 

dock en del justeringar av den ursprungliga modellen (Johanson, Skoog, Backlund & 

Almqvist, 2006; Kaplan & Norton, 2001). 

1.2 Problemdiskussion 
Sahlin-Andersson (2000) förespråkar att både idéer och reformer aktivt transporteras över 

världen. De modeller och den praktik som sprids är däremot öppen för en reception, tolkning, 

och omformulering. Det resulterar i att det blir mer generella tolkningar av den lokala 

erfarenheten och praktiken som sprids. Funck (2013) förklarar att en studie av svenska 

kommuner som gjordes 2004 visade skillnader i vilken form balanserad styrning användes, 

där vissa kommuner implementerade styrmodellen hela vägen ner på individnivå, medan 

andra endast använde sig av modellen på utvalda enheter. Dessutom fanns det skiljaktigheter 

mellan att implementera modellen i hela organisationen, eller stegvis implementera modellen. 

Sharma och Gedenne (2011) argumenterar för att det finns en problematik i att en styrmodell 

inte passar alla avdelningar i organisationen, då dessa skiljer sig åt markant både 

uppbyggnadsmässigt och affärsmässigt. Funck (2009) förklarar att tidigare forskning stödjer 

att en styrmodell sällan används på samma sätt eller har likadant utseende i olika 

verksamheter, där hon argumenterar för att en styrmodell i vissa fall anpassas utefter 

kontexten, samt att styrmodellen även kan påverka kontexten vilken anpassas som ett resultat 

av detta. Kontext ses i detta sammanhang som omgivningen vilket ett styrkort är relaterat till. 

Nörreklit (2000) anser att det är viktigt att medarbetarna i organisationen medverkar och är 

delaktiga i styrkortets anpassning till verksamheten, det vill säga den stegvisa 

implementeringen, för att på så vis få en acceptans på lokala nivåer. Men hur arbetar lägre 

nivåer i stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsnämndens förvaltning med att anpassa 

styrmodellen? 

 

I sin studie, vilken omfattar 44 svenska kommuner och sjukhus, finner Funck (2013) att några 

av de största problemen från erfarenheterna med balanserad styrning var svagheter i 

informationssystemet, samt kulturella svårigheter inom verksamheterna att få acceptans för 

den filosofi som ett balanserat styrkort representerar. Siverbo (2001) menar att flertalet 

forskare använder ord som institution eller kultur, då de menar just begreppet regler. I likhet 

med detta resonemang menar Barley och Tolbert (1997) (ref Englund, 2005) att institutioner 

kan ses som en samling regler, vilka har varierande förmåga att påverka handling hos aktörer, 

beroende på hur rotande de är i organisationen. Funck (2009) förklarar att det blir centralt att 

lyfta in aktörerna i diskussionen kring hur ett styrkort anpassas utifrån lokala förutsättningar 

samt hur handlingar gör att styrkortsarbetet konkretiseras. Brorström och Siverbo (2001) går 

steget längre och hävdar att aktörer och institutioner är överordnade en styrmodell, då det är 

aktörer som ifrågasätter och förstärker reglerna i verksamheten. Vilka regler för olika aktörer 

blir urskiljbara i stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsnämndens förvaltning? 

 

Askim (2004) menar att arbetet med ett balanserat styrkort kan variera kraftigt mellan 

övergripande och lokala nivåer i samma kommunala kontext. Vissa förvaltningar har liknande 

mål som övergripande nivåer, medan andra är mer friställda och skapar egna mål. Montin 

(2006) förklarar att ett mål kan blir detaljerade regler för aktörer. Englund (2005) menar att 

aktörer påverkas av regler i sitt förändringsarbete, vilka både begränsar och vägleder arbetet 

med ett balanserat styrkort. Funck (2009) beskriver praktisk användning i termer av vad som 

faktiskt har blivit av styrmodellen, det vill säga att fokus snarare ligger på styrmodellen och 

hur denna används av aktörer i deras arbete, och mindre på hur yrket ska utövas. Englund 

(2005) ser istället arbetet som prat och aktivitet i ett styrningsprojekt. I vår uppsats ser vi 

praktisk användning och prat och aktivitet i ett projekt synonymt, vilket i vår uppsats benämns 
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styrkortstillämpning. Detta leder fram till vår problemformulering:  

1.3 Problemformulering 
Hur tillämpas styrkort på två olika förvaltningar i en kommunal kontext? 

1.4 Syfte 
Avsikten med studien är att lämna ett bidrag till kunskaperna om hur en lokal kommunal 

kontext påverkar och påverkas av en styrmodell. Syftet är att beskriva styrkortstillämpning 

utifrån två olika förvaltningars styrkortsanpassning över tid, samtidigt som aktörer och dess 

regler uppmärksammas i detta sammanhang. Fokus i studien är således vad som faktiskt blivit 

av anpassningsarbetet med modellen i form av tillämpning. 

1.5 Avgränsningar 
I vår studie avgränsar vi oss till en lokal nivå, det vill säga en förvaltningsnivå, men trots detta 

så uppmärksammas andra nivåer i uppsatsen för att beskriva den miljö förvaltningarna 

befinner sig i. I uppsatsen behandlas den ekonomiska aspekten av arbetet med balanserad 

styrning endast i begränsad omfattning. Fokus ligger inte på hur budget samspelar med 

styrkortsarbetet, eller om arbetet resulterat i ökade/minskade kostnader.  

1.6 Tidigare forskning 
Det som fick oss att intresseras av förvaltningsnivån var en tidigare rapport om 

styrkortstillämpning på övergripande nivå i Helsingborgs stad, där vi möttes av en mycket 

positiv syn på det balanserade styrkortet. I metodkapitlet resonerade vi kring huruvida vi 

skulle få andra resultat på en förvaltningsnivå i samma kommun (Se Carlsson, Elharbiti, 

Grönesjö, 2012). Englund (2005) argumenterar i sin doktorsavhandling, där både mottagandet 

och utformandet av det balanserade styrkortet på tre undersökta kommunala enheter varit 

förknippat med motstånd, att liknande eller kompletterande empiriska studier bör göras i 

kommuner där arbetet varit mer positivt. Det som gör vår uppsats empiriskt intressant är att få 

studier av det balanserade styrkortet är gjorda längre ner i den kommunala verksamheten, på 

lokal nivå inom förvaltningar. Vår ambition är att söka teorier som beskriver en 

förvaltningsnivå, men vi ser även möjligheter då en allmän referensram appliceras på en 

förvaltning. Siverbo (2001) menar att det inte finns en specifik teori om regler i offentlig 

verksamhet, men att empirisk forskning leder till att en sådan utvecklas på sikt när allmänna 

teorier appliceras på kommuner och landsting. I linje med resonemanget menar vi att det är 

intressant i vår studie att applicera teorier om regler på en förvaltningsnivå.   

1.7 Centrala begrepp 
Styrkortstillämpning: Enligt Funck (2009) beskrivs praktisk användning i termer av vad 

som faktiskt har blivit av styrmodellen, det vill säga vilket konkret handlande/vilken konkret 

användning det har resulterat i. Englund (2005) ser istället handling som prat och aktivitet i ett 

projekt (exempelvis balanserad styrning). I vår studie använder vi ordet styrkortstillämpning, 

vilket vi ser som synonymt med begreppen användning och handling. Vår ambition med 

begreppet styrkortstillämpning är att förklara vad styrkortsarbetet konkret har resulterat i för 

det dagliga arbetet. Det gör vi genom att tolka uttalanden om arbetet med ett balanserat 

styrkort i förvaltningarna.  

Kontext: Enligt Funck (2009) ses omgivningen som ett styrkort är relaterat till som kontext. 

Det finns en ömsesidighet mellan kontexten och styrkortet, vilket kan förklaras med att 

styrkortet både påverkas och påverkar kontexten. Englund (2005) menar istället att 

tillämpning av ett balanserat styrkort borde förstås utifrån den specifika kontext det utförs 

inom. Englund (2005) menar även att regler kan ses som en del av kontexten. I vår uppsats 
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har dessa båda synsätt, som delvis förklarar samma sak, kombinerats för att spegla 

styrkortstillämpning. Vi beskriver således två förvaltningars styrkortsanpassning, samtidigt 

som vi uppmärksammar aktörer och dess regler. 

 

Lokal nivå: Beteckning skiljer sig mellan olika författare (se Siverbo, 2001), men det vi 

menar med en lokal nivå är en förvaltningsnivå, vilken representerar en närmare anknytning 

till verksamheterna.  

 

Styrmodellsanpassning: Funck (2009) förklarar att en styrmodell går igenom olika stadier 

när den översätts till en organisation. I objektiveringen, första stadiet, anpassas styrmodellen 

efter rådande förhållanden i organisationen. I materialiseringen, andra stadiet, konkritiseras 

styrmodellen och leder till praktiskt utövande. I denna process förklarar Funck (2009) att det 

finns ett ömsesidigt förhållande mellan den kontext i vilken styrmodellen existerar, och 

styrmodellen. 

 

Regler: Englund (2005) menar att regler vägleder och begränsar aktörer i arbetet med ett 

styrprojekt. 

1.8 Disposition 
Inledning: I inledningen presenteras den bakgrund och teoridiskussion som leder fram till 

uppsatsens problemformulering. Vidare presenteras syfte, avgränsningar, tidigare forskning 

samt centrala begrepp.  

 

Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen presenteras tidigare publicerat 

material kring balanserat styrkort, en styrmodells översättningsprocess och regler. 

Avslutningsvis sammanställs en egenkonstruerad modell.  

 

Metod: I metoden redogörs för tillvägagångssätt och motiveringar för uppsatsprocessen. 

Vidare presenteras förhållningssätt, urval och undersökningsmetoder.   

 

Empiri: I empirin presenteras insamlad data. Resultatet från varje förvaltning presenteras för 

sig. 

 

Analys: Analysen består av en inomfallsanalys där empiri från båda förvaltningarna jämförs 

med den teorietiska referensramen. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande tabell.  

 

Slutsats: I slutsatsen ges svar på problemformulering och syfte. Vidare presenteras uppsatsen 

bidrag samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som berör valt ämnesområde. 

Inledningsvis behandlas teori gällande reformer i allmänhet och inom den offentliga sektorn. 

Vidare presenteras teorier gällande balanserad styrning inom olika kontexter, hur 

styrmodeller anpassas utefter en lokal kontext, samt hur aktörer kan påverkas av regler inom 

organisationen. Kapitlet avslutas med en egenkonstruerad modell. För att öka 

överskådligheten inleds kapitlet med en teorisammanfattning.  

2.1 Sammanfattning av kapitel 
Enligt Brunsson (2009) är det moderna samhället föränderligt. Reformer används för att 

organisationer eftersträvar att återgå till vad som en gång var, eller när de strävar efter att 

efterlikna något som fungerar inom andra organisationer. För att genomföra en reform krävs 

ett aktivt deltagande från organisationens ledning, vilket kan resultera i att reformen känns 

påtvingad på lägre nivåer i organisationen (Brunsson, 2009; Brunsson & Olsson, 1998). Även 

svensk offentlig sektor kännetecknas av reformer (Czarniawska & Joerges, 1989). Sahlin-

Andersson (2000) beskriver 1980- och 1990-talet som en reformintensiv period inom den 

offentliga sektorn. Under denna period bidrog bland annat en institutionell förändring av 

kommunallagen till att mer utrymme att reformera organisationerna på alternativa sätt erbjöds 

inom den offentliga sektorn (Hellström et al., 2012). Enligt Sahlin-Andersson (2000) började 

den offentliga sektorn då inspireras av den privata, vilket gjorde att en rad olika styrmodeller, 

med ursprung ur den privata sektorn, introducerades inom offentliga verksamheter. En av 

dessa styrmodeller är det balanserade styrkortet, som är ett prestationsbaserat mätsystem där 

mål tas fram inom olika perspektiv istället för endast inom det finansiella perspektivet 

(Kaplan & Norton, 1992). 

 

De modeller och idéer som sprids är öppna för tolkning och omformulering, vilket gör att det 

ofta är generaliserade tolkningar av lokala erfarenheter och framgångsprestationer som sprids 

(Sahlin-Andersson, 2000). Funck (2009) kallar den process där en idé, till exempel balanserad 

styrning, konkretiseras genom sin resa, för översättningsprocessen. Funck (2009) använder sig 

av tre begrepp för att beskriva processen; objektivering, materialisering och 

institutionalisering. I objektiveringsfasen anpassas idén till organisationens lokala 

förutsättningar, i materialiseringsfasen konkretiseras idén genom praktiska handlingar, och i 

institutionaliseringsfasen stabiliseras slutligen handlingarna till institutioner (Funck, 2009). 

Organisatoriska förändringar, till exempel när en ny styrmodell införs, sker alltså inte isolerat 

utan är kontextuellt bundna (Brorström, Nilsson, Almqvist, Jonsson, Ramberg, 2010). Funck 

(2009) anser att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan kontext och styrmodell. Samtidigt 

som människorna i organisationen tolkar och anpassar styrmodellen utefter lokala 

förhållanden, kommer styrmodellens behov och förväntningar påverka organisationen (Funck, 

2009).       

 

Som tidigare nämnt är det balanserade styrkortet ett exempel på en styrmodell som 

ursprungligen togs fram för den privata sektorn, men på senare tid har blivit ett populärt 

styrverktyg även inom den offentliga sektorn (Sharma & Gadenne, 2011). Kaplan (2001) 

anser att det balanserade styrkortet kan användas för att göra offentliga organisationer mer 

samordnade. För att bevara användbarheten i styrverktyget i en offentlig organisation krävs 

dock en del justeringar av den ursprungliga modellen (Johanson et al., 2006; Kaplan & 

Norton, 2001). Enligt Sharma och Gandenne (2011) ligger utmaningen i att kommuner ofta är 

komplexa organisationer och i att offentlig verksamhet oftast riktas mot medborgare snarare 

än aktieägare. En annan svårighet ligger i att kommuners olika divisioner och nivåer ofta 

skiljer sig åt, samt att styrkortsarbetet kan skilja sig åt mellan övergripande och lokal nivå 
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(Askim, 2004; Sharma & Gadenne, 2011). Det är därför svårt att implementera en styrmodell 

med förhoppning om att samma modell passar hela organisationen (Sharma & Gadenne, 

2011). 

 

Enligt Funck (2009) är det även centralt att lyfta in aktörer i diskussionen kring hur en 

styrmodell anpassas utifrån lokala förutsättningar. Brorström och Siverbo (2001) hävdar att 

aktörer och institutioner är överordnade en styrmodell, vilket gör att en styrreform inte får 

effekt om den strider mot den etablerade institutionen. Institutioner kan enligt Barley och 

Tolbert (1997) (ref Englund, 2005) betraktas som en samling regler som påverkar 

organisationens aktörer. Englund (2005) definierar regler som en slags normer som vägleder 

och begränsar aktörer i deras sätt att handla. Enligt Siverbo (2001) blir regler avgörande för 

vilken information som förmedlas inom organisationen, vilka handlingar som utförs samt 

vilka procedurer som måste följas.  

2.2 Reformer 
Brunsson (2009) menar att det nutida samhället i högsta grad är reformistiskt. Genom åren har 

det har gjorts många försök att sammanfläta det som finns i form av idéer med praktisk 

utövning. Även om det är en strävan att återgå till vad som en gång var, eller att efterlikna 

något som fungerar någon annanstans, används reformer. En organisation genomgår ständig 

förändring, där ledningen endast har en passiv roll, bland annat genom att personal omsätts, 

omgivningen ändras eller ny teknik introduceras. Däremot intar ledningen en mer aktiv roll då 

det gäller reformer, där de initierar eller åtminstone stöttar reformen (Brunsson, 2009). 

Brunsson och Olson (1998) hävdar att ett grundläggande problem med reformer är att de ofta 

har sitt ursprung från ledningen, vilket kan resultera i att reformen känns påtvingad för 

medarbetare, och innebära en negativ effekt på deltagande på lägre nivåer i organisationen.  

 

Vidare argumenterar Brunsson och Olson (1998) för att svårigheten för ledningen är att 

övertala människorna i organisationen, de som ska använda modellen, och på så vis skapa 

lärande och utveckling efter att reformen implementerats. Författarna poängterar att det ofta är 

i denna fas som reformen misslyckas. Ett annat synsätt presenteras av Jönsson och Lundin 

(1997) (ref Modell, 2004) som ser på formaliserade organisatoriska lösningar som myter som 

uppmärksammar den symboliska delen av management.  Dessa myter blir efter en tid tagna 

för givet, det vill säga institutionaliserade, i organisationen och bidrar till att människor skapar 

en gemensam identitet runt myterna.  Andra forskare som betonat den symboliska aspekten av 

reformer är Meyer och Rowan (1977) (ref Johanson et al., 2006) som intresserar sig för det 

värde reformer skapar i form av legitimitet för organisationen, snarare än att åstadkomma 

materiella förändringar. Czarniawska och Joeges (1996) (ref Johanson et al., 2006) hävdar att 

en organisationsreform har likheter med ett skyltfönster där organisationen visar prov på sin 

modernitet gentemot externa intressenter. 

2.3 Reformer i svensk offentlig sektor 
Czarniawska och Joerges (1989) menar att offentlig sektor kännetecknas av reformer: 

 

A wave of experiments in Swedish local governments, aiming at the decentralization of political 

and administrative activities followed the reforms of the late 1970s and the early 1980s. 

(Czarniawska & Joerges, 1989, s. 534)  

 

Sahlin-Andersson (2000) menar att ambitionen med att centralisera offentlig sektor var att 

stärka lokala enheter för att på så vis kunna bidra med mer effektiva, föränderliga, samt 

flexibla förvaltningar. Denna utveckling fortlöpte enligt Sahlin-Andersson (2000) som 

beskriver 1980- och 1990-talet som fortsatt reformintensiva perioder inom offentlig 
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förvaltning, med tydlig fokusering på bland annat decentralisering, målstyrning, lokalt 

ledarskap samt organisation och utvärdering. En del talade om kundfokuserade förvaltningar 

med service åt medborgaren i centrum, samtidigt som en rad olika styr- och 

uppföljningsinstrument introducerades som hade ursprung i den privata sektorn. Hellström et 

al. (2012) beskriver det tryck som fanns på offentlig sektor under tidigt 1990-tal på grund av 

avtagande legitimitet, samt ökade kostnader för att tillhandahålla tjänster. Sahlin-Andersson 

(2000) argumenterar för att en populär jämförelse då det gällde kvalitet och effektivitet, var 

den mellan offentlig och privat sektor, där offentlig sektor framställdes som den minst 

lyckade. Olika forskare poängterar också att under tidigt 1990-tal uteblev tydliga 

förebildskommuner (Brorström & Rombach, 1996, Sahlin-Andersson, 2000). En vändpunkt 

för kommunal verksamhet enligt Hellström et al. (2012) var den institutionella förändringen 

av kommunallagen 1992, där utrymme gavs för att reformera sin verksamhet på alternativa 

sätt i större utsträckning än tidigare. Sahlin-Andesson (2000) hävdar att förebilder istället 

hämtades från den privata sektorn i allt större utsträckning.  

   

Modell (2004) har gjort en mängd forskning kring olika prestationsmätningsinnovationer i 

offentlig sektor, och beskriver dessa innovationer som myter eller reformer. Han menar att 

dessa myter eller reformer uppstår, blomstrar för en tidsperiod, för att slutligen ersättas med 

andra myter eller reformer. Modell (2004) argumenterar för att så länge myten har ett starkt 

stöd i organisationen bidrar den till en stabiliserande effekt. Då brister i myten belyses, ersätts 

eller undergrävs dess förespråkare, samt blicken öppnas för alternativa myter eller reformer 

som representerar en mer märkbar förändring. Brunsson (2009) förklarar att reformer inte 

nödvändigtvis betyder förändring. En organisation kan gå igenom flertalet reformer utan att 

det får konsekvenser för dess aktiviteter. Däremot hävdar han att vissa människor kan ändra 

tankesätt under begränsad tid. Modell (2004) menar däremot att kommunerna gradvis 

kommer att arbeta bort myten om att finansiell kontroll är det enda rätta, då flerdimensionella 

styrmodeller introduceras, som det balanserade styrkortet, som på sikt också kan tänkas 

påverka mer lokal nivå i organisationen.  

2.4 Balanserat styrkort
1
 

Under 1980-talets slut pågick en debatt om huruvida den klassiska ekonomistyrningen var 

relevant och användbar för moderna organisationer (Johnson & Kaplan, 1987). Enligt Johnson 

och Kaplan (1987) hade ekonomistyrningens styrverktyg inte utvecklats i takt med 

omvärldens modernisering. Eftersom ekonomistyrningen inte har följt med miljöns 

utvecklingstakt betraktas den vara för gammal, för snedvriden samt för aggregerad och 

kortsiktig för att ge relevant och användbar information (Johnson & Kaplan, 1987). I spåren 

av denna debatt introducerades en rad nya idéer och styrmodeller (Ax & Björnenak, 2005). 

Ett av dessa är det balanserade styrkortet som presenterades år 1992 av Kaplan och Norton.  

 

Det balanserade styrkortet introducerades som ett prestationsbaserat mätsystem där 

organisationer kompletterar den finansiella styrningen med icke-finansiella mål för att skapa 

en klar och mer omfattande bild av verksamheten (Kaplan & Norton, 1992). De finansiella 

målen visar resultatet av redan utförda handlingar, medan de icke-finansiella målen riktas mot 

framtida konkurrenskraft och lönsamhet. Utmärkande för det balanserade styrkortet jämfört 

med annan prestationsmätning är att fokus hellre läggs på organisationens strategi och vision, 

än på kontroll av beteende (Kaplan & Norton, 1993). Kaplan och Norton (1992) anser att en 

                                                 
1
 Rubriken har liknande innehåll och formuleringar som kap. 2.1 i rapporten: Översättningen av det balanserade 

styrkortet i kommunal verksamhet – två olika användarhistorier, skriven av Carlsson, Elharbiti & Grönesjö 

(2012) 

  



8 

 

tydligare fokusering på mätningar som är kopplade till strategin medför att medarbetarna i 

organisationen på ett tydligare sätt kan arbeta för att uppnå verksamhetens vision.  

 

Enligt Kaplan och Norton (1992) kopplas fyra kritiska perspektiv till det balanserade 

styrkortet: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, lärandeperspektivet samt det interna 

processperspektivet. Perspektiven hjälper beslutsfattare i organisationen att fokusera på de 

nödvändiga målen, istället för att sträva efter för många, irrelevanta, mål som åtskilliga 

företag och organisationer anses göra (Kaplan & Norton, 1992, 1993). Inom varje perspektiv 

tar organisationen fram ett begränsat antal balanserade mål, mätetal som mäter prestationer 

samt vilka handlingar som gör att målen uppnås (Sharma & Gadenne, 2011). Genom att ta 

fram mål inom olika perspektiv skapas en tydligare helhetsbild av organisationen (Kaplan & 

Norton, 1992).   

 

Den ursprungliga definitionen där det balanserade styrkortet sågs som ett prestationsbaserat 

mätsystem har på senare år ändrats till att vara ett strategiimplementeringsredskap för att 

hantera och underlätta prestationsmätning och styrning (Kaplan & Norton, 1992, 1993, 1996a, 

1996b). Den flytande definitionen gör begreppet balanserat styrkort öppet för en mängd 

tolkningar vilket medför en stor variation av styrkortstillämpningen (Braam & Nijsson, 2004).  

2.4.1 Balans och orsak-verkan-samband
2
 

Genom att formulera mål inom de fyra perspektiven erhåller organisationen ett mer balanserat 

sätt att styra och mäta resultat. Balanseringen i styrkortet syftar till fyra olika innebörder 

(Kaplan & Norton, 1996a): 

 Balans mellan kort- och långsiktig målsättning 

 Balans mellan finansiella och icke-finansiella mål 

 Balans mellan interna och externa prestationsperspektiv 

 Balans mellan drivande mått och mått som visar resultatet av redan utfört arbete 

 

Kaplan och Norton (1996a) anser att en kombination av kort- och långsiktiga målsättningar 

inom varje perspektiv ger ledningen en tydlig bild av hela organisationen. Det bidrar även till 

att sambanden mellan målen i olika perspektiv tydliggörs. Organisationens externa 

prestationer är av intresse för aktieägare och kunder, medan de interna prestationerna är 

drivande inom organisationen. En balans mellan interna och externa prestationer är därför 

viktig (Kaplan & Norton, 1996a)  

 

Enligt Kaplan och Norton (1996b) skapas ett orsak-verkan-samband mellan de olika målen i 

det balanserade styrkortet. Detta samband förklarar hur till exempel förbättrad teknologi och 

investeringar i utbildning av personal kan leda till förbättrad framtida lönsamhet (Kaplan & 

Norton, 1996b). Varje mål är en del av den kedja av orsak-verkan-samband som förmedlar 

organisationens enheters strategi till den övergripande enheten (Kaplan & Norton, 1996a). 

Kedjan beskrivs enligt Nörreklit (2000) som att det är målsättningar inom lärandeperspektivet 

som påverkar arbetet inom organisationens interna processer. De interna processerna styr i sin 

tur målsättningar inom kundperspektivet. Kundernas åsikter om organisationen påverkar 

slutligen de finansiella målsättningarna (Nörreklit, 2000).  

                                                 
2
 Rubriken har liknande innehåll och formuleringar som kap. 2.2 i rapporten: Översättningen av det balanserade 

styrkortet i kommunal verksamhet – två olika användarhistorier, skriven av Carlsson, Elharbiti & Grönesjö 

(2012) 
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2.5 Kritik mot det balanserade styrkortet
3
 

Sedan det balanserade styrkortet introducerades i början av 1990-talet har det fått både positiv 

och negativ uppmärksamhet i olika litterära sammanhang (Chang, 2007). Enligt Funck (2009) 

har Kaplan och Nortons resonemang om bland annat orsak-verkan-samband kritiserats. 

Nörreklit (2000) menar att orsak-verkan-sambanden mellan målen inte går att påvisa 

empiriskt, och beror därför istället på logiska samband. Till exempel leder en lojal kund inte 

alltid till förbättrad lönsamhet (Nörreklit, 2000). Hänsyn bör även tas till den tidsfaktor som 

finns i kedjan. Nörreklit (2000) menar att orsak och verkan mäts vid samma tidpunkt, utan att 

hänsyn tas till att de olika delarna i sambandskedjan tar olika lång tid. Att påvisa att en 

investering leder till förbättrad framtida lönsamhet är svårt eftersom andra faktorer kan ha 

påverkat utfallet under tidsförloppet (Nörreklit, 2000).  

 

Vidare menar Hansson (1998) (ref. Johansson et al., 2006) att det finns risk att det balanserade 

styrkortet riktas mot det som är lätt att mäta, och misslyckas att fånga de bakomliggande 

processerna och drivkrafterna. Det finns även svårigheter att formulera tydliga övergripande 

mål i det balanserade styrkortet. Otydliga mål kan tolkas olika på de olika organisatoriska 

nivåerna, vilket kan leda till motstridiga mål och mätningar (Almqvist & Högberg, 2003, ref. 

Johanson et al., 2006).   

 

Enligt Thompson och Mathys (2008) finns det även en risk att medarbetare får bristfällig 

förståelse för vilka processer som är viktiga inom organisationen och hur måtten inom det 

balanserade styrkortet är relaterade till varandra. Därför betonas vikten av att organisationens 

ledning på ett enkelt sätt måste kunna förmedla det balanserade styrkortets mål och syfte 

genom hela organisationen (Thompson & Mathys, 2008)     

2.6 Översättning av en styrmodell 
Sahlin-Andersson (2000) beskriver att det hela tiden pågår en transport av idéer eller reformer 

över världen. De modeller, tekniker och praktik som sprids är däremot öppna för en 

mottagning, tolkning och omformulering. Det är ofta redigerade framgångsprestationer som 

sprids, det vill säga ofta mer generaliserade tolkningar av lokala erfarenheter och praktik.  

Czarniawska och Sevón (2005) (ref Funck, 2009) för ett liknande resonemang där de betonar 

att människor i organisationen har ett betydelsefullt handlingsutrymme att aktivt tolka idén. 

Deras resonemang går ut på att idén inte förblir oförändrad, utan istället konstrueras utifrån 

lokala förhållanden och intressekonflikter. Funck (2009) använder och förfinar i sin 

doktorsavhandling Czarniawska och Joerges idémodell som återger hur en abstrakt idé 

konkretiseras allteftersom idén förvandlas till de olika formerna objekt, handling och 

institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Rubriken har liknande innehåll och formuleringar som kap. 2.3 i rapporten: Översättningen av det balanserade 

styrkortet i kommunal verksamhet – två olika användarhistorier, skriven av Carlsson, Elharbiti & Grönesjö 

(2012) 

Figur 1: Översättningsprocessen (Funck, 2009, s. 53) 
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Funck (2009) beskriver idéns färd där den antar olika former, samt utökar modellen genom att 

förklara vilka stadier som karaktäriserar vad som gör att idén fortsätter sin resa, den så kallade 

översättningsprocessen.  
 

För att beskriva själva processen och dess stadier, i vilken olika aktörer är aktiva, använder jag 

mig av begreppen objektivering, materialisering och institutionalisering. (Funck, 2009, s. 54).  

 

Objektivering är den första fasen, där anpassas idén till organisationens unika kontext genom 

att idén fångas och paketeras upp utefter lokala förutsättningar. Nästkommande stadie kallar 

hon materialisering, där handlingar i form av praktiskt utförande gör att idén konkretiseras 

och anpassas utifrån kontexten. Slutligen hamnar idén i det sista stadiet institutionalisering, 

där standardiserade handlingsmönster byggs in i organisationens struktur genom att repetitiva 

handlingar stabiliseras till institution (för-given-taget) (Funck, 2009). 

2.7 Ömsesidigt förhållande mellan kontext och styrmodell 
Brorström et al. (2010) menar att förändringar, exempelvis då en styrmodell introduceras i 

organisationen, inte sker isolerade utan är kontextuellt bundna. För att veta hur organisationen 

reagerar på förändringen är det således viktigt att rikta blicken bakåt. Englund (2005) 

betraktar att arbetet med en styrmodell, exempelvis balanserat styrkort, leder till att aktörer 

och enheter skapar och återskapar kontext. Det är även kontexten som begränsar och vägleder 

de olika aktörerna i organisationen, då regler kan ses som en del i kontexten. Funck (2009) 

förklarar detta på ett annorlunda sätt. Hon beskriver ett ömsesidigt förhållande mellan kontext 

och styrmodell. Resonemanget går ut på att en styrmodell är iklädd en uppsättning behov och 

förväntningar som den nya modellen förespråkar, vilka kommer att påverka människorna i 

organisationen. Styrmodellen kan således påverka sin kontext. Brorström et al. (2004) menar 

att det är just styrmodellens påverkan som ger upphov till kritik från medarbetarna, samt gör 

att modellen utvecklas på annorlunda sätt än vad exempelvis övergripande nivåer eftersträvat. 

Detta genom att modellen justeras mot den verklighet den är avsedd för att verka. Detta 

resonemang kan liknas vid Funck (2009) som hävdar att människorna i organisationen tolkar 

och anpassar styrmodellen i linje med de lokala förhållanden som råder. Det vill säga 

kontexten påverkar styrmodellen. Wiersma (2009) ser istället de olika syften som kan finnas 

för att tillämpa ett balanserat styrkort. Han ser samband mellan ledningens utformning av 

styrkortet, ledningens sätt att uttrycka sig, kollegors uppfattningar, samt om andra system 

tillämpas med den lokala praktik som skapas i organisationen. Dessa faktorer skapar en press 

på aktörer i organisationen att använda styrkortet. Hartwick och Barki (1994) (ref Wiersma, 

2009) menar att aktörers tillämpning skiljer sig mellan utövare på grund av tolkningsbarheten 

i styrmodellen, både gällande intensitet samt syfte med tillämpningen.   

 

Brorström et al. (2004) belyser betydelsen av formella förändringar i form av en ny 

styrmodell. Denna diskussion är nära sammankopplad med formella och informella strukturer 

i en organisation. De menar att informella institutioner, som rutiner, avtal och kollektiva 

värden kan ändras genom formella strukturer. Brorström et al. (2010) menar att institutionell 

förändring handlar om att utmana befintliga handlingsmönster och etablerade föreställningar, 

för att på så vis få aktörerna i organisationen att uppleva andra beteenden som naturliga och 

eftersträvansvärda. Brorström (1999) menar att en kontinuerlig kompetensutveckling samt 

modeller för informationsspridning, övervakning och kontroll påverkar enhetens förmåga att 

anpassa sig utifrån nya villkor och omständigheter (adaptiv effektivitet). Ett annat synsätt har 

Sahlin-Andersson (2000) som hävdar att nya styrmodeller ofta innebär nya etiketter på redan 

existerande aktiviteter, det vill säga att modellerna utformas så att de bekräftar informella 

strukturer som redan finns i organisationen. Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för 

att en styrmodell som införlivas utifrån de rådande förutsättningar som finns i en organisation 
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kan leda till att modellen inte uppmärksammas, då lite förändring sker för medarbetarna. 

Risken finns att styrmodellen blir så betydelsefull att den inte märks i organisationen. 

Ovanstående resonemang kan jämföras med Funcks (2009) tolkning av hur en idé landar i den 

nya kontexten.  

 
Den nya idén kan således ta sig två extrema uttryck: att idén ger namn åt nuvarande och 

förflutna handlingar eller att nytt handlande initieras. (Funck, 2009, s.53) 

2.8 Balanserat styrkort i offentliga verksamheter 
Trots att det balanserade styrkortet ursprungligen togs fram för den privata sektorn har det 

under det senaste decenniet blivit ett populärt mät- och styrverktyg i organisationer inom den 

offentliga sektorn (Sharma & Gadenne, 2011). Olve, Roy och Wetter (1997) menar att det 

balanserade styrkortet lämpar sig i den offentliga sektorns icke-vinstdrivande organisationer. 

Att vinstmaximering inte är organisationens huvudsakliga målsättning går i linje med Kaplan 

och Nortons grundtankar om att finansiella mått inte alltid fångar de viktigaste och mest 

aktuella värdena (Olve et al., 1997). Vidare menar Kaplan (2001) att det balanserade 

styrkortet kan göra att en offentlig organisation blir mer samordnad, vilket på sikt kan leda till 

prestationsförbättring. Vid implementering av det balanserade styrkortet i en kommunal 

kontext menar dock Sharma och Gadenne (2011) att hänsyn bör tas till att kommuner ofta är 

komplexa organisationer. Kommuners olika divisioner och nivåer skiljer sig åt, både 

affärsmässigt och uppbyggnadsmässigt, vilket gör att det är naivt att implementera en 

styrmodell med förhoppning om att samma modell passar hela organisationen (Sharma & 

Gadenne, 2011).     

 

För att bevara användbarheten i styrverktyget i en kommunal kontext krävs en del justeringar 

av den ursprungliga modellen (Johanson et al., 2006; Kaplan & Norton, 2001). I den 

ursprungliga modellen av det balanserade styrkortet placeras det finansiella perspektivet 

överst i hierarkin. Eftersom vinstmaximering oftast inte är en offentlig organisations 

huvudmål, menar Kaplan och Norton (2001) denna modell inte är lämplig att användas inom 

den offentliga sektorn. Detta får medhåll från Sharma och Gadenne (2011) som menar att 

utmaningen i att tillämpa det balanserade styrkortet inom kommunal verksamhet ligger i att 

organisationens ansvar riktas mot medborgarna snarare än aktieägarna. I den justerade 

modellen av det balanserade styrkortet som används inom den offentliga sektorn placeras 

därför ofta ett annat perspektiv, till exempel kundperspektivet, överst i hierarkin (Kaplan & 

Norton, 2001). Dock menar Olve et al. (1997) att det kan finnas svårigheter i att identifiera 

vem som är en kommuns huvudsakliga kund. Kundperspektivet bör därför ersättas med ett 

begrepp som speglar den relation kommunen har med näringslivet, leverantörer samt 

medborgare (Olve et al., 1997). 

 

Enligt Kaplan och Norton (2001) har kommunala organisationer ofta inte en klar definition av 

sin strategi, vilket gör att styrkortet riktas mer mot att betona underliggande processer än att 

betona de mål som gör att organisationen uppnår strategin. Det krävs resurser för att flytta 

fokus från processförbättring till att tänka mer strategiskt om vilka processer och aktiviteter 

som är mest viktiga att genomföra för att uppnå organisationens långsiktiga mål (Kaplan & 

Norton, 2001). Enligt Kaplan (2001) kan det balanserade styrkortet bidra till att offentliga 

organisationer blir mer strategiskt inriktade, genom att fokus flyttas från åtgärder och initiativ 

till resultatet av organisationens handlingar och beslut. 

 

En annan svårighet med styrkortstillämpningen inom kommunal verksamhet är enligt 

Johanson et al. (2006) att det är en politisk organisation. Ett politiskt maktskifte kan leda till 

ändrat intresse, vilket gör att det finns en osäkerhet när organisationens vision och långsiktiga 
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mål formuleras (Johanson et al., 2006). Enligt Johanson et al. (2006) kan det balanserade 

styrkortet verka som ett verktyg för dialog mellan de politiska och de administrativa nivårena, 

men det kan även leda till omvänd effekt. Brunsson (1989) (ref. Johanson et al., 2006) menar 

att politiker ofta saknar kunskap om vilka konsekvenser politiska beslut får inom den 

offentliga sektorn.  

2.9 Balanserat styrkort på lokal nivå 
Enligt Askim (2004) kan styrkortsarbetet mellan övergripande nivå och lokal nivå variera 

kraftigt mellan olika förvaltningar inom samma kommunala kontext. Vissa förvaltningar hade 

nästintill gemensamma mål med övergripande nivåer, medan andra var nästintill 

självständiga. Den främsta likheten mellan förvaltningarna som Askim (2004) lyfter fram i sin 

studie var det aktiva lärandet som balanserad styrning representerade, där en ökad användning 

av systematisk uppföljning resulterade i ett förbättrat resultat. På liknande sätt beskriver 

Englund (2005) att det balanserade styrkortet tillförde den lokala verksamheten en ny logik, 

det vill säga fokuseringen på den formella uppföljningen. En risk med det balanserade 

styrkortet enligt Olve, Petri, Roy och Roy (2003) är att medarbetarna ser uppföljningen som 

ett nytt sätt att kontrollera dem, vilket kan resultera i motsättningar mellan aktörer inom 

organisationen. Nörreklit (2000) poängterar att det är problematiskt att få acceptans av en 

styrmodell på lokal nivå, dels då initiativet ofta kommer uppifrån då en styrmodell ska 

introduceras, dels då handlingsfriheten inskränks då allt ska rapporteras uppåt. Nörreklit 

(2000) förespråkar därför att de lokala enheterna ska vara mer delaktiga då styrkortet anpassas 

till verksamheten, för att på så vis öka engagemanget bland de anställda. Hallgårde och 

Johansson (1999) hävdar att det finns en risk att regelbunden uppföljning och förfining av 

styrkortet uteblir, det vill säga att dokumentet blir passivt och inte passar den nuvarande 

verksamheten. Det är något som går i linje med Englunds (2005) observationer av 

förvaltningarna i hans studie, där ett styrdokument formades trots en utbredd skepticism bland 

medarbetarna, vilket fick en passiv roll efter skapandet.  

 

Adolfsson och Solli (2009) speglar kommunen som en komplex organisation där de olika 

aktörernas förväntningar på det balanserade styrkortet får konsekvenser för reformen. 

Aktörernas inställning till en styrmodell beror på erfarenheter av hur det varit tidigare, samt 

deras uppfattning om hur det bör vara inom förvaltningen. Adolfsson och Solli (2009) 

beskriver också att det finns en risk för omvänd målöverstämmelse, det vill säga att 

styrningen fokuserar på att förändra aktörers mål i tron om att dessa skiljer sig från de 

formella målen, vilket inte är fallet då dessa redan överensstämmer med varandra. Ett 

liknande resonemang förs av Englund (2005) som menar att medarbetare inom den 

kommunala förvaltningen hade en klar bild av hur verksamheten skulle styras (professionellt 

ansvar), vilken inte uppfattades av ledningen som såg behovet av en ny styrmodell. Det är 

således inte självklart att medarbetarna ser den nya styrmodellen som en utgångspunkt i hur 

de ska agera. Ett annat problem med styrkortsarbete på lokal nivå är enligt Nörreklit (2000) 

att för stor fokusering kring de mål och aktiviteter som innefattas av styrkortet kan resultera i 

oönskade styreffekter, då andra viktiga element prioriteras bort. 

2.10 Aktörer och dess regler påverkar handling 

2.10.1 Formella och informella regler 

Brorström och Siverbo (2001) hävdar att aktörer och institutioner är överordnade 

styrmodellens roll i en organisation. Aktören kan ses läsa av det institutionella arrangemang 

som råder och föra traditionen vidare, ifrågasätta eller förstärka institutioner, samt medvetet 

eller omedvetet feltolka vaga institutioner. Ett sätt att förändra det institutionella 

arrangemanget är genom styrreformer, vilka inte får effekt om de strider mot den etablerade 
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institutionen (Brorström och Siverbo, 2001). Barley och Tolbert (1997) (ref Englund, 2005) 

argumenterar för att institutioner kan betraktas som en samling regler, men förtydligar 

resonemanget med att alla aktörer inte är lika regelstyrda. Dessutom menar de att nya 

institutioner, som inte fått allmän acceptans i organisationen, är mer lättpåverkade för 

förändring samt inte är lika benägna att påverka handling hos aktörer. Siverbo (2001) för ett 

liknande resonemang där regler delas upp i formella och informella regler, som både kan vara 

starkt och svagt institutionaliserade i organisationen. Siverbo (2001) argumenterar för att en 

informell regel kan inverka på hur väl en formell regel efterföljs, men även successivt kan 

utvecklas till att bli en formell regel i organisationen. Montin (2006) går steget längre och 

hävdar att om det uppstår ett problem i den formella ordningen är det en informell 

organisering som träder in för att lösa dem. Exempel på formella regler i en organisation kan 

vara en styrmodell eller en reform. Montin (2006) menar att målstyrning i form av en formell 

styrteknik kan leda till att detaljerade mål blir regler för olika aktörer i praktiken. Siverbo 

(2001) hävdar att det är svårare att fånga de informella reglerna i en organisation. Ofta finns 

det så kallade standardiserade procedurer, det vill säga en form av ”så här har vi alltid gjort” 

bland aktörer som kan ses som informella regler.  

2.10.2 Informella regler möjliggör samarbete 

Något som starkt betonas är även förekomsten av informella regler som möjliggör samarbete i 

organisationen. 
 

Indikatorer på att samarbete och informella regler som möjliggör samarbete är betydelsefulla 

även i kommuner, är att det kan skapa smidigare interaktioner inom organisationen. Mellan 

personer i olika kommunala enheter och mellan personer i respektive enhet uppträder dagligen 

problem som kräver samarbete för att lösas […] Ett fungerande samarbete som baseras på 

informella regler skulle kunna medföra att de problem som uppkommer i den kommunala 

vardagen kan lösas smidigare. (Siverbo, 2001, s. 70)  

 

Montin (2006) betonar vikten av samarbete för att ett mål ska uppfyllas, vilket kräver mer 

eller mindre informella samarbeten mellan professioner och verksamheter eller nämnder med 

olika ansvarsområden. Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för att ett välfungerade 

samarbete bygger på en tydlig gränsdagning för aktörers ansvar, väldefinierade enheter som 

interagerar med varandra, möjligheten att påverka regler, accepterade styrmetoder, samt 

kontinuerlig uppföljning av aktörernas ansvar. Montin (2006) menar att detta samarbete kan 

ske i form av projektgrupper som arbetar med en viss fråga, eller i form av självorganiserade 

nätverk av olika aktörer som är relativt självständiga men ändå ömsesidigt beroende av 

varandra för att åstadkomma önskvärda resultat för var och en. Ett sådant nätverk hålls 

samman av ömsesidigt förtroende och regler som är överenskomna gemensamt (Montin, 

2006). Brorström och Siverbo (2001) betonar att ett gynnsamt samarbete kan leda till en miljö 

som präglas av innovationer och förmåga att anpassa sig utefter nya förhållanden, det vill säga 

instrumentella institutioner. Men samarbete kan även resultera i negativa effekter för en 

organisations utveckling, genom ritualer där konsensus och samförstånd söks för sakens skull, 

en så kallad ceremoniell institution. Det finns en risk för att lojalitet, vertikalt och horisontellt 

i organisationen, påverkar förmågan att kritiskt granska det som görs och på så vis hitta 

ineffektiviteter (Brorström & Siverbo, 2001). 

2.10.3 Regler vägleder och begränsar handling 

Englund (2005) menar att en regel verkar som en sorts norm som vägleder och begränsar 

aktörer i deras sätt att handla och tänka. Den kan också legitimera ett visst handlande och 

därför förstärka rättigheter och skyldigheter hos olika aktörer. Ett liknande resonemang förs 

av Montin (2006) som hävdar att ”verksamheterna genomsyras och omges av formella och 
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informella regler och normer som formar attityder och vägleder medarbetares och chefers 

handlande”(Montin, 2006, s.4). Siverbo (2001) menar att regler blir avgörande för vad som 

händer i en organisation, det vill säga vem som får ta beslut, vilken information som ska 

förmedlas, vilka procedurer som måste följas, samt vilka typer av handlingar som ska utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Englund (2005) symboliserar begreppet handling dels att vi pratar genom att interagera 

med andra aktörer i form av att kommunikation, dels att vi genom fysisk aktivitet interagerar 

med andra aktörer i andra former än prat. Dessa interaktioner kan i sin tur resultera i nya 

regler och institutioner. Resonemanget kan ses som att aktörerna vägleds och begränsas av 

regler, samtidigt som handling kan skapa nya regler och reproducera institutioner. Ett liknande 

resonemang kan också föras då aktörer arbetar med ett administrativt styrprojekt. Aktören 

påverkas således av regler i sitt förändringsarbete, vilket både begränsar och vägleder 

handling kring arbetet (Englund, 2005). Brorström och Siverbo (2001) menar att 

förändringsarbetet måste innefattas i det institutionella arrangemanget för att vara 

framgångsrikt i organisationen. Strider förändringen mot rådande värderingar eller inte 

accepteras av medarbetare saknar den effekt. De argumenterar för att förändring skapas 

genom att både aktörer och organisationen lär nytt eller imitera andra. Det är genom att 

ineffektiva handlingar bedöms eller genom att aktörer lär av andras framgångar eller 

misslyckanden som möjligheten till institutionell förändring existerar (Brorström & Siverbo, 

2001).   

2.11 Egenkonstruerad modell 

 
Figur 3: Funck och Englunds modeller kombineras 

Figur 2: Regelbaserad handling (Englund, 2005, s. 29) 
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Funck (2009) beskriver hur en abstrakt idé konkretiseras och anpassas genom en 

översättningsprocess. Anpassning av en styrmodell går över tid och rum genom tre stadier, där 

en styrmodell och kontexten den appliceras i har ett ömsesidigt beroende, det vill säga båda 

påverkar och påverkas av varandra. Det första stadiet är objektivering, där idén anpassas till 

organisationens förutsättningar och unika kontext. Materialisering är det andra stadiet i 

översättningsprocessen. Här gör det praktiska utförandet att idén konkretiseras. I de båda 

första stadier anser Funck (2009) att det är relevant att föra in de aktörer som verkar i 

organisationen. Det gör vi i form av Englund (2005) som ser aktörers sätt att tänka och handla 

som begränsat och väglett av olika uppsättningar regler, vilka kan legitimera ett visst 

handlande i en specifik situation. Det vill säga regler kan sätta ramarna för en aktörs 

rättigheter och skyldigheter. För att förtydliga diskussionen kring vad en regel är har vi valt att 

göra en uppdelning i formella och informella regler (Siverbo, 2001, Montin, 2006). Det 

slutgiltiga stadiet menar Funck (2009) är institutionaliseringen, där repetitiva handlingar 

stabiliseras till institution (för-givet-taget) genom att handlingsmönster reproduceras. Det 

synsättet går i linje med Englund (2005) som menar att aktörerna vägleds och begränsas av 

regler, samtidigt som handling kan skapa nya regler och reproducera institutioner. I ett 

styrprojekt påverkas således medarbetarna av de regler som vägleder och begränsar dem i 

arbetet med projektet.   
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras redogörelse för tillvägagångssättet genom uppsatsprocessen, samt 

motiveringar för de val som gjorts. Inledningsvis beskrivs metodiken kring framtagandet av 

den modell som står som grund för uppsatsens struktur. Vidare presenteras förhållningssätt, 

undersökningsmetoder, urval samt det empiriska tillvägagångssättet.  

3.1 Egenkonstruerad modell 
I vår egenkonstruerade modell benämner Funck (2009) tillämpning som praktisk användning, 

medan Englund (2005) använder ordet handling. I vår uppsats ses dessa ord som synonyma 

(se diskussion i centrala begrepp: Styrkortstillämpning). Centralt i vår uppsats blir uttalanden 

om tillämpningen av en styrmodell. Det betyder inte att resten av modellen är oväsentlig för 

läsaren – tvärtom – ger den en helhetsbild och underlättar förståelsen för ett mycket komplext 

fenomen (styrkortstillämpning på olika förvaltningar). De båda modellerna (se Funck, 2009, 

Englund, 2005) som vi utgår från då vi konstruerar vår egen modell är av oss skildrade i en 

mycket begränsad form, då mycket tid har lagts på att förenkla och utesluta vissa delar för att 

göra modellen hanterbar. Exempelvis utelämnar vi idé-stadiet i Funcks modell då detta inte 

anses tillräckligt relevant i vår modell. Dessutom behandlas endast det slutliga institutionella 

stadiet mycket begränsat, vilket även speglas i våra intervjufrågor, samt i de slutsatser som 

uppsatsen utmynnar i. Detta beror på att det är svårt för oss som forskare att bedöma vad som 

är institutionaliserat och inte i förvaltningarna. Av samma anledning går endast pilen från 

aktörers regler åt ena hållet, då processen där upprepad tillämpning på sikt kan skapa regler 

(eller institutioner) i en organisation tonas ner. 

 

 

 

 

 

 

 

I vår mening har vi två olika författares modeller som förklarar samma sak, två sidor av 

samma mynt, det vill säga styrkortstillämpning. Funck (2009) med hur styrkortet växer fram i 

organisationen genom att påverka människor, samt påverkas av människor, vilket leder till 

styrkortstillämpning. Englund (2005) med sin syn på hur olika aktörer vägleds och begränsas 

av regler, vilket också leder till styrkortstillämpning. 

Vissa delar från de ursprungliga modellerna finns inte med i uppsatsen. I Englunds modell har 

vi valt bort resurser (exempelvis formell makt), vilka olika aktörer kan uppbringa för att 

påverka till exempel styrkortstillämpning. Även om detta hade varit en mycket intressant 

aspekt att lyfta fram tillsammans med aktörers regler, tvingas vi att exkludera resurser för att 

göra vår modell hanterbar. Ett starkt argument för att modellerna kan kombineras är att Funck 

(2009) betonar vikten av att lyfta fram aktörer för att bättre förstå styrkortstillämpningen i 

organisationen. Det gör Funck (2009) genom att lyfta fram olika ideologier som hon menade 

existerade i den sjukvårdskontext studien gjordes. När vi nu applicerar delar av Funcks 

modell i en annorlunda kontext på förvaltningsnivå i en kommun är det därför viktigt att 

Figur 4: Det som fokuseras i vår egenkonstruerade modell 
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återigen lyfta fram aktörerna, vilket vi gör i form av Englunds syn på aktörers regler. 

Processen där vi förenklar de två modellerna medför givetvis konsekvenser för vår uppsats. 

Tänkbart är att många intressanta slutsatser och kopplingar försvinner. Däremot hävdar vi att 

förenklingen leder till att uppsatsen fokuseras på ett helt annat vis. 

Ambitionen med vår egenkonstruerade modell är att den ska underlätta strukturen i empiri-, 

analys- samt slutsatskapitlet. Utifrån modellen har vi konstruerat tre rubriker. Den första 

rubriken är: En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden, vilken kan ses hämtad ifrån 

Funck (2009) där anpassningen av en styrmodell går över tre stadier. Det är främst 

objektiveringen, där en styrmodell anpassas till organisationens kontext, samt 

materialiseringen där styrmodellen leder till praktiskt utförande, vi vill förklara med rubriken. 

Nästa rubrik är: Regler vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet, vilken inspirerats 

från Englund (2005) som menar att medarbetare påverkas av regler som vägleder och 

begränsar dem i arbetet med ett styrprojekt. Den sista rubriken: Tillämpning av ett balanserat 

styrkort, som skapats som en sammanslagning av Funck (2009) som beskriver tillämpning 

som vad som blivit av en styrmodell, samt Englund (2005) som ser tillämpning som prat och 

aktivitet i ett projekt.  

3.2 Vetenskapliga förhållningssätt 
Patel och Davidson (1994) förklarar att det finns två vetenskapliga förhållningssätt: positivism 

och hermeneutik. Det positivistiska förhållningssättet har ett ursprung i mitten av 1800-talet 

och har en tydlig empirisk/naturvetenskaplig prägel. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2001) finns det endast två källor till kunskap inom positivismen – att resonera sig fram 

genom logiskt tänkande, samt – att fånga det som kan registreras av människans fem sinnen. 

Patel och Davidson (1994) menar att detta förhållningssätt således karaktäriseras av att 

forskaren ska hitta verifierbara observationer för att stödja sina teoretiska hypoteser. Detta är 

något som positivismen fått stor kritik för, då observationer och teori anses vara svåra att 

separera, vilket gör att forskaren är färgad av teorier då informationen av observationerna 

filtreras (Patel & Davidson, 1994). 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet är enligt Patel och Davidson (1994) positivismens raka 

motsats, och betyder ungefär tolkningslära. Norén (1995) beskriver att utgångspunkten i detta 

förhållningssätt är att det finns många olika sätt att förstå verkligheten. Bryman och Bell 

(2011) menar att hermeneutiken har varit inflytelserik för det tolkande sättet att se 

verkligheten. Patel och Davidson (1994) menar att den hermeneutiske forskaren utgår ifrån 

sin egen förförståelse när forskningsobjektet närmas subjektivt. Förförståelsen ses som en 

tillgång/ett verktyg för att kunna tolka och förstå studieobjektet. Till skillnad från positivisten, 

som vill dela upp allt i delar, vill den hermeneutiske forskaren se helhet. För att nå fram till en 

så fullständig förståelse som möjligt sätter forskaren helhet i relation till delarna, och pendlar 

därefter mellan dessa (Patel & Davidson, 1994).  

 

I vår uppsats använder vi ett hermeneutiskt förhållningssätt, då stor vikt läggs vid att tolka och 

förstå vårt valda studieobjekt, det vill säga hur en styrmodell påverkar och påverkas av en 

lokal kommunal kontext. Det blir således viktigt för oss att förstå en förvaltnings kontext 

(helhet), samt olika aktörers användarhistorier där konkreta exempel på händelser i samband 

med arbetet med ett balanserat styrkort uppmärksammas (delar). Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2001) hävdar att forskaren, med hjälp av förförståelse, inleder en dialog med 

undersökningsmaterialet (personer, böcker, observationer, etc.).  

 
På grundval av tolkningen av dialogen gör forskningen en tolkning och får därmed en ökad 

förståelse, som leder till nya frågor, ny dialog etc. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s.223) 
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Med detta i åtanke ser vi främst kopplingar till de avhandlingar som ligger till grund för vår 

uppsats (Englund, 2005, Funck, 2009), där vi med dessa källor haft en ständig dialog under 

uppsatsprocessen. Det är dock viktigt att betona vår uppsats begränsade omfång, då deras 

studier pågått under en längre tid och innefattar en större mängd enheter och personer.  

En kritik som riktas mot det hermeneutiska förhållningssättet är att exempelvis en 

intervjuperson inte alltid är medveten om allt som styr personens handlingar, och på så vis 

finns risk att aktörers återgivelse av organisationen blir falsk eller bristfällig. Risken ser vi 

som extra tydlig i vår uppsats, där antalet intervjupersoner är begränsat och den enskilda 

aktörens berättelse får stor effekt på exempelvis de slutsatser som dras. Med hjälp av en 

alternativ datainsamlingsteknik, observation, är vår förhoppning att även det som är 

omedvetet för aktören fångas upp. 

3.3 Undersökningsmetoder 
Enligt Patel och Davidson (1994) är ett centralt problem för forskaren att relatera verklighet 

och teori till varandra inom vetenskapligt arbete. Två ansatser kopplas till detta problem: 

deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från teorier, 

som sedan testas empiriskt. Dessa teorier är ofta generella men görs genom empirisk prövning 

mer konkreta (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Jacobsen (2002) finns det risk att en 

deduktiv ansats leder till att viktig information förbises då forskaren begränsar sin 

informationssökning till det som stödjer de egna förväntningarna. Den induktiva ansatsen har 

istället sin utgångspunkt i empirin. Avsikten är att hitta generella mönster i den insamlade 

empirin, för att sedan formulera en passande teori (Johannessen & Tufte, 2003). Patel och 

Davidson (1994) menar dock att det finns en risk att teorin inte blir generaliserbar då den 

baseras på empirisk data som är specifik för en speciell situation eller grupp av människor. 

Även Johannesen och Tufte (2003) menar att empiriska undersökningar utan förankring i 

teorin ofta blir beskrivningar av enskilda fenomen, och är därför inte generaliserbara.    

 

I vår uppsats har vi inspirerats av tidigare teoretiska föreställningar, dels då vi gjort en tidigare 

rapport om balanserad styrning på övergripande nivå, dels då vi skrivit ett provisoriskt 

teorikapitel innan den empiriska undersökningen genomfördes. Dessa föreställningar har vi 

använt oss av för att upptäcka mönster i det empiriska materialet, och ska ses som en grund 

vilken uppsatsen står på. Dessutom har de nya infallsvinklarna vi fått efter att ha genomfört 

den empiriska studien gjort att vi gått tillbaka för att förfina vår teori. Denna process 

genomfördes två gånger eftersom vi hade vissa kompletterande frågor till respondenter. Detta 

går i linje med den abduktiva ansatsen som förklaras av Alvesson och Sköldberg (2008), där 

empirin utvecklas stegvis och teorin förfinas under uppsatsprocessens gång. Abduktion tar 

precis som deduktion hänsyn till teori, samtidigt som den, likt induktion, bygger på empiri. 

Abduktion ska dock inte ses som en enkel mix av deduktiv och induktiv ansats, då metoden 

karaktäriseras av att förstå ett fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Bryman och Bell 

(2011) menar att en kombination av metoder kan vara att föredra då ett komplicerat 

forskningsfenomen beskrivs. Vi anser att denna ansats passar vår uppsats eftersom den präglas 

av förståelse av en lokal kontext, där hänsyn även ges en övergripande kontext. Dessutom 

lyfter vi in aktören i resonemanget. Det gör vi genom att beskriva hur en styrmodell kan 

formas av aktörer, samt påverka aktörers sätt att tänka för att i förlängningen även påverka 

styrkortstillämpningen. 

3.4 Val av vetenskaplig metod 
Vid forskning kan insamling av data ske genom två olika metoder: kvantitativ och kvalitativ 

metod. Enligt Backman (2008) kännetecknas den kvantitativa metoden av mätningar med 

hjälp av statistik och matematik. Exempel på kvantitativ datainsamling är experiment, enkäter 
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och frågeformulär. Den kvalitativa metoden använder sig istället främst av verbala 

formuleringar (Backman, 2008). Datainsamlingen sker ofta genom en längre intervju med ett 

mindre urval (Johannesen & Tufte, 2003). Vår studie genomförs med hjälp av en kvalitativ 

metod, vilket enligt Patel och Davidson (1994) går i linje med det hermeneutiska synsättet. I 

linje med detta förklarar Bryman och Bell (2011) att den kvalitativa metoden karaktäriseras av 

ett tolkande synsätt.  

 

Bryman och Bell (2011) menar att många forskare är oroade för att de inte kan tolka och 

teoretisera vad de sett och hört från subjekten (intervjupersonerna) på ett rättvist sätt. De 

menar att detta är en risk som måste vägas mot att dina fynd får betydelse först i det skede du 

har funderat, tolkat och teoretiserat data. I vår uppsats är vi väl medvetna om problematiken 

kring att vi försöker tolka ett fenomen, det vill säga styrkortstillämpning, genom att uttrycka 

våra fynd i skrift, samt slutligen analysera dem genom egna tolkningar.  

3.4.1 Fallstudie 

Studien har genomförts som en fallstudie, som enligt Johannesen och Tufte (2003) betyder att 

vi söker mycket information om ett avgränsat fenomen. Enligt Backman (2008) är det vanligt 

att den kvalitativa forskningen använder sig av fallstudier i det vetenskapliga arbetet. Likt den 

kvalitativa metoden undersöker en fallstudie ett fenomen i sin naturliga miljö eller kontext 

(Backman, 2008). Patel och Davidson (1994) beskriver en fallstudie som en undersökning där 

forskaren utgår från ett helhetsperspektiv och försöker, från en mindre grupp, få så täckande 

information som möjligt. Vår ambition är att öka kunskaperna om hur en styrmodell kan 

påverka och påverkas av en lokal kommunal kontext (två förvaltningar). Det gör vi genom att 

genomföra intervjuer med sex personer i deras naturliga miljö, samt genom en observation. 

Det är utifrån dessa möten vi sedan tolkar anpassningsarbetet med balanserad styrning, 

samtidigt som vi uppmärksammar aktörer och dess reglers roll i detta sammanhang. Tanken är 

inte bara att beskriva hur förvaltningarna anpassat sina styrkort över tid, utan även vad som 

blivit av styrkortet. Vilken plats det fått i organisationen. I likhet med Funck (2009) menar vi 

att fallstudieansatsen innebär en större flexibilitet och att vi själva är det främsta instrumentet 

för datainsamlingen (se likhet med Bryman och Bell (2011) som argumenterar för att 

forskaren är mer än ett munstycke). 

3.5 Urval 

3.5.1 Empiriskt urval 

I mycket av den litteratur som behandlar det balanserade styrkortet i kommunal verksamhet 

diskuteras den komplexitet som råder i en kommun, samt varför styrmodellen måste justeras 

för att passa verksamheten (se exempelvis: Sharma & Gadenne, 2011, Johanson et al., 2006). 

Funck (2009) menar att det är intressant att lyfta fram denna komplexitet och föra en 

diskussion om utvecklingen av det balanserade styrkortet i termer av översättning 

(styrmodellens framväxt), istället för att nöja sig med att konstatera att denna komplexa 

kontext innebär stora förändringar. Detta resonemang är något som vi haft i åtanke när vi 

sökte efter förvaltningar för besöksintervjuer. Tanken var att försöka spegla denna komplexitet 

genom att välja två förvaltningar inom samma övergripande kontext, men som ändå skiljde 

sig ifrån varandra i någon form. Exempelvis genom rutinbaserade/icke-rutinbaserade 

arbetsuppgifter eller betoning på hårda respektive mjuka aspekter i styrkortsarbetet (se Askim, 

2004). 

 

Komplexiteten är en bidragande orsak till att vi valde en lokal nivå, det vill säga en 

förvaltningsnivå, i vår uppsats. Vi tror att en sådan komplexitet kan skildras tillfredställande 

på en förvaltning som befinner sig i en kontext där de måste ta hänsyn till övergripande nivå 
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(över), operativ nivå (under) och ibland även en nämndnivå (bredvid). Dessutom är en 

kommun ytterst en politiskt styrd organisation. Vi vill här förtydliga att det är 

förvaltningsnivån som är intressant i vår uppsats. Anledningen till att vi inte valde två 

liknande förvaltningar i två olika kommuner, vilket vi var intresserade av i början av 

uppsatsarbetet, är att vi anser att varje kommun har en övergripande kontext med sina egna 

traditioner och förutsättningar. De förvaltningar vi genomförde våra intervjuer på blev 

slutligen utvecklingsnämndens förvaltning och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs 

stad. Båda förvaltningarna har sedan länge arbetat med balanserad styrning, men står inför 

nya hinder och möjligheter i arbetet. En av de stora utmaningarna för förvaltningarna är att 

göra balanserad styrning en del av vardagen för människorna i organisationen, vilket gör vår 

studie om styrkortsanpassning över tid, samtidigt som vi uppmärksammar aktörer och dess 

regler i detta sammanhang, känns mycket relevant.  

3.5.2 Urval av personer till öppen intervju  

Vår resa för att hitta lämpliga förvaltningarna för vår uppsats, som dessutom hade tid att ställa 

upp på ett flertal intervjuer i en tid där budget och styrkortsarbetet för 2014 dominerade, 

visade sig svårare än vi trott. Då vi tidigare gjort en rapport om styrkortsarbetet på 

övergripande nivå i Helsingborgs stad, utnyttjade vi vår naturliga ingång i den tidigare 

intervjuade controllern. De kriterier vi gav controllern var att förvaltningarna skulle ha arbetat 

med balanserad styrning i några år, samt att det fanns personer i förvaltningarna som hade 

varit delaktiga i arbetet under flertalet år. Dessa kriterier var nödvändiga för att kunna avbilda 

hur styrkortet anpassats över tid i förvaltningarna. Ett ytterligare kriterium var att 

förvaltningarna skulle skilja sig åt i någon form (se diskussion i 3.4.1). Orsaken till detta var 

att försöka spegla styrkortsarbetet på två förvaltningar som har olika arbetsuppgifter, och på 

så vis försöka avbilda komplexitet. Vi valde att utnyttja controllerns inblick i organisationen, 

då vi ansåg att detta skulle ge oss bättre intervjuer. Trots detta var vi medvetna om att risken 

fanns att han skulle lyfta fram de förvaltningarna som lyckats bäst med det balanserade 

styrkortet (framgångssagor). Det är något som Askim (2004) resonerar kring i urvalet av 

förvaltningar till sin rapport:  
 

The four departments mentioned were i.e. neither chosen arbitrarily, nor pushed forward by the 

CEO as his “shining examples. (Askim, 2004, s.3) 

 

Förvaltningarnas svar uteblev, vilket gjorde att vi beslöt oss för att börja ringa runt till 

förvaltningar för att se om det verkligen inte fanns något intresse för vår uppsats. Vi 

granskade hemsidan noga för att välja ut två förvaltningar som överensstämde med våra 

kriterier i så stor utsträckning som möjligt. Slutligen bestämde vi oss för 

utvecklingsnämndens förvaltning som jobbar med mjuka värden i sitt styrkortsarbete, bland 

annat integration och vuxenutbildning. Dessutom valde vi att kontakta 

stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med lite mer hårda värden, bland annat bygglov och 

skötsel av gator och parker. Vi kontaktade både förvaltningschefer och receptionister och fick 

tillslut tag på de personer som ansvarade för att samordna styrkortet på respektive förvaltning. 

Vi fick ett mycket positivt bemötande, och de visste delvis vad vår uppsats handlande om då 

de tidigare via mail kontaktats av controllern. Utifrån dessa samtal bokades intervjuer på 

förvaltningarna, och vi fick dessutom chansen att medverka på ett möte för styrkortsnätverket 

på stadsbyggnadsförvaltningen. Till en början rådde det en viss osäkerhet från respondenterna 

kring var fokus i uppsatsen skulle ligga, det vill säga på nämnd- eller verksamhetsstyrkortet. 

En styrkortssamordnare kan ses som länken mellan nämnd och verksamhet. Även om vi 

betonade att vi främst var intresserade av verksamhetskorten menar vi att det faktum att de 

delvis satt på två olika stolar gjorde att vi fick en tydligare helhetsbild av hur verksamheten 

fungerade. Vår uppfattning är att våra respondenter genomgående haft en vilja att bli 
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granskade, samt haft en öppenhet genom att betona både negativa och positiva aspekter i 

arbetet med styrkortet. Detta för att kunna förbättra sin verksamhet i framtiden. Vi såg 

däremot ett behov av att komplettera deras utsiktspunkter genom att göra vissa intervjuer på 

lägre nivåer i förvaltningarna. Tanken från vår sida var att spegla verksamheten från flera 

olika håll, eller i vårt fall olika användarhistorier om balanserad styrning. På 

utvecklingsnämndens förvaltning intervjuade vi därför två enhetschefer, medan vi på 

stadsbyggnadsförvaltningen intervjuade en enhetschef. Det berodde på att samordnarrollen 

delades av två personer på stadsbyggnadsförvaltningen, vilka dessutom agerade som 

handledare för enhetschefer i deras arbete med styrkortet. Vi tycker inte att detta har resulterat 

i någon obalans mellan förvaltningarna, då vi fick utförliga svar på våra intervjufrågor. En av 

enhetscheferna hade dessutom endast arbetat med styrkortet under ett års tid, vilket gjorde det 

omöjligt för honom att redogöra hur styrkortet anpassats över tid i förvaltningen. Hans bidrag 

blev istället hur styrkortet tillämpandes i förvaltningen, samt vilka förändringar han hade gjort 

sedan arbetet började. Detta ser vi också som en styrka då den förvaltningen haft en 

helomvändning i styrkortsarbetet under de senaste åren och har bytt ut en hel del enhetschefer. 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Primärdata 

Information som samlas in direkt från personer eller grupper av personer kallas för primärdata 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är primärdata ny data som samlas in främst genom 

intervjuer, observationer eller frågeformulär. Insamling av primärdata ger forskaren en viss 

grad av kontroll över de förhållanden som påverkar datas tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 

Uppsatsens primärdata har främst samlats in genom besöksintervjuer på två olika 

förvaltningar inom Helsingborgs stad, men även genom en observation och, för ändamålet, 

passande dokument. För att säkerställa datas tillförlitlighet har stor vikt lagts vid urval av 

informanter.     

3.7 Tillvägagångssätt  

3.7.1 Litteratursökning 

Litteraturen som ligger till grund för teorin är artiklar, böcker samt doktorsavhandlingar. 

Uppsatsens syfte har arbetats fram med inspiration från i huvudsak två doktorsavhandlingar, 

Struktur och handlingar i en kommunal reform- erfarenheter av balanserad styrning av 

Englund (2005) och Ordination Balanced Scorecard: översättning av ett styrinstrument inom 

hälso- och sjukvården av Funck (2009).  

 

Artiklarna vi har använt finns att hitta i databaser i Högskolan i Halmstads bibliotek eller i 

Göteborgs Universitets bibliotek. Även Google Scholar har använts. De vanligaste sökorden 

är: balanced scorecard, municipality, public sector, local, teknologi och kontext. Dessa ord har 

kombinerats på olika sätt. Vi har även inspirerats av vetenskapliga artiklars referenslista, och 

har på så sätt kunnat hitta mer specifik teori.   

3.7.2 Utformning av intervjuformulär 

Eriksson och Wiederheims-Paul (2001) ser det undersökta problemet som något forskaren 

undrar över och belyser genom frågor från ett visst perspektiv. Den tolkning forskaren gör av 

problemet i en organisation behöver dock inte vara korrekt, det vill säga den verkliga 

tolkningen. Ett begrepp, exempelvis styrkortstillämpning, måste översättas till något mätbart 

(operationaliseras) (Eriksson & Wiederheims-Paul, 2001). I vår uppsats kommer just denna 

länk mellan teori och empiri vara avgörande för framgång, det vill säga hur väl vi lyckas 

avbilda styrkortstillämpning i förvaltningarna.  
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Något som får stora konsekvenser för vår uppsats är synen på den kontext som 

förvaltningarna existerar i, det vill säga huruvida vi ser en kommun som en övergripande 

kontext eller om varje förvaltning har sin egen unika kontext. 

 
Att studera och beskriva arbetet med Balanserad Styrning måste ske genom att handlingar 

förstås utifrån den kontext de utförs inom. Termen kontext används i mina ögon ibland för att 

beteckna en specifik situation eller miljö inom vilket något inträffar. (Englund, 2005, s. 60) 

 

Detta är ett synsätt som betonar vikten av att se aktörer i sin naturliga miljö, för att på så vis få 

en uppfattning om vilka regler (eller normer) som vägleder och begränsar dem i arbetet med 

ett balanserat styrkort. I vår uppsats betonar vi dessutom att styrkortstillämpningen påverkas 

av hur anpassningen över tid i förvaltningen går till, det är således mer än aktörens naturliga 

miljö som får konsekvenser för användandet. Detta går i linje med Funck (2009) som menar 

att: 

 
Kontext ses här som ett begrepp för den omgivning med vilket ett styrinstrument är relaterat. 

Kontext som begrepp är således nära sammanbundet med det styrinstrument som är i fokus och 

definieras alltså av de omständigheter som påverkar styrinstrumentet och hur styrinstrumentet i 

sin tur påverkar sin omgivning. (Funck, 2009, s.17) 

 

Kontentan av detta blir att vi betraktar den lokala kontexten (förvaltningsnivå), men lyfter 

även in den övergripande kontexten med en ambition om att bättre förstå det lokala. 

 

Enligt Patel och Davidson (1994) är det svårt att skapa validitet (giltighet) i undersökningen 

när abstrakta fenomen studeras. Svårigheten ligger i att säkerställa att mätinstrumentet mäter 

det forskaren avser mäta (Patel & Davidson, 1994). Till en början såg vi problem i hur vi 

skulle utforma vår intervjuguide. Styrkortstillämpningen skulle beskrivas utifrån en 

styrkortsanpassning på förvaltningarna, samtidigt som aktörer och dess regler 

uppmärksammades i detta sammanhang. I ett försök att stärka validiteten har därför 

intervjuguiden utformats med viss inspiration från Englunds (2005) abstrakta frågor, där just 

vilka regler som vägleder och begränsar aktören undersökts. Ett exempel är: Arbetet med ett 

balanserat styrkort innebär lite mer formaliserade krav på vad som ska göras. Vad tycker du 

om det?  

 

Frågorna i vår intervjuguide är konstruerade utifrån teoribidraget från vår egenkonstruerade 

modell, det vill säga rubrikerna i stycke 3.1 (se bilaga 1). Ambitionen med intervjufrågorna är 

att skapa en bra balans mellan abstrakta och konkreta frågor, för att på så vis möjliggöra en 

avbildning av uttalanden om tillämpning av ett balanserat styrkort. Ett exempel på en 

intervjufråga är: Hur sätts målen på förvaltningsnivå? Påverkan från högre nivåer eller fria 

tyglar? Den bakomliggande tanken med frågan är att fånga hur styrd förvaltningen är när ett 

mål ska sättas på en mer verksamhetsnära nivå. Finns det tydliga krav ovanifrån kan detta 

tyda på att arbetet styrs av regler, medan en mer fri målsättningsprocess snarare kan tyda på 

en anpassning utifrån lokala förhållanden. En annan fråga är: Hur sker styrkortsarbetet i 

praktiken? Ge ett konkret exempel i din vardag. Tanken med frågan är att få respondenten att 

beskriva vilken prägel styrkortet sätter på det vardagliga arbetet. Det kan även tänkas att en 

sådan koppling inte tydligt existerar. Slutligen vill vi tillägga att fråga 17 i intervjuguiden har 

utgått, då svaren från denna fråga inte inkluderats i uppsatsen, eftersom denna kan ses som 

ledande.  
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3.7.3 Besöksintervjuer 

Enligt Johannesen och Tufte (2003) är en kvalitativ forskningsintervju ett samtal med en 

struktur och ett syfte. Intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad och tillrättalagd. En 

strukturerad intervju med bestämda frågor underlättar jämförandet av svaren, men den 

begränsade flexibiliteten gör att viktig information och kunskap kan falla bort. En 

ostrukturerad intervju har däremot inga förbestämda frågeformuleringar och är därför flexibel. 

Nackdelen med en ostrukturerad intervju är att forskaren och informantens relation bli 

avgörande för vilken information intervjun leder till (Johannesen & Tufte, 2003). Vi har 

använt oss av delvis strukturerade intervjuer, då en intervjuguide togs fram innan intervjuerna 

genomfördes. Alla intervjuer utgick från samma guide (se bilaga 1), men vi var medvetna om 

att informanterna kan styra intervjuerna utefter deras kunskap och intresse. 

 

Den information en intervju ger är beroende av relationen mellan forskare och informant 

(Johannesen & Tufte, 2003). Enligt Patel och Davidson (1994) är det därför viktigt att 

forskaren klargör syftet med intervjun och hur informantens bidrag kommer användas. Innan 

intervjuerna var vi noga med att göra informanten medveten om att vi inte är ute efter några 

sanningar eller att göra en utvärdering av aktörens arbete och åsikter. Det vi vill uppnå med 

undersökningen är att få ta del av informantens användarhistoria av det balanserade styrkortet. 

Vår ambition är att samtliga intervjuer på något sätt, via telefon eller besöksintervju, ska 

följas upp och eventuellt förtydligas en tid efter den första besöksintervjun genomförts. 

Intervjuerna genomfördes i informantens naturliga miljö och varje enskild intervju varade i 

ungefär 45 minuter. På stadsbyggnadsförvaltningen genomfördes dock en längre intervju där 

två styrkortssamordnare intervjuades tillsammans. Vi anser att vi fick fristående svar från de 

båda informanterna, men är medvetna om att svaren eventuellt hade kunnat skilja sig något åt 

om intervjuerna hade skett enskilt. Eftersom denna intervju skedde på samma förvaltning som 

observationen genomfördes anser vi att empiribidraget varit jämt fördelat mellan de två 

förvaltningarna och att detta inte påverkat vår empiriinsamling negativt.    

 

Patel och Davidson (1994) menar att reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om hur väl 

mätinstrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Tillförlitligheten vid intervjuer är i 

hög grad relaterad till intervjuarens förmåga att tolka de svar som ges (Patel & Davidson, 

1994). Vi är medvetna om att ett begränsat antal besöksintervjuer är känsliga för 

slumpinflytande. Intervjuerna spelades in och vi var två närvarande intervjuare vid varje 

intervjutillfälle. Enligt Jacobsen (2002) kan inspelning av intervjun ha en negativ effekt på 

den information som ges. Vi ser ändå en inspelning som ett nödvändigt hjälpmedel då den 

insamlade informationen bearbetas efter intervjuerna. Efter varje intervju transkriberades 

inspelningen noggrant och resultatet skickades tillbaka till informanten för godkännande. 

Detta hoppas vi kommer leda till att eventuella missförstånd undviks och att reliabiliteten blir 

god, trots undersökningens begränsade omfång. Flertalet av de intervjuade har återkopplat och 

godkänt transkriberingen.  

 

Tillförlitligheten påverkas även av intervjuareffekten (Patel & Davidson, 1994). 

Intervjuareffekten beskrivs av Eriksson & Wiederheims-Paul (2001) som en form av samspel 

som uppstår mellan intervjuaren och informanten. Detta samspel kan ge utslag i resultatet på 

ett negativt sätt. Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuarens sätt att ställa frågor och framträda 

påverka informantens svar. Intervjuguiden skickades ut till informanterna innan intervjuerna 

genomförs. På så sätt kunde informanten bilda sig en egen uppfattning av frågorna utan att vi 

hade någon påverkan. Under intervjun gjorde vi det tydligt att vi inte är ute efter att utvärdera 

informantens enskilda svar eller göra någon bedömning om förvaltningens arbetssätt. Vår 

ambition var att låta informanten styra intervjun, och att intervjuguiden inte skulle vara någon 
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begränsning för varken informant eller intervjuare.  

3.7.4 Observation 

För att stärka vår egen förståelse för hur styrkortsarbetet ser ut på förvaltningsnivå har även en 

observation genomförts. Enligt Patel och Davidson (1994) är observation användbart när 

forskaren söker information som berör beteenden i naturliga situationer. Beteende är inte bara 

fysiska handlingar, utan innefattar även verbala yttranden, känslouttryck och relationer mellan 

aktörer (Patel & Davidson, 1994). Observationen genomfördes genom att vi fick medverka på 

ett möte där styrkortsansvariga inom förvaltningen diskuterade målen inför 2014 års 

balanserade styrkort. Eftersom vår ambition är att avbilda prat om tillämpningen av det 

balanserade styrkortet anser vi denna observation som mycket relevant för vår studie.  

 

Resultatet av observationen är att vi fått en ökad förståelse för hur utformningsprocessen av 

ett balanserat styrkort ser ut på en förvaltning. Att observationen endast är genomförd på en 

av de valda förvaltningarna anser vi inte påverkar resultatet negativt, eftersom observationens 

huvudsakliga syfte var att skapa ökad förståelse. Huvuddelen av empiriinsamlingen sker 

istället genom besöksintervjuer.  

3.8 Källkritik 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) finns det fyra källkritiska kriterier. Samtidskrav 

syftar på att redovisningen av empirin sker i nära anknytning till undersökningen. 

Tendenskritik innebär att informanter tenderar att grunda sina svar på sina egna intressen i 

frågan. Beroendekritik betyder att det är viktigt att forskaren undersöker om källan är den som 

den utger sig att vara. Äkthet syftar till att rätt teorier hänförs till rätt källor (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008). För att öka teorins tillförlitlighet har dessa kriterier hafts i åtanke 

vid informationssökningen.  

 

Våra egna kriterier på de källor vi använt är bland annat att vi främst, utöver klassikerna inom 

balanserad styrning, har sökt efter svenska och skandinaviska källor. Studier om det 

balanserade styrkortet i utländska kommuner och offentliga verksamheter anser vi inte är lika 

relevanta då kontext och organisationsutformning till stor del kan skilja sig från de 

skandinaviska organisationerna. Vidare är källor med lokal anknytning att föredra framför de 

som behandlar det balanserade styrkortet på en övergripande nivå. Denna åtskiljning är dock 

inte problemfri att göra då många källor relaterar till både lokal och övergripande nivåer i 

samma text. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad primärdata. Inledningsvis presenteras Helsingborgs stad 

och arbetet med balanserad styrning på övergripande nivå. Därefter presenteras resultatet av 

de empiriska undersökningarna på utvecklingsnämndens förvaltning och 

stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

För att underlätta för läsaren är empirikapitlet indelat i de rubriker som vår modell gett 

upphov till (se kap 3.1). Underrubrikerna är däremot framtagna med ursprungspunkt i det 

empiriska materialet. De två förvaltningarna presenteras separat men de tre respondenter vi 

intervjuat på varje förvaltning presenteras i samma text. Anledningen till det är att vi vill 

skapa en helhetsbild av förvaltningen, där läsaren kan uppfatta nivåskillnader mellan 

avdelnings- och enhetsnivå. För att återskapa användarhistorierna på ett så tydligt sätt som 

möjligt har vi valt att använda oss av en större mängd citat i texten.     

4.1 Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad är en kommun i nordvästra Skåne med cirka 130 000 invånare, vilket gör 

kommunen till Sveriges åttonde största kommun (Årsredovisningen, 2011). Kommunen styrs 

utifrån visioner, mål, strategier och verksamhetsidéer. För att skapa en effektiv styrning av 

verksamheten ansvarar stadens nämnder och styrelser för att se till att de mål och riktlinjer 

som verksamheten ska arbeta efter följs (www.helsingborg.se).  

4.1.1 Historisk överblick av det balanserade styrkortet på central nivå 

Ett centralt beslut togs år 1999 att det balanserade styrkortet skulle användas som styrmodell i 

kommunens alla verksamheter. Styrkortet skulle utgöra en gemensam plattform för styrning, 

utveckling och uppföljning (Årsredovisningen, 2011). Arbetet gjordes i projektform mellan år 

1999 och år 2002 och bestod av att ta fram generella styrkort för varje verksamhetsområde, 

som sedan skulle införlivas i det ordinarie arbetet genom uppföljning i verksamheterna. 

Därefter var styrkortsarbetet vilande på central nivå, då de utredningar och utvärderingar som 

gjordes visade att det rådde delade meningar om styrkortets lämplighet och värdet av att 

använda det i staden. År 2004 återupptas arbetet med balanserad styrning, där det bestäms att 

samma struktur på styrkorten ska finnas i alla stadens verksamheter. Det var en av de centrala 

lärdomarna från tidigare erfarenheter med arbetet kring balanserad styrning (Utvecklingen av 

balanserad styrning i Helsingborgs stad).  

4.1.2 Balanserat styrkort i Helsingborgs stad 

Helsingborgs stad använder balanserad styrning som styrmodell för mål- och resultatstyrning. 

Det balanserade styrkortet används som ett verktyg som sammanlänkar stadens övergripande 

mål och vision till verksamhetens uppdrag, mål och aktiviteter. Detta innebär att alla nämnder 

och dess verksamheter fastställer mål som leder mot stadens övergripande mål och vision 

(Riktlinjer mål- & resultatstyrning 2013).  

 

Staden styrs utifrån visionen, mål och strategier, där målen sätts utifrån styrkortets olika 

perspektiv. De fyra perspektiv Helsingborgs stad använder är: medborgare, ekonomi, 

organisation och framtid. Genom att formulera prioriterade mål inom de olika perspektiven 

vill staden hitta en balans i styrningen av de olika verksamheterna, samt komplettera den 

traditionella ekonomistyrningen med mätningar utifrån flera perspektiv.   
 

Helsingbords stads vision, år 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, 

gemensamma och balanserade staden för människor och företag, är vägledande för mål- och 

resultatstyrningen. Visionen inspirerar medarbetare i deras arbete med att formulera mål, 
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strategier och aktiviteter. Liksom visionen beskriver målen ett önskvärt framtida tillstånd, 

men begränsas i ett kortare tidsperspektiv (ibid.).    

 

 
Figur 5: Helsingborgs stads interna styrning kopplat till visionen (Riktlinjer mål- och 

resultatstyrning 2013, s. 8) 

Stadens styrkort arbetas fram med utgångspunkt i det målprogram kommunfullmäktige 

fastställer för fyraårsperioder (Riktlinjer mål- och resultatstyrning 2013). Kommuners högst 

beslutande organ, kommunfullmäktige, styrs av folkvalda politiker. Det är 

kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen, vilket gör att 

det ser olika ut på varje kommun (www.skl.se). Styrkortet innehåller politiskt beslutade mål 

som alla stadens nämnder och förvaltningar ska arbeta mot. Målen är långsiktiga (fyra år) men 

kan justeras årligen vid behov. Utifrån stadens styrkort skapas sedan nämndens styrkort. 

Nämndstyrkortet arbetas fram av tjänstemän på respektive nämnd och innehåller mål som 

sätts för en ettårsperiod. Med utgångspunkt i nämndens prioriterade mål skapas till sist 

verksamhetsstyrkort för verksamhets-, avdelnings- och/eller enhetsnivå. 

Verksamhetsstyrkorten löper över en ettårsperiod och är inte politiskt beslutade. Målen i 

verksamhetsstyrkorten konkretiseras för att passa de olika verksamheterna samt för att 

medarbetare ska känna att målen går att uppnå genom det dagliga arbetet (Riktlinjer mål- och 

resultatstyrning 2013.). 

4.2 Utvecklingsnämndens förvaltning 
Utvecklingsnämndens förvaltning har cirka 400 anställda och arbetar med frågor som rör 

arbetsmarknad, försörjningsstöd, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar med 

människor som är nya i Sverige, behöver ekonomisk rådgivning eller vill utbilda sig i vuxen 

ålder. Förvaltningen består av tre stycken verksamhetsområden: Entrén, Utredningscentrum 

och Uppdrag. Dessa verksamhetsområden består i sin tur av olika enheter. I dagsläget har 

förvaltningen tre stycken verksamhetsstyrkort (ett för varje verksamhetsområde), samt tre 

enhetsstyrkort. Arbetet med enhetsstyrkort är nytt för förvaltningen, och på sikt ska fler 

enheter arbeta med enhetskort.  

4.3 En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden 

4.3.1 Införandet av balanserad styrning på förvaltningen 

Styrkortssamordnaren menar att det finns en lång tradition av målstyrning, där fokus tidigare 

låg på de finansiella aspekterna av verksamheten, som budgetarbete (budget i balans), bokslut 
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och verksamhetsberättelser.  

 
Vi har tidigare arbetat med målstyrning men inte så strukturerat som nu när balanserat styrkort 

används. När styrkortet kom från början var det inte alls i den formen som det är nu, utan då tog 

man Kaplan och Nortons målstyrningsidé och gjorde så gott man kunde. (Styrkortssamordnare) 

 

Styrkortssamordnaren menar att ambitionen med styrkortet var att få en tydligare helhetsbild, 

en beskrivning av verksamheten, genom att se på verksamheten utifrån andra perspektiv än 

enbart det rent ekonomiska. I styrkortsarbetet ser många på förvaltningen invånarperspektivet 

som det viktigaste. Det beror på att det blir påtagligt om de levererat eller inte för sina kunder 

(medborgare), därför blir det naturligt att flertalet mål finns i detta perspektiv. Enhetschefen 

ser även att framtidsperspektivet innehåller många mål för förvaltningen. På enhetsnivå finns 

det i det perspektivet en tydlig fokusering på medarbetarnas utveckling.  

Styrkortssamordnaren förklarar att styrmodellens syfte är något som utvecklats över tid, från 

grundidén att synliggöra resultat i olika perspektiv, till att faktiskt bidra med ett systematiskt 

kvalitets- och uppföljningsarbete, det vill säga en tydlig struktur att luta sig emot i arbetet. 

Dialogen mellan olika nivåer blir tydligare och detta leder till en transparens i hela 

organisationen. Även på enhetsnivå kan vi urskilja att synen på balanserad styrning har 

ändrats över tid.  

 
Jag kan se att det kan ha ett lite annat syfte när man har det på enhetsnivå, och det är att 

engagera medarbetarna i det, att om vi tar mål som kommer uppifrån och gör om de till våra 

egna. Såhär kan vi jobba för att uppfylla det och så gör vi ett mål som är relaterat till det. Då 

skapar det ett engagemang och man är med i processen och tycker det är roligt. (Enhetschef) 

 

Styrkortssamordnaren förklarar att utvecklingsnämndens förvaltning var en av de 

förvaltningarna som tidigt började arbeta med styrkort i sin verksamhet, då arbetssättet 

efterliknats redan före det centrala beslutet togs år 1999. Sedan dess har det funnits en tydlig 

prägel på att det är balanserad styrning som är deras styrmodell, och arbetet fortlöpte även då 

arbetet var vilande på central nivå. Enhetschefen/verksamhetscontrollern påstår dock att det 

inte alltid varit en självklarhet för förvaltningen att arbeta med ett balanserat styrkort i sin 

verksamhet. Samt att när styrkortet introducerades, i form av ett centralt beslut, trodde många 

det bara var en modefluga.  

4.3.2 En revolt mot stadens struktur på verksamhetsstyrkorten 
Tidigare gjorde vi en intressant revolt mot det systemet, det vill säga att varje verksamhet skulle 

ha sina egna kort. Istället skapade vi ett verksamhetsgemensamt kort, alltså ett kort tillsammans 

[…] Anledningen till att vi gjorde det var att vi fick kritik i en organisationsutredning som sa att 

vi var stuprörsbundna, respektive verksamhet levde i sin egen båt. (Styrkortssamordnare) 

 

Styrkortssamordnaren menar att det verksamhetsgemensamma styrkortet gjorde att de olika 

verksamheterna tvingades tänka tillsammans, det vill säga att det motverkades att varje chef 

tolkade sina egna resultat. I analysarbetet fick de i större utsträckning olika synvinklar som 

kompletterade varandra, och det blev på detta sätt tydligare varför exempelvis ett mål inte 

uppfyllts. Idag har den strukturen övergivits då staden vill att samtliga förvaltningar ska ha 

liknande struktur, samt då detta arbetssätt sågs som tidskrävande. Det arbetas med att hitta ett 

arbetssätt för att ta vara på det de vann genom det verksamhetsgemensamma kortet, det vill 

säga arbete i tvärgrupps och nätverksgrupper, men ändå förbli lojala mot den styrmodell som 

arbetas med nu. Enhetchefen/verksamhetskontrollern förklarar att utvecklingen i den nya 

styrmodellen går mot att varje verksamhet ska ha sina styrkort, samt att varje enhet ska skapa 

enhetsstyrkort.     
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Jag tycker det är bättre nu att verksamheterna har egna styrkort, och att man får ner det på 

enheterna. Tanken var nog att man skulle jobba mera tillsammans men det kan vi göra ändå 

genom nämndens styrkort. (Enhetschef) 

 

Styrkortssamordnaren argumenterar för att arbetet med styrkorten hela tiden går i vågor på 

förvaltningen, de har vid flertalet tillfällen misslyckats med att skapa verksamhetskort under 

det övergripande styrkortet (nämndstyrkortet). I början var det bara ett av tre verksamhetskort 

som de lyckades skapa, vilket berodde på att det är svårt att komma överrens om vilka mål 

som ska användas. Det blir mycket tydligt att det finns en tillvänjningsprocess i arbetet med 

balanserad styrning.  

4.3.3 Att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern påstår att genom det kontinuerliga arbetet med 

balanserad styrning på förvaltningen skapas en förståelse för styrmodellen, vilket leder till en 

ökad delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Men det har inte varit lätt alla gånger.  

 
Under väldigt många år fanns det ett styrkort och sen fanns det en verksamhet där vi hade mål, 

men de pratade inte med varandra. Det var inte tydligt att det var styrkortet som var det som 

styrde oss, utan det levde för sig själv. Det ägdes av någon annan. Det har tagit de här åren. 

(Enhetschef/verksamhetscontroller) 

 

På förvaltningen bedrivs ett konsekvent arbete med att få det till den styrmodell de 

eftersträvar, dels genom att på ett tydligare sätt integrera budgetarbetet i styrkortet, dels 

genom att bryta ner målkedjan på ett tydligt sätt. Enhetschefen/verksamhetskontrollen menar 

att ett enhetsstyrkort är viktigt för att få medarbetarna att känna sig delaktiga i arbetet med 

balanserad styrning och delaktiga i att utvecklingsnämnden i helhet når sina mål. 

Styrkortssamordnaren betonar dessutom att det tar tid för medarbetare att få en förståelse för 

olika begrepp i samband med balanserad styrning, då medarbetare ser på mål på olika sätt, 

exempelvis med olika detaljrikedom. Han menar att det inte alltid är tydligt för medarbetaren 

vad som är ett mål och vad som är en aktivitet för att nå målet. Det är något som regelbundet 

arbetas med för att implementera bättre.    

 
När vi bryter ner den här målkedjan säger många, både verksamhetschefer och enhetschefer, att 

ni blir det på riktigt, inte bara de övergripande flummiga målen som man jobbar mot utan att ha 

brutit ner dem så vi förstår dem. (Styrkortssamordnare)  

4.4 Regler vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet 

4.4.1 Arbetet med styrkort drivs och ägs av förvaltningen 

Enhetschefen/verksamhetskontrollen beskriver att förvaltningen berörs av stadens och 

politikernas intresse och engagemang. Det händer att politikerna, som ska säga vad som ska 

göras, även vill bestämma hur det ska göras. På förvaltningsnivå är det ytterst 

styrkortssamordnare som ansvar för att driva styrkortsarbetet framåt i de olika 

verksamheterna.  

 
När jag kommer ut och är processledare, hur ska vi bryta ner de här målen så de är begripliga 

för oss som verksamhet eller enhet, hur kan man göra det? Då har vi en modell för det, för hur 

man kan tänka, och sätter då igång processerna bland verksamhetschefen och enhetschefen, eller 

enhetschefen med sina medarbetare. (Styrkortssamordnare) 

 

Enhetschefen/verksamhetskontrollen menar att då förvaltningen hade det 
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verksamhetsgemensamma styrkortet skedde styrkortsarbetet mycket i den grupp som 

styrkortssamordnaren var ansvarig för. Känslan var att det var den gruppen som ägde 

styrkortet, samt ansvarade för att förklara att respektive verksamhetschef skulle se det som 

deras verktyg, det vill säga verksamhetens verktyg. Men den nya styrmodellen, där respektive 

verksamhet har sina styrkort gjorde att det blev tydligare att det var chefens ansvar.  
 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern påstår att även om inte alla enheter har börjat jobba med 

enhetsstyrkorten så finns det en övertygelse om att detta kommer att leda till att kopplingen 

mellan vad medarbetarna gör, styrkortsarbetet, kommer att påverka hur förvaltningen 

utvecklas. Det vill säga att varje medarbetares/grupps roll kommer att bli tydligare, samt att 

de dessutom kommer att kunna påverka arbetet via medarbetssamtal. Detta arbete har redan 

startats på vissa enheter inom förvaltningen där mottagandet har varit positivt.  

 
Det [enhetsstyrkortet] är ett sätt för mig att visa som enhetschef att det här levererar vi och det 

här tycker vi är viktigt. Det kan ge ett berättigande till enheten, att man visar vad vi gör. 

(Enhetschef) 

4.4.2 Mål sätts genom påverkan uppifrån eller fria händer 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern menar att det råder en uppfattning om att målen sätts 

med relativt fria händer, även om de slutgiltigt ska godkännas av förvaltningschefen. 

Styrkortssamordnaren argumenterar däremot att det blir en naturlig effekt att nämndstyrkortet 

påverkar utformningen av verksamhets- och enhetskorten, detta på grund av att ambitionen är 

att konkretisera övergripande mål för att styra verksamheten på lägre nivåer. Det finns en risk 

att verksamheterna/enheterna sneglar för mycket uppåt på nämndens mål, och att målen som 

tas fram inte blir relevanta för verksamheten. Enhetschefen poängterar dock att det kan vara 

en styrka att ha ett liknande mål i både enhets- och nämndstyrkortet. 

 
Det är en mätning som har gjorts i förvaltningens styrkort, och det har gett mycket fokus, och då 

har jag märkt att det varit en stor draghjälp för mig i enheten. Det är naturligt att när vi märker 

att här sviktar det så har alla hjälpts åt. (Enhetschef) 

 

Styrkortssamordnaren menar att även om strävan är att konkretisera nämndens mål är det 

tillåtet för verksamheterna/enheterna att ha mål som fortfarande hänger fritt, det vill säga inte 

har en tydlig koppling till något övergripande mål, men ändå är så pass viktigt för 

verksamheten att det bör vara med. Dessutom så kan det visa sig att målet är så pass viktigt att 

det efter en tid blir ett övergripande mål. Han förklarar att de inte bara tittar uppifrån och ner, 

utan även nerifrån och upp.  

 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern menar att det finns en risk att mål håller sig fast i 

styrkortet år efter år med ett bra resultat, fast det redan är uppfyllt och det hade varit bättre att 

prioritera andra mål. Det vill säga att målet inte har följt utvecklingen och att målen inte 

symboliserar det som behöver utvecklas. Ett exempel på det är ett mål som finns både på 

nämnd- och verksamhetsnivå som heter aktiva försörjningsdeltagare, vilket går ut på att 

information ska lämnas inom viss tid, samt att första besöket hos en ny klient ska göras inom 

viss tid. 

 
Jag tänker att det ska vara ett levande dokument så man inte blir inlåst i vissa fack […] Vi vill få 

den friheten att byta de målen när vi känner att nu har vi styrt så mycket, genom att 

uppmärksamma så styr du, att vi då får lov att plocka bort dem. Det är det vi kan känna med 

aktiva försörjningsstödstagare, att det är väl bra om man har fokus på det under en period men 

det har blivit ett mål som hänger kvar år efter år, och som absolut inte får röras. 

(Enhetschef/verksamhetscontroller) 
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Enhetschefen/verksamhetscontrollern förklarar att påtryckningar har gjorts från 

verksamheten, och även styrkortsansvarig har gjort försök att ta bort målet på nämndnivå, 

men målet anses så pass viktigt att det inte får plockas bort.  

 
Det borrar sig ända ner i den dagliga verksamheten och styr oss så pass mycket, den skulle jag 

önska att man kunde klippa den tråden lite. Men det handlar mycket om att få gehör, ha politiker 

som lyssnar och tänker. (Enhetschef/verksamhetscontroller) 

4.4.3 Medarbetarnas syn på balanserad styrning 

Styrkortssamordnaren menar att det idag finns en mer positiv syn på arbetet med balanserad 

styrning, där han ofta får reaktioner från medarbetare som säger att de arbetat så länge med 

styrkort, men att de inte brytt sig om det när det endast var på högre nivåer. Men desto längre 

ner i organisationen, desto mer känner medarbetarna att de kan vara med och påverka och 

göra skillnad. Enhetschefen för ett liknande resonemang på utvecklingen som skett i 

förvaltningen.  

 
Jag tror att man kommer in i det mer och mer efter hand, att det är en process, men man är 

intresserad av det och vill veta mer, vilket är ett gott tecken […] Dom tycker det är mycket 

bättre nu när vi sätter målen själva, det var helt annat när det var förvaltningen, då det kunde bli 

lite väl tuffa mål. (Enhetschef) 

 

Men det finns också enskilda mål som är mer omdebatterade, och målet med aktiva 

försörjningsdeltagare är ett exempel på ett sådant. Enhetschefen/verksamhetscontrollern 

menar att det finns en risk att medarbetare känner sig kontrollerade av målet.  

 
Jag tror att det är många som tycker att det är för mycket kontrollfokus. Du blir kontrollerad 

som medarbetare, om du gör det som är sagt, att dina klienter ska vara aktiva, att du ska lämna 

information inom en viss tid, att du ska ha första besök med en ny klient inom en viss tid. Det är 

sådant som ska gå igenom och bokas av för att man ska kunna rapportera till styrkortet. Då blir 

du ju väldigt kontrollerad och det är jag ganska säker på att det är en hel del som inte uppskattar 

det […] Men att man lägger så mycket tid på att kontrollera om det faktiskt är så, där tror jag att 

det flesta medarbetare vill ha större frihet. Jag kanske gör den bedömningen att klienten inte är 

mogen för den informationen jag behöver ge, det kanske känns viktigare att skapa en relation 

eller något annat än att gå igenom en informationsblankett. Den friheten har jag att kunna göra 

den bedömningen. (Enhetschef/verksamhetscontroller). 

4.5 Tillämpning av ett balanserat styrkort 

4.5.1 Samspelet mellan mål, aktiviteter och det dagliga arbetet 
I det dagliga arbetet blir det en förändring, då jobbar man mer utifrån en gemensam inriktning, 

och man kan styra det på ett annat sätt. Målen som sätts påverkar det dagliga arbetet för våra 

medarbetare. Det man väljer att sätta upp ett mål för, och sätter en ambitionsnivå, det prioriterar 

sig själv. (Styrkortssamordnare) 

 

Styrkortssamordnaren förklarar att det kan vara svårt att finna en balans av detaljrikedom i 

målen, då olika aktörer har ofta olika uppfattning om hur ett mål ska formuleras effektivt. 

Enhetschefen menar att det är en mycket lång kedja av mål som tenderar att bli mycket 

detaljerad på enhetsnivå. Hon ser även en problematik i att ha för många mål, då det 

automatiskt blir så att de inte orkar engagera sig i alla, samt att risken för motstridigheter 

mellan målen ökar.  

 
Styrkortssamordnaren argumenterar för att ett led i att uppnå ett mål är att koppla aktiviteter 
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till det, och på så vis bidra till ett bättre resultat. I dagsläget finns inte aktiviteter kopplade till 

alla mål. Det finns även aktiviteter som utförs som inte har registrerats i styrkortet. Det är ett 

utvecklingsområde för förvaltningen. Enhetschefen beskriver att ett av målen i hennes 

enhetsstyrkort var att matcha en invandrare mot en svensk utefter gemensamma intressen, där 

målvärdet var 70 matchningar. På en av arbetsplatsträffarna, där enhetschef, medarbetare och 

ibland också styrkortssamordnaren träffas, hade de kommit fram till att personalen 

kompetensutveckling var avgörande för att enheten skulle uppnå sina mål. Aktiviteter 

skapades utifrån detta, och till en början rådde det tvivel kring hur det skulle mätas, eller om 

det ens var möjligt att mäta. Trots detta skapades ett antal aktiviteter, exempelvis kunde det 

vara att starta ett nätverk, åka på studiebesök, eller att lära sig mer om en specifik kultur. 

Därefter följer hon upp att minst 75 % av aktiviteterna är utförda. Hon ser också att detta 

arbetssätt gett resultat.  

 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern menar att det är en utmaning att inse vad som är en 

lämplig aktivitet att koppla till mätetalen eller direkt till målet. Många gånger finns det tankar 

på vad som kan utgöra en aktivitet, men som inte fullt ut kan genomföras. Det är hela tiden en 

process att plocka bort och lägga till aktiviteter. 

 
Vi hade fler innan som vi plockade bort då vi inte följde dem […] Men de aktiviteter vi har 

igång nu, där börjar ske en bra aktivitet i att man faktiskt lägger in resultat och uppföljningar i 

styrkortet, och det går även ut till andra enhetschefer som har medarbetare som jobbar specifikt 

med de aktiviteterna. (Enhetschef/verksamhetscontroller) 

 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern förklarar att arbetet med aktiviteter är tidskrävande, och 

ser därför vinningen med att rapport och uppföljning av resultaten delegeras ut på enskilda 

medarbetare eller grupper som har koppling till aktiviteten. Hon menar att det dock finns 

mycket arbete kvar där. Det är även viktigt för att skapa känslan av att medarbetarna är 

delaktiga i arbetet med styrkortet. Ett annat verktyg för detta är medarbetarsamtalet. 

Enhetschefen förklarar att hon återkopplar målen, som ofta sätts för teamet medarbetarna 

ingår, så att de har en direkt koppling till mätetalen, eller till det de gör. 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern menar att det är arbetet med mål och aktiviteter som gör 

att förvaltningen får en uppfattning om var de behöver lägga in extra resurser för att uppnå 

önskad effekt. Dessutom kan det vara en aktivitet i sig att följa upp hur dessa resurser 

påverkar målet. 

 
Vi har till exempel ett mål om att långa försörjningsstödsärenden ska bli färre, och så fick vi av 

nämnden två extra tjänster för att ha fokus just på långa ärenden. Då har vi två medarbetare som 

jobbar med det specifikt. Då måste vi följa det väldigt noga hur det går för dem. Då har vi en 

aktivitet att man har fokus på de här fokustjänsternas resultat. 

(Enhetschef/verksamhetscontroller) 

4.5.2 Uppföljningsarbetet med ett balanserat styrkort 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern beskriver att det som är mest tidskrävande i arbetet med 

balanserad styrning är den manuella datainsamlingen och analysarbetet. Förvaltningen har en 

fungerande struktur för detta, men ser möjligheter till förbättring. Styrkortssamordnaren ser 

analysarbetet som centralt för att utveckla och förbättra verksamheten på sikt, men ser också 

att det inte finns tillräckligt med tid i dagsläget.  
 

Vi känner ofta att hjulet ska gå ihop [i analysarbetet] för att återkoppla och driva utveckling. Det 

är den biten hämmas. Vill frigöra tid till utveckling av verksamheten. I jakten på resultat 

bekostas utvecklingen av verksamheten. Rapportera färre gånger per år och frigör tid för analys 

och utveckling istället. (Styrkortssamordnare) 
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Styrkortssamordnaren märker nyttan med att se på ekonomiska och arbetsmässiga samband 

tillsammans med medarbetare som är insatta i arbetet. Det kan vara så att de haft dåliga utfall 

i ett visst område som kan förklaras i andra mål, exempelvis så ser de ofta ett samband mellan 

hög kostnad och låg grad egenförsörjning. Han betonar också att han vill se en förändring i 

nuvarande analysarbete, där de personer som har spetskompetens i ett specifikt mål ska få 

extra tid att analysera målet, då olika utsiktsposter ofta leder till en bättre helhet.     

4.6 Stadsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen bildades år 2006 när den tekniska förvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret slogs samman. Förvaltningen har ungefär 200 anställda och ansvarar 

bland annat för stadsbyggnadsprocessen, det vill säga planera, bygga och förvalta staden, samt 

skötsel av gator, stränder och parker. Stadsbyggnadsförvaltningen består av sju avdelningar; 

strategisk planering, detaljplanering, geografisk information, bygglov, stadsmiljö, drift och 

underhåll, samt administration. Tre av avdelningarna har mindre enheter under sig (se bilaga 

3). (www.helsingborg.se) 

 

Förvaltningen har ett övergripande nämndstyrkort som ligger som grund för de övriga 

styrkorten inom förvaltningen. I slutet av 2009 började stadsbyggnadsförvaltningen arbeta 

med balanserat styrkort även på verksamhetsnivå på alla avdelningarna. De avdelningar som 

inte har enheter under sig utformar varje år ett avdelningsstyrkort vardera. De tre 

avdelningarna som har enheter under sig har inget övergripande avdelningsstyrkort, utan 

arbetar endast med enhetsstyrkort. (styrkortssamordnare 1)   

4.7 En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden 

4.7.1 Införandet av balanserad styrning på förvaltningen 

Enligt styrkortssamordnare 2 har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med det balanserade 

styrkortet under alla de år förvaltningen funnits. Innan sammanslagningen var den tekniska 

förvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst med styrkortsarbetet 

(styrkortssamordnare 2). När stadsbyggnadsförvaltningen bildades lades mycket fokus på att 

arbeta fram en gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund. Efter sammanslagningen 

upplevdes styrkort ändå som något otydligt och skilt från verksamheten och det är först på 

senare år som arbetet med balanserat styrkort tagit fart (styrkortssamordnare 2).  

 
Då jobbade jag inte aktivt med det utan det var en del av vardagen. Men jag tycker att då var det 

inte så tydligt, inte så uttalat. Vi gjorde någon satsning på tekniska då man tryckte upp spelkort 

som alla fick, det kommer man ihåg att det var styrkort, men man kommer inte ihåg innehållet. 

Så arbetet har pågått länge men jag tycker att det är först nu det är begripligt. 

(Styrkortssamordnare 1) 

 

Enligt styrkortssamordnare 1 är stadsbyggnadsförvaltningens ambition med det balanserade 

styrkortet att låta de fyra perspektiven vara vägledande och bli en del av det vardagliga 

arbetet. Alla perspektiv är viktiga, men det är tydligt att förvaltningen finns till för att skapa 

värde för medborgarna. Eftersom förvaltningen rymmer avdelningen strategisk stadsplanering 

ser de sig även som en framtidsförvaltning, med en tydlig målsättning inom 

framtidsperspektivet (styrkortssamordnare 1). Uppfattningen om styrkortets syfte genomsyrar 

hela organisationen. På enhetsnivå menar enhetschefen att styrkortet ses som en mall för att 

strukturera upp arbetet på och för att få verksamheten att utvecklas åt samma håll 

(enhetschef). 
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Det [styrkortet] är till för att styra och utveckla organisationen, att sätta upp riktlinjer vart vi ska, 

få en styrning där vi ser resultat. Att vi möter framtiden. Det blir tydligare för medarbetare och 

även oss chefer att fundera kring målen och vad vi vill. (Enhetschef) 

4.7.2 En komplex förvaltning med avdelnings- och enhetsstyrkort 

Styrkortssamordnare 2 menar att utformningen av styrkortet är beroende av hur stor och 

komplicerad organisationen är och hur många uppdrag som finns inom förvaltningen. Inom 

stadsbyggnadsförvaltningen ryms en mängd olika uppdrag och arbetsområden vilket gör att 

arbetet i de olika avdelningarna kan skilja sig avsevärt från varandra (styrkortssamordnare 1). 

Därför är de större avdelningar uppdelade i enheter, och har enhetsstyrkort istället för 

avdelningsstyrkort (styrkortssamordnare 2). Anledningen till att förvaltningen inte har 

avdelningsstyrkort på de avdelningar som har enheter under sig är att dessa avdelningar är 

stora och komplexa. Avdelningsstyrkortet hade blivit för stort om alla enheters arbete samlats 

där (styrkortssamordnare 2). På enhetsnivå reagerar chefer mot att de stora avdelningarna inte 

har ett övergripande styrkort, eftersom det blir ett glapp mellan nämndens och enheternas 

styrkort.  

 
En del enhetschefer har påpekat att det saknar ett avdelningsgemensamt kort. Vi har fört den 

diskussionen, en avdelning utgörs ju av enheterna och enheternas styrkort tillsammans blir 

avdelningens kan man säga. Glappet försöker vi åtgärda genom att avdelningscheferna 

tillsammans ska diskutera det här med konsekvenser och se hur nämndstyrkortet påverkar våra 

avdelningar, sen diskuterar avdelningschefen det med sina enhetschefer och samordnare. 

(Styrkortssamordnare 1)  

 

Styrkortssamordnare 2 anser att det tidigare kunde uppstå problem när nämndstyrkortet 

skickades direkt ner på enhetsnivå utan att diskussion fördes mellan enheterna. 

Nämndstyrkortet hoppar då över förvaltningens ledningsgrupp och enheterna blev 

självständiga i sitt arbete. Detta kunde leda till motstridiga mål och en otydlig målkedja 

(styrkortssamordnare 2). Enligt styrkortssamordnare 2 har stadsbyggnadsförvaltningen därför 

valt att skapa ett styrkortsnätverk som tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp 

diskuterar det politiska styrkortet och beslutar om vad som ska prioriteras inom förvaltningen 

framöver. Därefter tar respektive avdelningschef med sig styrkortet ut på enhetsnivå och 

skapar en diskussion med enhetscheferna, istället för att styrkortet går direkt från politiken ut 

på enheterna (styrkortssamordnare 2). Styrkortssamordnare 1 menar att diskussionen mellan 

enhetscheferna, genom prat, skapar ett slags gemensamt avdelningsstyrkort som konkretiseras 

i enhetsstyrkorten. På så vis vet enheterna vad som prioriteras inom avdelningen och kan 

skapa mål utifrån de förutsättningarna.      

4.7.3 Att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetare 

Enligt styrkortssamordnare 2 har det funnits problematik kring att få styrkorten att kännas 

meningsfulla för förvaltningens medarbetare. Därför fokuseras arbetet nu på att skapa 

delaktighet och engagemang hos medarbetarna, där nästa steg är att det balanserade styrkortet 

ska tas upp vid medarbetarsamtalen (styrkortssamordnare 2). Stadsbyggnadsförvaltningens 

förhoppning är att styrkortet på så sätt ska skapa en diskussion mellan medarbetare och chef 

som tydliggör var i det dagliga arbetet den enskilde medarbetaren bidrar till att målen uppfylls 

(styrkortssamordnare 1). När styrkort diskuteras på medarbetarnivå skapas ett allmänt intresse 

bland medarbetare av att det som de faktiskt jobbar med ska finnas med i styrkortet. Ett 

styrkort rymmer dock inte allt arbete, utan måste konkretiseras till en viss nivå (enhetschef). 

 
Vissa medarbetare jobbar mer med de delar som finns i styrkortet, medan andra sitter mer med 

linjeverksamheten, och har svårare att känna igen sig i styrkorten. Det är viktigt att man jobbar 

med övriga verksamhetsmål också, för att följa upp deras arbete i medarbetarsamtalen. 
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(Enhetschef) 

 

Styrkortssamordnare 1 menar att medarbetarsamtalen tidigare har riktats mer mot att det är 

ekonomin som styr, men för att få medarbetarna mer engagerade i balanserad styrning läggs 

nu större fokusering på förståelse för hur de fyra olika perspektiven påverkar arbetet. 

 
För att få balans i styrkortet måste du ha ekonomi och du behöver ha medarbetare som måste må 

bra för att kunna leverera. Vi har våra kunder/medborgare, är inte de nöjda finns inte balans. Vi 

måste även titta på vad som finns runt hörnet, framtiden och omvärld. När vi får balansen 

mellan de här fyra perspektiven, det är då vi har vårt styrkort i balans, balanserad styrning. När 

man har den pedagogiken förstår folk mycket lättare. (Styrkortssamordnare 1) 

4.8 Regler vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet 

4.8.1 Arbetet med styrkort drivs och ägs av förvaltningen 

Sedan förvaltningarna slogs ihop 2006 och stadsbyggnadsförvaltningen bildades, menar 

styrkortssamordnare 1 att arbetet med det balanserade styrkortet förbättrats varje år. År 2011 

fick förvaltningen en ny ordförande som direkt förändrade engagemanget och ägandet av 

styrkortet (styrkortssamordnare 2). Att ledningen vill äga och driva styrkortsarbetet är, enligt 

styrkortssamordnare 1, en förutsättning för att arbetet ska fungera. Även förvaltningschefen är 

ny, vilket har gjort att engagemanget ner på verksamhetsnivå har blivit mycket större. 

 
Det är egentligen de senaste åren som arbetet tagit fart. Det är framförallt beroende av vem som 

sitter i toppen. Beroende på vilken ordförande man har och vilken förvaltningschef man har 

kommer styrkortet innebära olika mycket för olika förvaltningar. Det har varit väldigt tydligt 

här. (styrkortssamordnare 2) 

 

Enligt styrkortssamordnare 1 upplevdes den ändrade inställningen hos ledningen till en början 

som något påfrestande, eftersom det ställde stora krav på hur medarbetare skulle tänka och 

mäta. Nu har man istället insett att förändringen har varit nödvändig för att levandegöra 

arbetet med balanserat styrkort (styrkortssamordnare 1). Styrkortssamordnare 2 menar att 

chefernas intresse för det balanserade styrkortet genomsyrar hela organisationen. Cheferna 

anses vara förvaltningens viktigaste kommunikationskanal och när de fokuserar på samma sak 

kommer medarbetarna följa med genom att lära sig nya processer och nya begrepp 

(styrkortssamordnare 2).  

 
När hon [förvaltningschefen] säger vad som är viktigt till sin ledningsgrupp som består av 

avdelningschefer, kan de inte annat än att ändra fokus och tänka att det är det här som gäller. 

Sen för de ut det på enhetsnivå och sen på medarbetarnivå. Har du en chef som säger att det här 

är viktigt, genomsyrar det hela vägen ner. (styrkortssamordnare 2) 

4.8.2 Mål sätts genom påverkan uppifrån eller fria tyglar 

Styrkortssamordnare 2 förklarar att varje avdelning och enhet inom förvaltningen har viss 

frihet att forma sina egna mål, så länge de, i viss mån, går att koppla till organisationens 

målkedja. Men eftersom förvaltningen verkar i en politiskt styrd organisation har cheferna 

inte full makt att bestämma hur arbetet ska gå till. Politikerna sätter upp mål som 

förvaltningen måste förhålla sig till (styrkortssamordnare 2). 

 
Eftersom det är politiska mål från början så är det lite så att vi får gilla läget. Det hade man 

kanske ibland velat ändra på. Det är inte alltid lätt att engagera medarbetarna om målet känns 

påtvingat. Men så är det i en offentlig verksamhet. (styrkortssamordnare 2) 
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Eftersom stadsbyggnadsförvaltningen innefattar många arbetsområden inom samma 

förvaltning, blir nämndstyrkortet förhållandevis stort och kan upplevas som spretigt. Det ses 

därför som en omöjlighet att varje avdelning ska kunna koppla sina mål till varje mål i 

nämndstyrkortet. Istället ska varje avdelning eller enhet hitta något inom varje perspektiv som 

de kan koppla sina egna mål till (styrkortssamordnare 1). Enhetschefen förklarar att de egna 

målen formuleras för att passa respektive avdelning eller enhet, men det förekommer att vissa 

enheter har ärvt mål som även finns i nämndstyrkortet.  

 
Vi har en målkedja, så det är klart att våra mätetal ska kopplas in under lämpligt mål på 

nämnden, som sedan går vidare till stadens mål. Så där har vi den styrningen. Sen har vi även att 

vi måste ha minst ett mål i vår verksamhet per perspektiv. (Enhetschef) 

 

När styrkorten arbetas fram går styrkortshandledaren ut på enhetsnivå för att förklara hur 

målkedjan ser ut och samla in synpunkter från medarbetare (styrkortssamordnare 2). 

Styrkortssamordnare 2 förklarar att handledarens roll vid dessa arbetsplatsträffar är att 

inspirera och engagera medarbetare på de olika avdelningarna, och försöka få dem att hitta 

något i målkedjan som de brinner för i sitt vardagliga arbete (styrkortssamordnare 2). På så 

sätt är även medarbetarna med och bygger styrkortet och styrningen blir då en kombination av 

styrning uppifrån och nerifrån samtidigt (styrkortssamordnare 1). Ett problem förvaltningen 

ser vid styrkortsutformningen är att budgeten redan är satt när styrkorten på verksamhetsnivå 

arbetas fram. Budgeten styr och begränsar på så sätt målen. 

 
Budgeten är redan satt när vi börjar med verksamhetsstyrkorten. Då är det ju budgeten som styr 

målen, och så kanske det inte ska vara […] Det ligger mycket arbete kvar att göra. Ramarna är 

redan satta när vi börjar jobba med målen, pengarna och målen måste istället styras samtidigt. 

(styrkortssamordnare 2)  

4.8.3 Medarbetares syn på balanserad styrning 

Enligt styrkortssamordnare 1 upplevs intresset för balanserad styrning bland medarbetarna 

som varierande. Förvaltningen jobbar mycket med att medarbetarna ska känna att de kan ha 

nytta av styrkortet i det dagliga arbetet. Att få återkoppling på ett utfört arbete gör att 

medarbetarna ser att arbetet faktiskt leder till något bra (styrkortssamordnare 1). 

Styrkortssamordnare 2 förklarar att de medarbetare som motsätter sig det balanserade 

styrkortet menar att det tar för mycket tid och inte känns meningsfullt. Förvaltningen anser att 

det är lätt att få den uppfattningen om målen är framtvingade och saknar koppling till det 

vardagliga arbetet.  

 
Och att det inte är meningsfullt. Så blir det ju när det är krystade mål. Vem har nytta av dem? 

Ingen. Det blir en metodik bara då, att mangla dem för att lära sig det. Men det ger inget, det 

styr inte verksamheten. (Styrkortssamordnare 1)  

 

Styrkortssamordnare 1 upplever inte att medarbetarna på förvaltningen känner sig 

kontrollerade av styrkortet, och menar istället att ett ej uppnått mål leder till utveckling. 

Styrkortet ses inte som tillräckligt levande för att medarbetarna ska känna sig styrda att enbart 

jobba med det som finns i styrkortet. Istället ska de se styrkortet som något som visar 

viljeriktningen och vad som är viktigt, samt något medarbetare kan ha i bakhuvudet i alla 

typer av uppdrag. Helsingborgs stads vision kan ses som ett komplement till styrkortet och 

fångar in det dagliga arbetet som inte alltid syns i styrkortet (styrkortssamordnare 1).    
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4.9 Tillämpning av ett balanserat styrkort 

4.9.1 Samspelet mellan mål, aktiviteter och det dagliga arbetet 

Styrkortssamordnare 1 förklarar att det balanserade styrkortet har utvecklat förvaltningens sätt 

att arbeta. Styrkortet förmår förvaltningen att tänka kring målvärde, mätetal och hur de kan 

mäta om de lyckas med sina uppdrag. Ska förvaltningen till exempel bygga ett antal lekplatser 

har de tidigare styrts av hur många budgeten visar att de har råd med. För att bekräfta att de 

utförda arbetena är lyckade vänder sig förvaltningen nu mer mot medborgarna för att se vad 

de efterfrågar (styrkortssamordnare 1). 

 

Enligt styrkortssamordnare 1 hjälper styrkortet förvaltningen med att peka vad som är 

prioriterat under året. Det har tidigare varit svårt att skapa balans mellan de olika 

verksamheternas arbetsområden. Det är viktigt att det förvaltningen arbetar med i vardagen 

ska finnas med i styrkortet. Att spegla den riktiga verksamheten upplevs som svårt och det är 

lätt hänt att mål tas med i styrkortet för de är lätta att mäta. Det finns även en viss tröghet i 

systemet. Målen tas fram på våren och klubbas på hösten, det gör att viktiga projekt som 

dyker upp efter det hamnar utanför målkedjan i styrkortet (styrkortssamordnare 1). 

 
Jag tycker inte att vi nått ända fram, att styrkortet blir det som är det viktigaste i verksamheten. 

Det speglar inte riktigt att de mätetal och aktiviteter som finns i styrkortet är de absolut 

viktigaste. Vi lever fortfarande i någon parallell värld, där vi kanske jobbar med stora 

byggprojekt som har störst fokus. Men de syns kanske inte i styrkortet. Till exempel jobbar vi 

väldigt mycket med kongressanläggningen nu. Det syns inte i styrkortet men det tar väldigt 

mycket fokus i det verkliga livet. Vi speglar inte riktigt verkligheten än. (Styrkortssamordnare 

1) 

  

Eftersom inte alla medarbetare kan ansvara för ett mål försöker förvaltningen bredda 

styrkortet med hjälp av aktiviteter (enhetschef). På så sätt kan medarbetare som inte ansvara 

för exempelvis trygghetsmålen ändå göra något i sin tjänsteutövning som bidrar till det målet. 

Styrkortssamordnare 1 förklarar att den allmänna uppfattningen om målkedjan tidigare var att 

aktiviteterna skulle kopplas till nämndmålen men nu har avdelningarna insett att de kan ha 

aktiviteter som är kopplade direkt till avdelnings- eller enhetsmålen. Vilka aktiviteter som 

kopplas till de olika målen är olika beroende på vilken avdelning eller enhet det är som tar 

fram aktiviteten. Aktiviteter kopplade till trygghetsmålet kan för en avdelning vara att 

genomföra trygghetsvandringar och förbättra belysningen, medan det för en annan kan handla 

om att minska antalet skadade i trafiken eller göra fler övergångsställen (styrkortssamordnare 

1). Målen tolkas på olika sätt i olika avdelningar, men det är tydligt att de leder till 

engagemang (styrkortssamordnare 2). 

 
Ett konkret exempel är att om vi är ute och pratar med människor så inser vi kanske att en viss 

lekplats inte används. Varför används den inte? Jo för att det är väldigt mycket buskar runt 

omkring den. Okej, men om vi tar ner de buskarna hjälper det? Nej för den ligger vid så mycket 

gamla saker. Då väljer vi att lägga ner den lekplatsen och så bygger vi en ny där folk rör sig. Det 

är väldigt tydligt vilka åtgärder det är som faktiskt sker utifrån att man har satt ett mål. 

(styrkortssamordnare 2)  

4.9.2 Uppföljningsarbetet med ett balanserat styrkort 

Enligt enhetschefen följs förvaltningens resultat upp efter varje tertial. Avdelningarna 

analyserar resultaten från sina mätningar och rapporterar sedan till nämnden. Efter 

tertialstoppet har avdelningarna endast ett par dagar på sig att samla in och följa upp siffror 

(enhetschef). Det är ett tidsspann som, enligt styrkortssamordnare 2, upplevs vara för kort. För 

att vinna mer tid i analysarbetet försöker förvaltningen börja följa upp arbetet som inte är 
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nämndmål tidigare och även ha en återkoppling med ledningsgruppen där uppföljning 

diskuteras (styrkorssamordnare 2). Enligt enhetschefen är det viktigt att även aktiviteterna 

som är kopplade till styrkortet följs upp.   
 

I vissa fall jobbar man i projektform för att lyckas med aktiviteterna. Det är utpekade ansvariga 

medarbetare för varje aktivitet, en huvudansvarig, och detta kommer jag följa upp i 

medarbetarplanen via dialogmöten varannan månad. (Enhetschef) 
 

Enligt styrkorssamordnare 2 blir orsak-verkan-samband tydliga först i uppföljningsarbetet. 

Till exempel har staden ett övergripande mål om att Helsingborg ska vara en ren stad. En 

avdelning kopplade ett mål om begränsat antal felanmälningar till det övergripande målet, 

medan en annan avdelning hade ett kundmål som riktades mot att möjliggöra felanmälningar. 

Antalet felanmälningar ökade, men staden kunde i uppföljningsarbetet se att arbetet med att 

underlätta felanmälningar var orsaken till det (styrkortssamordnare 2). Styrkortssamordnare 1 

förklarar att förvaltningen tidigare endast haft uppföljning av nämndstyrkortet, men har det 

senaste året även börjat med att avdelningscheferna redogör för sin uppföljning. Anledningen 

till det är att förvaltningen behöver finna förklaringar till utfall i nämndstyrkortet, och de 

förklaringarna finns i avdelningsstyrkorten (styrkortssamordnare 1). Även ner på enhetsnivå 

efterfrågar enhetschefen mer analysarbete.  

         
Vi har gjort tertialuppföljningar och sen har respektive enhetschef tittat på det. Sen har vi kanske 

inte diskuterat det i gruppen. Det handlar om att levandegöra styrkortet under året och där kan vi 

bli bättre på det. Att vi diskuterar resultatet även på avdelningsnivå. 

(Styrkortssamordnare/handledare) 
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5. Analys 
Analyskapitlet inleds med en metodredogörelse för analysens upplägg och tillvägagångssätt. 

Utifrån våra tre kategorier, vars ursprung kommer från vår egenkonstruerade modell, 

kommer intervjuerna sorteras och kopplas samman med lämpliga teorier. För att redovisa 

likheter och skillnader i materialet kommer både utvecklingsnämndens förvaltning och 

stadsbyggnadsförvaltningen lyftas fram genomgående. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattande tabell för att öka överskådligheten för läsaren, där huvuddragen från 

respektive förvaltning förtydligas. 

 

Vår ambition med rubrikerna har varit att ge läsaren en bättre bild av det fenomen vi tolkar, 

det vill säga styrkortstillämpning på två olika förvaltningar. Vi ser dock en 

gränsdragningsproblematik i empiri- och teorisorteringen mellan rubrikerna. Det menar vi 

beror på att anpassningen av en styrmodell efter lokala förhållanden (5.1) och hur regler 

vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet (5.2), ger viktig kunskap för att förstå 

tillämpning av ett balanserat styrkort (5.3). Det är också en av anledningarna till att vi i så stor 

utsträckning som möjligt vill bevara läsarens eget tolkningsutrymme, vilket motiverar vår 

försiktiga sortering av empiri och teori. Det gör vi för att sedan i slutsatserna förtydliga vår 

tolkning för läsaren. Vår förhoppning med denna indelning är att rubrikerna ska komplettera 

varandra och bidra till att läsaren får en bättre bild av det studerade fenomenet. 

Underrubrikerna i analyskapitlet är alla förankrade i vår teoretiska referensram, men namnen 

på dem följer ibland med från empirikapitlet. För att förtydliga den teoretiska anknytningen 

har vi valt att dela in rubriken: En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden (5.1), i två 

underrubriker: kontexten påverkar styrmodellen (5.1.1) och styrmodellen påverkar kontexten 

(5.1.2). Detta i linje med vår egenkonstruerade modell. För att öka överskådligheten för 

läsaren har vi, vid referering till respondenterna, valt att förkorta utvecklingsnämndens 

förvaltning (Utv.) och stadsbyggnadsförvaltningen (Stads.).  

5.1 En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden 

5.1.1 Kontexten påverkar styrmodellen 

Funck (2009) beskriver att en idé, exempelvis införandet av balanserad styrning, packas upp 

efter organisationens unika kontext och anpassas utefter lokala förutsättningar. Dessutom 

menar Sahlin-Andersson (2000) att de modeller som sprids ofta är i behov av att omtolkas, då 

de innehåller generella tolkningar av framgångsprestationer av lokala erfarenheter och 

praktik. Czarniawska och Sevón (2005) (ref Funck, 2009) betonar den roll som människorna 

har i organisationen, det vill säga att aktivt tolka idén och konstruera den utefter 

intressekonflikter och lokala förhållanden. Även Brorström et. al (2010) poängterar att en 

organisations kontext blir avgörande för hur en styrmodell tas emot, samt betonar vikten av att 

blicka bakåt för att förstå människornas reaktioner. Styrkortssamordnaren (Utv.) förklarar att 

utvecklingsnämndens förvaltning har en tidigare historia av målstyrning som kan ses ha haft 

betydelse för styrkortsarbetet, samtidigt som förvaltningen hela tiden aktivt arbetat med 

styrkortet, även då arbetet varit vilande centralt. Styrkortssamordnare 1 (Stads.) menar att 

stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat en längre tid med styrkortet, men det var först år 2006 

som de olika avdelningarna, som förvisso skiljer sig markant ifrån varandra, bildade 

nuvarande förvaltningsform. 

 
Vi har tidigare arbetat med målstyrning men inte så strukturerat som nu när balanserat styrkort 

används. När styrkortet kom från början var det inte alls i den formen som det är nu, utan då tog 

man Kaplan och Nortons målstyrningsidé och gjorde så gott man kunde. (Styrkortssamordnare, 

utvecklingsnämndens förvaltning) 
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Funck (2009) menar att idén konkretiseras i form av praktisk utförande vilket gör att det sker 

en anpassning utifrån kontexten. Det vill säga kontexten påverkar styrmodellen. I linje med 

detta synsätt menar Brorström et. al (2004) att den verklighet där modellen ska verka justerar 

modellen, vilket kan få effekten att den kritik som riktas från medarbetare i organisationen 

kan resultera i att utvecklingen skiljer sig markant mot vad ledningen inledningsvis 

eftersträvat. Denna anpassning i form av justeringar ses som ett sätt att bevara användbarheten 

i styrmodellen, vilket blir särskilt viktigt i en kommunal kontext (Johanson et al., 2006; 

Kaplan & Norton, 2001). Styrkortssamordnare 2 (Stads.) menar att deras annorlunda struktur, 

där de avdelningar som är störst delas upp i mindre enheter, vilka har egna styrkort, leder till 

att de kan hantera den komplexitet som finns inom förvaltningen. Sharma och Gadenne 

(2011) menar att det inte är särskilt troligt att en styrmodell passar i hela organisationen, då en 

kommun har en komplex kontext som kan skilja sig mellan olika divisioner och nivåer, både 

affärs- och uppbyggnadsmässigt. Även i utvecklingsnämndens förvaltning är det påtagligt att 

strukturen förändrats successivt då arbetet med styrkort har varit dominerande.  

 
Tidigare gjorde vi en intressant revolt mot det systemet, det vill säga att varje verksamhet och 

avdelning skulle ha sina egna kort. Istället skapade vi ett verksamhetsgemensamt kort, alltså ett 

kort tillsammans […] Anledningen till att vi gjorde det var att vi fick kritik i en 

organisationsutredning som sa att vi var stuprörsbundna, respektive verksamhet levde i sin egen 

båt. (Styrkortssamordnare, utvecklingsnämndens förvaltning) 

 

Hartwick och Barki (1994) (ref Wiesma, 2009) menar dessutom att tolkningsbarheten i en 

styrmodell kan leda till att intensiteten och syftet med tillämpningen skiljer sig mellan olika 

aktörer. Styrkortssamordnaren (Utv.) säger sig kunna se att syftet har utvecklats över tid, från 

idén om att se verksamheten ur flera perspektiv, till att idag vara ett verktyg för att skapa 

transparens mellan olika enheter genom ett mer strukturerat sätt att skapa kvalitet och följa 

upp sin verksamhet genom dialog.  

5.1.2 Styrmodellen påverkar kontexten 

Funck (2009) förklarar att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan kontext och styrmodell. 

Ett styrkort är laddat med en uppsättning behov och förväntningar som en ny styrmodell 

förespråkar, det vill säga styrkortet påverkar människorna i organisationen. 

Styrkortssamornaren (Utv.) menar att styrkortet idag tillför en modell att hänga upp ett 

systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbetet, vilket gör att förvaltningen får en struktur att 

göra sådant som borde göras hela tiden. Även stadsbyggnadsförvaltningen ser styrkortets 

bidrag till en struktur för arbetet. Enhetschefen (Stads.) menar att styrkortet har tillfört en mall 

för att strukturera upp arbetet i förvaltningen, vilket både ger en bättre styreffekt, samt 

motverkar att verksamheterna spretar åt olika håll. Wiersma (2009) menar att det skapas en 

press på aktörer i organisationen att använda styrkortet, vilken härstammar från styrkortets 

utformning, kollegors uppfattningar, samt andra system som tillämpas med den lokala 

praktiken i organisationen. Brunsson (2009) framhäver däremot att en förändring i form av en 

reform inte nödvändigtvis behöver påverka människorna i organisationen, då den inte får 

tydliga konsekvenser för dess aktiviteter. Förändringen innebär endast att vissa aktörer kan 

ändra sitt sätt att tänka under en begränsad period. Styrkortssamordnare 2 (Stads.) menar att 

styrkortet gått från att vara otydligt och skilt från verksamheten, till allt mer levandegöras i 

det dagliga arbetet. Ett liknande resonemang förs på utvecklingsnämndens förvaltning: 

 
Under väldigt många år fanns det ett styrkort och sen fanns det en verksamhet där vi hade mål, 

men de pratade inte med varandra. Det var inte tydligt att det var styrkortet som var det som 

styrde oss, utan det levde för sig själv. Det ägdes av någon annan. Det har tagit de här åren. 
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(Enhetschef/verksamhetscontroller, utvecklingsnämndens förvaltning) 

 

Askim (2004) menar att arbetet med ett balanserat styrkort kan variera kraftigt mellan 

övergripande och lokala nivåer i samma kommunala kontext. Vissa förvaltningar har liknande 

mål som övergripande nivåer, medan andra är mer friställda och skapar egna mål. 

Styrkortssamordnare 2 (Stads.) menar att ett styrkort inte rymmer allt arbete, utan bör 

konkretiseras till en viss nivå, men arbetet går emot att få in mer aktiviteter och mål i 

styrkortsarbetet, samt göra det tydligare för medarbetaren hur denne kan bidra.  

 
Vissa medarbetare jobbar mer med de delar som finns i styrkortet, medan andra sitter mer med 

linjeverksamheten, och har svårare att känna igen sig i styrkorten. Det är viktigt att man jobbar 

med övriga verksamhetsmål också, för att följa upp deras arbete i medarbetarsamtalen. 

(Enhetschef, stadsbyggnadsförvaltningen) 

 

Modell (2004) argumenterar för att flerdimensionella styrmodeller inom kommunal 

verksamhet på sikt kommer att påverka myten om att finansiell kontroll är det enda rätta, 

vilket också kommer få effekter på mer lokal nivå i organisationen. Styrkortssamordnare 1 

(Stads.) förklarar att medarbetarsamtalen tidigare haft en tydlig prägel av att det är ekonomin 

som styr, men för att få medarbetarna att bli mer engagerade i balanserad syrning läggs nu 

större fokusering på förståelse för hur de fyra olika perspektiven påverkar arbetet. Det är 

genom balans i styrkortsarbetet mellan de fyra perspektiven (medarbetare, ekonomi, 

organisation och framtid) som förvaltningen får engagerade medarbetare som också tar till sig 

pedagogiken och tänker i dessa banor. Nörreklit (2000) förespråkar att tydligt involvera de 

lokala enheterna i arbetet med att anpassa styrmodellen till de olika verksamheterna, då detta 

skapar engagemang hos medarbetare. Englund (2005) betonar även att det finns en risk att 

styrkortsarbetet får en passiv roll i organisationen om det inte förankras i medarbetarnas 

engagemang. Styrkortssamordnaren (Utv.) menar att det tar tid för medarbetare att få en 

förståelse för olika begrepp i samband med balanserad styrning, då problem finns att 

medarbetare exempelvis ser på mål med olika detaljrikedom. Det är inte helt självklart vad 

som är ett mål och vad som är en aktivitet för att uppnå ett mål, vilket förvaltningen 

konsekvent arbetar för att implementera bättre. Styrkortssamordnare 2 (Stads.) betonar vikten 

av att cheferna talar samma språk, vilket tas med till medarbetarna på respektive avdelning 

som sätter sig in i vad olika begrepp innebär samt lär sig nya i processen. 

5.2 Regler vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet 

5.2.1 Arbetet med styrkort drivs och ägs av förvaltningen 

Sahlin-Andersson (2000) argumenterar för att ambitionen med att centralisera offentlig sektor 

var att det skulle resultera i mer effektiva, föränderliga, samt flexibla förvaltningar genom att 

stärka lokala enheter. Brorström och Siverbo (2001) menar att en förändring inte får strida 

mot befintliga värderingar i organisationen, samt måste rymmas i det institutionella 

arrangemanget för att nå framgång. Brorström et al. (2010) förtydligar att det handlar om att 

utmana befintliga handlingsmönster i organisationen för att åstadkomma institutionell 

förändring, det vill säga att få medarbetare att uppleva förändringen som naturlig och 

eftersträvningsvärd. Enhetschef/verksamhetscontroller (Utv.) argumenterar för att känslan har 

varit att det främst varit de grupper som ansvarat för styrkortsarbetet, med 

styrkortssamordnaren i spetsen, som ägt och drivit styrkortet, då det inte funnits en tydlighet 

kring att det är ett verktyg för verksamheterna. Hon menar att förändringen till att varje 

verksamhet skulle ha sitt eget styrkort har gjort att det blivit tydligare att det är cheferna på 

respektive verksamhet som äger styrkortet. Brorström och Siverbo (2001) lyfter fram aktören 

som ses ha en nyckelroll i organisationen. Det är aktörer som kan läsa av det institutionella 
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arrangemanget, föra traditioner vidare, ifrågasätta eller styrka befintliga institutioner, samt 

omedvetet eller medvetet feltolka institutioner. Det är således organisationens aktörer som är 

överordnade en styrmodell. Styrkortssamordnare 2 (Stads.) anser att det är en förutsättning för 

arbetet med balanserad styrning att chefer vill äga och driva sina styrkort, då det är cheferna 

som kommunicerar ner styrkortsarbetet till medarbetarnivå. Styrkortsarbetet har först på 

senare år tagit ordentlig fart i stadsbyggnadsförvaltningen, då förvaltningschefen på ett tydligt 

sätt redogjort att arbetet är viktigt och prioriterat i förvaltningen. 

 
När hon [förvaltningschefen] säger vad som är viktigt till sin ledningsgrupp som består av 

avdelningschefer, kan de inte annat än att ändra fokus och tänka att det är det här som gäller. 

Sen för de ut det på enhetsnivå och sen på medarbetarnivå. Har du en chef som säger att det här 

är viktigt, genomsyrar det hela vägen ner. (Styrkortssamordnare 2, stadsbyggnadsförvaltningen) 

 

Barley och Tolbert (1997) (ref Englund, 2005) menar att en ny institution inte har samma 

acceptans i organisationen, vilket gör att påverkan på aktörernas handlingar inte blir lika 

omfattande. Samtidigt förtydligas resonemanget med att en institution kan ses som en samling 

regler, samt att alla aktörer inte är lika regelstyrda. Ett liknande resonemang förs av Siverbo 

(2001) som argumenterar för att regler kan vara uppdelade i formella och informella regler, 

vilka kan vara starkt respektive svagt institutionaliserade i en organisation. Siverbo (2001) 

argumenterar för att det är viktigt för en kommun att ha informella regler som möjliggör 

samarbete mellan enheter, samt mellan personer i respektive enhet. Ett samarbete som bygger 

på sådana informella regler gör att det går smidigare att lösa uppkomna problem i vardagen. 

Montin (2006) betonar att mer eller mindre informella samarbeten mellan professioner, 

verksamheter eller nämnder med olika ansvarsområden blir viktigt för att ett mål som finns 

ska uppfyllas. Styrkortssamordnare 1 (Stads.) förklarar att stadsbyggnadsförvaltningen, som 

är uppdelad i en mängd olika ansvarsområden, nu valt att skapa ett styrkortsnätverk som 

tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp diskuterar det politiska styrkortet och beslutar 

om vad som ska prioriteras i förvaltningen framöver. Tidigare gick dessa mål direkt ner på 

enheterna, vilket ofta resulterade i motstridiga mål och en otydlig målkedja. Hon talar om ett 

glapp mellan politiken och enheterna som måste fyllas.  

 
Glappet försöker vi åtgärda genom att avdelningscheferna tillsammans ska diskutera det här 

med konsekvenser och se hur nämndstyrkortet påverkar våra avdelningar, sen diskuterar 

avdelningschefen det med sina enhetschefer och samordnare. (Styrkortssamordnare 1, 

stadsbyggnadsförvaltningen) 
 

Montin (2006) menar att ett nätverk hålls samman av ömsesidigt förtroende och regler som är 

överenskomna gemensamt, men där aktörerna är relativt självständiga men ändå beroende av 

varandra för att åstadkomma önskvärda resultat för var och en. Styrkortssamordnaren (Utv.) 

menar att även på utvecklingsnämndens förvaltning råder uppfattningen att samverkan i form 

av tvärgrupper och nätverk, egentligen det de vunnit genom ett verksamhetsgemensamt 

styrkort, är lika viktigt nu när det är cheferna som äger styrkorten. Brorström och Siverbo 

(2001) ser dock inte samarbete som endast positivt inom en organisation. Ett gynnsamt 

samarbete kan leda till en miljö som präglas av innovationer och förmåga att anpassa sig 

utefter nya förhållanden, men kan också resultera i negativa effekter för organisationens 

utveckling, det vill säga ceremoniella institutioner. Dessa institutioner präglas av att 

konsensus och samförstånd söks för sakens skull, vilket resulterar i att förmågan att kritiskt 

granska det som görs för att hitta ineffektiviteter försämras. Brorström och Siverbo (2001) 

listar ett antal kriterier för att uppnå ett gynnsamt samarbete, vilket bygger på en tydlig 

gränsdagning för aktörers ansvar, väldefinierade enheter som interagerar med varandra, 

möjligheten att påverka regler, accepterade styrmetoder, samt kontinuerlig uppföljning av 
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aktörernas ansvar. Montin (2006) lyfter även fram att arbete i projektform, där gruppen jobbar 

med en viss fråga, kan ses som ett exempel på samarbete. Enhetschefen (Stads.) menar att de 

arbetar i projektform för att införliva vissa aktiviteter, där tid avsetts för kontinuerlig 

uppföljning av medarbetarnas ansvar. 

 
I vissa fall jobbar man i projektform för att lyckas med aktiviteterna. Det är utpekade ansvariga 

medarbetare för varje aktivitet, en huvudansvarig, och detta kommer jag följa upp i 

medarbetarplanen via dialogmöten varannan månad. (Enhetschef, stadsbyggnadsförvaltningen) 

5.2.2 Mål sätts genom påverkan uppifrån eller fria tyglar 

Johanson et al. (2006) menar att svårigheten med styrkortstillämpningen inom kommunal 

verksamhet är att det är en politisk organisation som sätter viljeriktningen. Styrkortet kan 

fungera som ett dialogverktyg mellan politiska och administrativa nivåerna inom kommunen, 

men kan även ha omvänd effekt. Vi ser att ett ytterligare inslag av samarbetsformer i båda 

förvaltningarna är arbetsplatsträffar, där mål och aktiviteter diskuteras i dialog mellan chefer 

och medarbetare, samt i vissa fall styrkortssamordnare. Styrkortssamordnare 1 (Stads.) menar 

att hennes uppgift på dessa möten är att förklara hur målkedjan ser ut, samt samla in 

synpunkter från medarbetare. På så vis ser hon att även om målen ska överrensstämma med 

målkedjan så är medarbetarna med och bygger styrkortet i stor utsträckning. 

Styrkortssamordnaren (Utv.) menar att även målen i utvecklingsnämndens förvaltning sätts 

både nerifrån och upp, och uppifrån och ner, men ser även risken med att medarbetare på 

lägre nivåer i förvaltningen sneglar för mycket uppåt då de sätter sina mål, vilket kan resultera 

i att målen inte blir relevanta för verksamheten. Styrkortssamordnare 2 (Stads.) betonar dock 

att målen ytterst sätts av en politisk organisation, samt att de som tjänstemän får acceptera och 

rätta sig efter dem, även om det ibland kan känns svårt att engagera medarbetare om målet 

känns påtvingat. Enhetschefen (Stads.) förtydligar att det finns mål i verksamheten som även 

representeras i nämnden. Brunsson (1989) (ref. Johanson et al., 2006) argumenterar för att 

politiker oftast har begränsade kunskaper om vilken effekt ett politiskt beslut får på de olika 

administrativa nivåerna. Enhetchefen/verksamhetscontrollern (Utv.) beskriver att det finns ett 

mål på nämndnivå som heter aktiva försörjningsdeltagare, vilket går ut på att information ska 

lämnas inom viss tid, samt att första besöket hos en ny klient ska göras inom viss tid. 

Påtryckningar från verksamhetsnivån har gjorts, och även styrkortssamordnaren har gjort 

försök att få bort målet utan framgång, då målet ses som för viktigt för att plockas bort.  

 
Det borrar sig ända ner i den dagliga verksamheten och styr oss så pass mycket, den skulle jag 

önska att man kunde klippa den tråden lite. Men det handlar mycket om att få gehör, ha politiker 

som lyssnar och tänker. (Enhetschef/verksamhetscontroller, utvecklingsnämndens förvaltning) 

 

Siverbo (2001) menar att en styrmodell är ett exempel på en formell regel i en organisation. 

Även Montin (2006) hävdar att en formell styrteknik kan resultera i att detaljerade mål blir 

regler i praktiken för olika aktörer. Ett liknande resonemang förs av Englund (2005) som 

menar att aktörers sätt att handla och tänka både vägleds och begränsas av regler, samt 

legitimerar ett visst handlande och stärker rättigheter och skyldigheter hos olika aktörer. 

Enhetschefen (Utv.) ser även att olika mål i som finns i ett övergripande styrkort kan vara en 

draghjälp för cheferna i arbetet, då ett övergripande mål kan legitimera de aktiviteter en chef 

vill genomföra i förvaltningen gentemot medarbetare.  

 
Det är en mätning som har gjorts i förvaltningens styrkort, och det har gett mycket fokus, och då 

har jag märkt att det varit en stor draghjälp för mig i enheten. (Enhetschef, utvecklingsnämndens 

förvaltning) 
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Siverbo (2001) menar att regler påverkar vad som händer i en organisation, det vill säga 

vilken information som sprids, vem som får ta beslut, vilka handlingar som ska utföras, samt 

vilka procedurer som bör följas. De informella reglerna är dock svårare att avbilda, då dessa 

oftast bygger på sådant som alltid gjorts på arbetsplatsen, vilket kan ses som standardiserade 

procedurer. Montin (2006) argumenterar för att informella regler ofta kan lösa uppkomna 

problem i den formella ordningen. Siverbo (2001) betonar också de informella reglernas 

betydelse för att en formell regel efterföljs. Enhetschefen/verksamhetscontrollern (Utv.) 

menar att risken finns att medarbetare känner sig kontrollerade av ett formellt styrdokument, 

vilket ibland kan leda till att den bästa lösningen för kunderna inte införlivas. Vi lyfter 

återigen in målet om aktiva försörjningsdeltagare för att exemplifiera. 

 
Där tror jag att det flesta medarbetare vill ha större frihet. Jag kanske gör den bedömningen att 

klienten inte är mogen för den informationen jag behöver ge, det kanske känns viktigare att 

skapa en relation eller något annat än att gå igenom en informationsblankett. Den friheten har 

jag att kunna göra den bedömningen. (Enhetschef/verksamhetscontroller, utvecklingsnämndens 

förvaltning). 

5.3 Tillämpning av ett balanserat styrkort 

5.3.1 Samspelet mellan mål, aktiviteter och det dagliga arbetet 

Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för att en styrmodell har tendensen att antingen 

bli så betydelsefull att den inte märks, det vill säga att den accepteras av medarbetarna men 

inte leder till någon förändring, eller betydelselös genom att medarbetarna i organisationen 

motsätter sig förändringen. Sahlin-Andersson (2000) menar att risken finns att de saker som 

redan sker i organisationen namnges i styrkortet, vilket gör att rådande aktiviteter i 

organisationen förblir relativt oförändrade. Även Englund (2005) ser att en styrmodell inte 

nödvändigtvis behöver vara en utgångspunkt för hur arbetet i organisationen bör utformas. 

Styrkortssamordnare 1 (Stads.) menar att aktiviteter som kopplas till de olika målen skiljer sig 

beroende på vilken avdelning eller enhet som tar fram aktiviteten, då målen tolkas på olika 

sätt i förvaltningen. Exempelvis kan aktiviteter kopplade till trygghetsmålet för en avdelning 

vara att genomföra trygghetsvandringar och förbättra belysningen, medan det för en annan 

kan handla om att minska antalet skadade i trafiken eller göra fler övergångsställen. 

Brorström och Siverbo (2001) menar att det är centralt för att en organisation som vill 

utvecklas i rätt riktning att ifrågasätta och bedöma ineffektiva handlingar, vilket leder till 

institutionell förändring, om det inte strider mot det institutionella arrangemanget. 

Styrkortssamordnare 1 (Stads.) menar att det har skett en stor utveckling, under senare år, i 

hur de förhåller sig till mål i verksamheten. Tidigare tenderade de att mäta det som gick att 

mäta, utan att på riktigt ifrågasätta varför de mäter något, då arbetssättet de hade var att göra 

mätningar.  
 

En förändring i sättet att mäta. Han [den nya ordföranden] ställer stora krav på vårt sätt att 

tänka. Vilket var jobbigt i början men har fått oss att tänka på ett annat sätt, som ger oss mycket 

mer tillbaka och levandegör arbetet. (Styrkortssamordnare 1, stadsbyggnadsförvaltningen)  

 

Styrkortssamordnare 2 (Stads.) säger att ett tydligt exempel är hur förvaltningen tidigare år 

låtit budgeten styra hur många lekplatser som skulle byggas, till att på senare år vara ute och 

prata med medborgarna och inse varför en viss lekplats inte används, där återkopplingen från 

dem blir betydelsefull.  

 
Varför används den inte? Jo för att det är väldigt mycket buskar runt omkring den. Okej, men 

om vi tar ner de buskarna hjälper det? Nej för den ligger vid så mycket gamla saker. Då väljer vi 

att lägga ner den lekplatsen och så bygger vi en ny där folk rör sig. Det är väldigt tydligt vilka 
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åtgärder det är som faktiskt sker utifrån att man har satt ett mål. (Styrkortssamordnare 2, 

stadsbyggnadsförvaltningen) 
 

Praktisk användning beskriver Funck (2009) i termer av vilket konkret handlande/vilken 

konkret användning en styrmodell har resulterat i, det vill säga vad som blivit av 

styrverktyget. Enhetschefen/verksamhetscontrollern (Utv.) menar att de genom 

styrkortsarbetet får en ökad förståelse på vart resurser bör läggas för att uppnå önskade 

resultat i förvaltningen. Ett exempel är ett mål om att långa försörjningsärenden ska minska, i 

vilket de inte uppnått det önskade resultatet. Där tilldelades förvaltningen två fokustjänster 

som jobbar specifikt med att minska tiden på försörjningsärendena. Förvaltningen skapade 

även en aktivitet som går ut på att noggrant följa upp resultatet av dessa extra resurser. 

Englund (2005) beskriver en handling som ett sätt för olika aktörer att integrera med andra i 

form av prat eller fysisk aktivitet. Enhetschefen (Utv.) förklarar att de på sina 

arbetsplatsträffar kommit fram till att personalens kompetensutveckling var det som var 

avgörande för om de skulle lyckas uppfylla sina mål. Aktiviteter skapades utifrån detta. 

Exempelvis kan det vara att starta ett nätverk, åka på studiebesök, eller att lära sig mer om en 

specifik kultur. På enheten diskuterade de länge på vilket sätt detta skulle mätas, eller om det 

ens var möjligt att mäta. Ett av målen var att matcha en invandrare mot en svensk utefter 

gemensamma intressen, där målet var 70 matchningar. Idag ser enhetschefen (Utv.) en positiv 

utveckling av resultatet, då hennes krav är att minst 75 % av aktiviteterna skall vara uppfyllda.  

 

Askim (2004) argumenterar för att styrkortets utseende kan variera kraftigt inom samma 

kommunala miljö, där vissa förvaltningar är nästintill självständiga, och andra har 

gemensamma mål med övergripande nivåer. Nörreklit (2000) ser en fara med att de mål och 

aktiviteter som ingår i styrkortet ges för mycket fokusering och på så vis leder till oönskade 

styreffekter, i form av att andra viktiga element prioriteras bort.  

 
I det dagliga arbetet blir det en förändring, då jobbar man mer utifrån en gemensam inriktning, 

och man kan styra det på ett annat sätt. Målen som sätts påverkar det dagliga arbetet för våra 

medarbetare. Det man väljer att sätta upp ett mål för, och sätter en ambitionsnivå, det prioriterar 

sig själv. (Styrkortssamordnare, utvecklingsnämndens förvaltning) 

 

Styrkortssamordnaren (Utv.) ser en utveckling där målen bryts ut beroende på vad som 

prioriteras i förvaltningen, men betonar också att han möts av många verksamhetschefer och 

enhetschefer som säger att ”nu är det på riktigt” och inte bara övergripande flummiga mål 

som vi jobbar mot, utan nedbrutna mål som alla kan förstå. Almqvist och Högberg (2003) 

(ref. Johanson et al., 2006) menar att mål oftast tolkas på olika sätt på olika nivåer i 

organisationen, vilket kan leda till motstridiga mål. Styrkortssamordnare 1 (Stads.) ser att 

målen tolkas olika i avdelningarna, men att engagemang skapas i processen. Arbetet med att 

inkludera det som är mest prioriterat i styrkortet ses fortfarande som en utmaning, då det 

fortfarande finns saker att jobba med. 

 
Det speglar inte riktigt att de mätetal och aktiviteter som finns i styrkortet är de absolut 

viktigaste. Vi lever fortfarande i någon parallell värld, där vi kanske jobbar med stora 

byggprojekt som har störst fokus. Men de syns kanske inte i styrkortet. (Styrkortssamordnare 1, 

stadsbyggnadsförvaltningen) 

5.3.2 Uppföljningsarbetet med ett balanserat styrkort 

Englund (2005) hävdar att fokuseringen på den formella uppföljningen i arbetet med ett 

balanserat styrkort tillför verksamheten en ny logik. Olve et al. (2003) ser riskerna med en 

formell uppföljning som kan leda till att medarbetare känner sig kontrollerade, vilket kan leda 
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till motsättningar mellan olika aktörer. Även Nörreklit (2000) poängterar att handlingsfriheten 

på lokala nivåer kan inskränkas genom att resultat kontinuerligt ska rapporteras uppåt. Askim 

(2004) har en mer positiv syn på en ökad användning av systematisk uppföljning, där det 

balanserade styrkortet representerade ett aktivt lärande i organisationen. Styrkortssamordnare 

1 (Stads.) menar att enhetscheferna analyserar resultaten i samband med uppföljningsarbetet, 

men ser även en möjlighet i att ha en tydligare diskussion på avdelningsnivå, vilket bidrar till 

att styrkortet levandegörs ytterligare på förvaltningen. Brorström (1999) menar att 

förändringsarbetet, där enheter ska anpassa sig utifrån nya villkor och omständigheter, 

påverkas av en kontinuerlig kompetensutveckling, modeller för informationsspridning, 

övervakning och kontroll. Styrkortssamordnare (Utv.) ser uppföljning som nödvändig för att 

skapa utveckling i förvaltningen, men efterlyser mer tid och rätt personer för att analysera 

resultaten och på så vis dra lärdom av dem.  

 
Vi känner ofta att hjulet ska gå ihop [i analysarbetet] för att återkoppla och driva utveckling. Det 

är den biten hämmas. Vill frigöra tid till utveckling av verksamheten. I jakten på resultat 

bekostas utvecklingen av verksamheten. Rapportera färre gånger per år och frigör tid för analys 

och utveckling istället. (Styrkortssamordnare, utvecklingsnämndens förvaltning) 

 

Englund (2005) menar att risken finns att ett styrkort, som bemöts av kritik ifrån medarbetare, 

blir betydelselöst i organisationen och slutar att utvecklas. I linje med detta resonemang så 

menar Hallgårde och Johansson (1999) att styrdokumentet kan få en passiv roll i 

organisationen om inte verksamheten arbetar med att regelbundet förfina styrkortet. 

Enhetschefen/verksamhetscontrollern (Utv.) poängterar att det finns en risk att vissa mål inte 

följer utvecklingen, det vill säga inte symboliserar det som är viktigt för verksamheten och 

behöver prioriteras.    

 
Jag tänker att det ska vara ett levande dokument så man inte blir inlåst i vissa fack […] Vi vill få 

den friheten att byta de målen när vi känner att nu har vi styrt så mycket, genom att 

uppmärksamma så styr du, att vi då får lov att plocka bort dem. 

(Enhetschef/verksamhetscontroller, utvecklingsnämndens förvaltning) 
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Tabell 1: Sammanfattning av huvuddragen för varje förvaltning 

  

Huvudbegrepp och 

underbegrepp 
Utvecklingsnämndens 

förvaltning 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Anpassning över tid    

Kontexten påverkar 

styrmodellen 

Från verksamhetsgemensamt, 

till styrkort för respektive 

verksamhet. Enstaka 

enhetsstyrkort. 

Varje avdelning har styrkort, där 

större avdelningar består av 

flertalet enhetsstyrkort. 

 

Styrmodellen påverkar 

kontexten 

Från otydligt till mer levande 

för medarbetare.  

Ökad förståelse för begrepp. 

Från otydligt till mer levande för 

medarbetare.  

Viktigt att chefer använder 

samma begrepp. 

Aktörers regler   

Äga och driva 

styrkortsarbetet 

Enhetscheferna äger och driver 

arbetet. 

Viktigt att hitta 

samarbetsformer som stödjer 

nuvarande styrkortsform. 

Förvaltningschef som tydliggjort 

att styrkortsarbetet är prioriterat. 

Arbetet stöds av 

nätverksgrupper. 

Mål sätts uppifrån eller fria 

tyglar 

Relativt fria händer. Vissa mål 

finns i nämnd och verksamhet. 

Både en styrka och risk för 

ökad kontroll. 

Relativt fria händer. Ytterst en 

politisk organisation. Vissa mål 

finns i nämnd och verksamhet. 

Tillämpning    

Mål aktiviteter och dagliga 

arbetet 

Det som prioriteras får direkta 

effekter på vad som görs. 
Betydelsefull utveckling i sättet 

att mäta. Det finns fortfarande 

mycket som prioriteras som inte 

syns i styrkorten. 

Uppföljning  Rapportera färre gånger och 

frisätt tid för analys och 

utveckling. 

Analysera även enhetschefens 

resultat på ett tydligare sätt även 

på avdelningsnivå.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel besvaras problemformuleringen genom att resultatet diskuteras utifrån 

uppsatsens tre huvudrubriker. Vidare presenteras uppsatsens bidrag samt förslag på fortsatt 

forskning. 
 

Vår slutsats är att förvaltningarnas anpassningsarbete med styrmodellen och de regler som 

vägleder och begränsar organisationens aktörer förklarar varför styrkortstillämpningen 

bedrivs som den gör på förvaltningarna idag. I båda förvaltningarna kan vi se en process där 

styrmodellen gått från att vara skild från verksamheten, till att bli en del av det vardagliga 

arbetet även på lägre organisatoriska nivåer. Genom denna process menar vi att styrmodellen 

anpassats utifrån den lokala kontexten, där organisationens arbetssätt integrerats i modellen. 

Samtidigt ser vi att styrmodellen påverkat organisationen, bland annat genom att tillföra ett 

nytt sätt att strukturera arbetet på och genom att möjliggöra en tydligare dialog mellan olika 

nivåer och avdelningar i förvaltningarna. Vi ser även prov på att styrmodellens detaljerade 

mål kan bli regler för organisationens aktörer. Detta anser vi får konsekvenser för 

styrkortstillämpningen.   

6.1 En styrmodell anpassas efter lokala förhållanden 
Tidigare studier av Funck (2009) visar att kontexten, i vilken en styrmodell appliceras, 

påverkar modellen, vilket även vår studie av två olika förvaltningar visar. I 

utvecklingsnämndens förvaltning blir det tydligt att styrmodellen anpassats utifrån rådande 

lokala förutsättningar. Ett försök gjordes med ett verksamhetsgemensamt styrkort, där 

ambitionen var att få verksamheterna att arbeta mer tillsammans. Idag har förvaltningen 

återigen styrkort för respektive enhet och är inne i en process där även enheterna ska ha egna 

styrkort. Vi menar att detta fått konsekvenser för styrkortstillämpningen i förvaltningen, då 

exempelvis dialogen mellan verksamheterna blivit lidande. Det har resulterat i att 

förvaltningen måste hitta nya arbetssätt för att inte förlora det de vunnit med ett 

verksamhetsgemensamt styrkort. Utvecklingen mot enhetsstyrkort ser vi också får tydliga 

konsekvenser för hur levande arbetet blir på lägre nivåer, vilket kan tolkas som att 

människorna i förvaltningen har format styrmodellen utefter rådande regler som existerade i 

förvaltningen. Vi tolkar detta som att de etablerade arbetssätten även blir synliga i styrkortet. I 

stadsbyggnadsförvaltningen ser vi också en process där styrmodellen anpassats efter rådande 

lokala förutsättningar. Sammanslagningen av den tekniska förvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret har inneburit att förvaltningen består av avdelningar och enheter som 

skiljer sig markant i arbetssätt, men som tillsammans ändå bildar en helhet. Den komplexa 

miljö som finns i förvaltningen anser vi i stor utsträckning hålls ihop av samarbeten i form av 

olika nätverk, där exempelvis mål diskuteras innan de skickas ner på enskilda enheter. I båda 

förvaltningarna ser vi även att styrkortsarbetet har inneburit ett sätt att strukturera upp arbetet 

på. I stadsbyggnadsförvaltningen ses styrmodellen mer som en mall för att få förvaltningen att 

verka som en helhet, det vill säga motverka att varje avdelningen jobbar åt olika håll. I 

utvecklingsnämndens förvaltning tolkar vi dessutom att styrmodellens syfte har gått ifrån den 

ursprungliga tanken med att se verksamheten ifrån olika perspektiv, till att faktiskt vara ett sätt 

att skapa struktur i kvalitets- och uppföljningsarbetet, en rutin för att faktiskt utföra det 

förvaltningen vill. Att syftet utvecklats över tid i utvecklingsnämndens förvaltning tolkar vi 

som att kontexten har påverkat styrmodellen, men ser samtidigt i båda förvaltningarna att 

styrmodellen har påverkat kontexten genom att tillföra en struktur i arbetet.  

 

Vidare menar Funck (2009) att styrmodellen påverkar den kontext i vilken den verkar då 

modellen kan ses vara laddad med en uppsättning behov och förväntningar som förespråkas, 

vilka påverkar människorna i arbetet. Det är något som även vår studie visar. I båda 
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förvaltningarna redogörs det för att styrmodellen tidigare år har varit otydlig för medarbetare, 

och på så vis skild från verksamheten, för att på senare tid bli mer betydelsefull för lägre 

nivåer i förvaltningarna. En möjlig förklaring till detta menar vi är arbetet med enhetsstyrkort, 

där styrkortsarbetet kommer närmare en operativ nivå, och på så vis skapar en ökad förståelse 

och ett ökat engagemang bland medarbetare. I vår mening blir det således tydligare för varje 

medarbetare hur denna kan bidra. I stadsbyggnadsförvaltningen är det tydligt att styrmodellen 

tillfört ett nytt tankesätt, där medarbetare tänker på mål och aktiviteter utifrån de fyra 

perspektiven istället för att, som tidigare, i större utsträckning utgå ifrån det ekonomiska 

perspektivet. Vi tolkar detta som att styrmodellen påverkar sin kontext, vilket påverkar 

människorna i sitt arbete. Utvecklingsnämndens förvaltning ser dessutom en problematik i att 

tillföra nya begrepp, då detaljrikedomen kring mål och aktiviteter inte behöver vara en 

självklarhet för medarbetare, vilket eftersträvas att implementeras bättre. I 

stadsbyggnadsförvaltningen poängteras att chefer talar samma språk, vilket tas med till 

respektive avdelning där begreppen diskuteras och förtydligas för medarbetare. Vår tolkning 

är att en tydlighet kring begrepp i samband med balanserad styrning är en förutsättning för att 

styrmodellen ska påverka sin kontext. Vår slutsats är att styrmodellen anpassats utifrån den 

lokala kontexten, där arbetssätt integrerats i modellen, samtidigt som styrmodellen 

representerar ett nytt sätt att strukturera arbetet på samt ger en möjlighet att skapa dialog 

mellan olika delar i förvaltningarna, vilket får konsekvenser för styrkortstillämpningen. 

6.2 Regler vägleder och begränsar aktörer i styrkortsarbetet 
I sin studie beskriver Brorström och Siverbo (2001) att aktören ses ha en nyckelroll i 

organisationen. Det är således organisationens aktörer som är överordnade en styrmodell, 

vilket i vår studie tolkas som att aktörer har möjlighet att ifrågasätta eller styrka befintliga 

regler. I båda förvaltningarna ser vi en utveckling där ett större ansvar har lagts på chefer på 

respektive avdelnings- och enhetsnivåer i förvaltningarna att vara drivande i arbetet med 

styrkort. Uppfattningen tidigare har varit att styrkortssamordnare ägde och drev styrkortet, 

vilket gjorde att kopplingen till att det är verksamhetens styrmodell delvis förlorades. Vår 

tolkning av denna utveckling är att chefernas tydligare ansvar för styrmodellen leder till att de 

etablerade regler som finns kring styrmodellen, exempelvis i form av detaljerade mål som blir 

regler för medarbetare, förstärks även på mer operativ nivå i förvaltningarna. Det kan ses 

påverka hur de formella reglerna i form av en styrmodell vägleder och begränsar olika aktörer 

i arbetet på förvaltningarna. I stadsbyggnadsförvaltningen ser vi ett tydligt exempel på hur en 

aktör kan stärka de regler som förknippas med balanserad styrning, då förvaltningschefen på 

ett tydligt sätt redogjort, i sin ledningsgrupp bestående av avdelningschefer, att det är arbetet 

med balanserad styrning som är viktigt och prioriterat på förvaltningen. 

 

I sin studie argumenterar Siverbo (2001) för att detfinns både formella och informella regler, 

samt att det är viktigt för en kommun att ha informella regler som möjliggör samarbete mellan 

enheter och mellan personer i respektive enhet. I stadsbyggnadsförvaltningen ser vi tydliga 

exempel på samarbeten i form av nätverksgrupper och arbetet med projektgrupper. I 

förvaltningen diskuterar exempelvis avdelningscheferna och ledningsgruppen vad som ska 

prioriteras i nämndstyrkortet, för att undvika att målen går direkt ner på enhetsnivå och leder 

till en otydlig målkedja för medarbetare. Vi anser att detta kan tolkas som ett mer eller mindre 

informellt samarbete som möjliggörs av de regler som finns i förvaltningen, vilket även 

stödjer de formella reglerna i styrkortet.  Även arbetet i projektgrupper tolkar vi bygger på ett 

gynnsamt samarbete där det finns en tydlig gränsdagning för aktörers ansvar, då 

huvudansvariga utses och att ansvaret följs upp, vilket det görs genom dialogmöten.  

I båda förvaltningarna ser vi samarbeten i form av arbetsplatsträffar, där chefen, medarbetarna 

och ibland styrkortssamordnaren deltar. Vår tolkning är att styrmodellen används som ett 
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dialogverktyg för att tydliggöra målkedjan i förvaltningarna. Detta arbetssätt kan även tolkas 

som ett sätt att få större acceptans på lägre nivåer i förvaltningarna, då kopplingen till 

verksamheterna stärks. Trots det framgår det under våra intervjuer att det ytterst är en politisk 

organisation som sätter viljeriktningen, vilket på statsbyggnadsförvaltningen ses som ett 

problem då det är svårt att skapa engagemang om målet känns påtvingat. I sin studie menar 

Montin (2006) att en formell styrteknik kan resultera i att detaljerade mål blir regler i 

praktiken för olika aktörer, vilket vi i vår studie kan relatera till. Ett tydligt exempel på detta 

ser vi i utvecklingsnämndens förvaltning, där det finns ett mål som heter aktiva 

försörjningsdeltagare som i stor utsträckning styr medarbetarens arbete. Stor energi läggs på 

att information ska ges i rätt tid, samt att första besöket ska göras i rätt tid. Dessutom ska detta 

arbete noga följas upp i verksamheten. Vår tolkning blir att detta mål blivit regler vilka 

begränsar aktörerna i sitt arbete. Men ett mål som finns i både nämndens och verksamhetens 

styrkort kan också tolkas som legitimerande för visst handlande på förvaltningarna. Ett 

exempel på det menar vi finns i utvecklingsnämndens förvaltning, där en mätning som gjorts i 

förvaltningens styrkort är en stor draghjälp för cheferna i arbetet. På så vis uppmärksammas 

enheten även övergripande, vilket kan tolkas som att enheten är betydelsefull för 

förvaltningen och bidrar till de övergripande målen.  I sin studie menar Siverbo (2001) att 

informella regler är svåra att avbilda, då dessa ofta bygger på sådant som alltid gjorts på 

arbetsplatsen. I vår studie gör vi en försiktig tolkning av något vi menar kan ses som ett 

exempel där en formell regel går emot informella regler. Återigen exemplifierar vi med målet 

aktiva försörjningsdeltagare, där risken finns att medarbetare känner sig kontrollerade av det 

formella styrdokumentet. Vi tolkar det som att det finns informella regler på arbetsplatsen 

som vägleder aktören när en klient kan ses som mogen för information, samt om relationen 

till klienten behöver förbättras, men detta arbete begränsas av en formell regel som talar om 

för aktören när och hur arbetet ska genomföras. Vår slutsats är att ett mål kan bli detaljerade 

regler för aktörer, vilka vägleder och begränsar dem i sitt arbete. 

6.3 Tillämpning av ett balanserat styrkort 
I sin studie menar Englund (2005) att en styrmodell inte nödvändigtvis behöver vara en 

utgångspunkt för hur arbetet bör utformas. Vi menar att det finns tecken på att styrmodellen 

styr det dagliga arbetet på förvaltningarna i form av att mål prioriteras, även om 

stadsbyggnadsförvaltningen belyser att exempelvis stora byggprojekt som påverkar 

medarbetare i stor utsträckning ännu inte ryms i arbetet. I vår undersökning tolkar vi det som 

att båda förvaltningarna är inne i en process där styrmodellen fylls med eget innehåll, det vill 

säga anpassas utifrån den lokala kontexten, för att motverka den otydlighet som finns 

förknippat med balanserad styrning. Det resulterar i att styrmodellen kommer närmare det 

dagliga arbetet i verksamheterna. Englund (2005) beskriver en handling som att olika aktörer i 

form av prat eller aktivitet integrerar. Vi lyfter återigen in arbetsplatsträffar för att 

exemplifiera hur det kan se ut på förvaltningarna. I utvecklingsnämndens förvaltning beskrivs 

hur de tillsammans kommit överens om att personalens kompetensutveckling var det 

viktigaste för att uppnå deras mål. Aktiviteter skapas gemensamt utifrån detta och 

medarbetare diskuterar hur det ska mätas, samt om det ens är möjligt att mäta.  

Brorström och Siverbo (2001) menar att det är centralt för att en organisation som vill 

utvecklas i rätt riktning att ifrågasätta och bedöma ineffektiva handlingar. Det ser vi ett 

konkret exempel på i stadsbyggnadsförvaltningen, där den nya ordföraren sägs ha ifrågasatt 

förvaltningens sätt att tänka kring mätning, vilket sägs ha fått stora effekter på det dagliga 

arbetet. Ett exempel som ges är att budgeten tidigare styrt hur många nya lekplatser 

kommunen kan bygga, medan det idag läggs större fokus på medborgarperspektivet, där 

medborgarnas nytta påverkar lekplatsbyggandet. Vi menar att aktörers roll för att påverka 

regler kan uppmärksammas återigen, då förändringen i arbetssättet kring mätning kan ses som 
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att medarbetare följer nya regler. Det går även att tolkas utifrån att kontexten påverkar 

styrmodellen.  

I sin studie menar Askim (2004) att en ökad användning av systematisk uppföljning, i form av 

ett balanserat styrkort, representerade ett aktivt lärande, vilket även vår studie indikerar. I 

utvecklingsnämndens förvaltning ses den systematiska uppföljningen som nödvändig för att 

utveckla förvaltningen, men det efterlyses också mer tid och rätt personer för att analysera 

resultaten och dra lärdom av dem för framtiden. Vi tolkar detta som att verksamheten i 

dagsläget är styrt av formella regler, det vill säga hur många gånger per år styrkortet ska 

rapporteras uppåt. Samtidigt urskiljer vi behovet av ett tydligare informellt samarbete i 

analysprocessen. Hallgårde och Johansson (1999) menar att styrdokumentet kan få en passiv 

roll i organisationen om inte verksamheten arbetar med att regelbundet förfina styrkortet. I vår 

studie relaterar vi det till arbetet med att levandegöra styrkortet på förvaltningarna, där det 

exempelvis i utvecklingsnämndens förvaltning betonas att det finns risker med att mål som 

inte symboliserar det som behöver utvecklas blir kvar i styrkortet, vilket resulterar att det blir 

inlåst i vissa fack. Vi menar att risken finns att dessa mål blir kvar i styrkortet och blir 

detaljerade regler som vägleder och begränsar aktörer.   

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att tillämpningen av ett balanserat styrkort till stor del 

förklaras av hur styrkortsanpassningen sett ut i och hur aktörerna i förvaltningen vägletts och 

begränsats av regler i sin vardag. 

6.4 Studiens bidrag 
Vår fallstudie på två olika förvaltningar inom samma kommunala kontext inriktar sig främst 

på att försöka förstå hur ett styrverktyg växer fram successivt på en mer verksamhetsnära 

nivå, där förvaltningarna dels påverkas av modellen, dels omtolkar modellen utifrån den 

lokala kontext de verkar i. I vår studie har det varit av intresse att lyfta fram specifika 

händelser, för att på så vis försöka förstå helheten bättre. Vi vill därmed betona att en specifik 

händelse på den ena förvaltningen inte nödvändigtvis behöver förklara en liknande händelse 

på den andra förvaltningen. Detta beror på att händelsen måste ses utifrån den lokala 

kontexten på respektive förvaltning, där det kan existera andra regler och aktörer som 

påverkar arbetet. Dessutom menar vi att våra resultat inte direkt kan generaliseras till andra 

kommuner, men att det inte är helt otänkbart att liknande problematik kring att anpassa en 

styrmodell utifrån lokala förhållanden finns på andra förvaltningar. Våra resultat blir även 

viktiga för övergripande nivåer i kommuner, och inte minst den politiska organisationen där 

ökad kunskap om hur arbetet sker på en mer verksamhetsnära nivå ofta eftersträvas. Våra 

bidrag är: 

 

 Vår studie påvisar att arbetssätt integreras i styrmodellen, samtidigt som styrmodellen 

representerade ett nytt sätt att strukturera arbetet på och en möjlighet till att skapa 

dialog mellan olika delar i förvaltningarna. 

 I vår studie påvisas att styrmodellen blivit tydligare för medarbetarna i förvaltningarna 

på senare tid. En förklaring vi finner var arbetet med enhetsstyrkort, där ökat 

engagemang och ökad förståelse på mer operativ nivå skapats 

 Vår studie visar att aktörer har möjlighet att ifrågasätta och styrka befintliga regler. 

 Vår egenkonstruerade modell, vilken är en sammanslagning av två olika forskares 

modeller, leder till att läsaren får två olika utsiktspunkter att betrakta 

styrkortstillämpning. 
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6.5 Fortsatta studier 
Under våra intervjuer har vi haft nytta av att hela tiden tänka i banor av styrkortsanpassning 

och regler, det vill säga vår egenkonstruerade modell. Den har även följt med i uppsatsens 

struktur, och det har varit en förutsättning för att sortera ett många gånger spretigt empiriskt 

material. Tänkbart är att denna modell skulle kunna appliceras på andra offentliga 

verksamheter, mer övergripande nivåer i en kommun, eller kompletterande empiriska 

undersökningar på en mer operativ nivå. En annan insikt som kommit fram under studiens 

gång är att det ofta finns en spänning mellan en politisk organisation och en mer verkställande 

administrativ organisation inom kommuner. Därför menar vi att det hade varit intressant att 

jämföra de förhoppningar och förväntningar, samt synen på vad ett balanserat styrkort faktiskt 

resulterar i mellan dessa nivåer.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 Namn? 

 Befattning/tid på förvaltningen? 

 Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Utbildning? 

 Hur länge har du varit delaktig i arbetet med balanserad styrning? 

 

1. Hur länge har förvaltningen arbetat med det balanserade styrkortet? Hur arbetade ni 

innan? Hur ser er styrmodell ut? Vilket perspektiv är viktigast? 

 

2. Vilken var den främsta anledningen till att förvaltningen började använda styrkortet? 

Beskriv enligt dig vilket som är styrkortets främsta syfte?  

 

3. Har det varit lätt att ta emot styrkortet på förvaltningen? 

 

4. Vilken/vilka delar upplevde du som svårast att arbeta med? 

 

5. Har arbetet och formen av styrkortet anpassats över tid? Om ja, vem/vilka har varit 

drivande i anpassningsarbetet?  

 

6. Vad är det som gör utformningen av styrkortet speciell för er förvaltning? 

 

7. Hur sker styrkortsarbetet i praktiken? Ge ett konkret exempel i din vardag.  

 

8. Har styrkortet förändrat förvaltningens dagliga arbete, rent praktiskt? Vem/vilka 

jobbar med styrkortet? Grupp/enskilt? Arbetsträffar?  

 

9. Hur sätts målen på förvaltningsnivå? Påverkan från högre nivåer eller fria tyglar?  

 

10. Beskriv din syn på balansen mellan de olika målen? Finns det rent motstridiga mål? 

Om ja, Vem/vilka bestämmer vilka mål som ska användas?  

 

11. Arbetar förvaltningen med orsak-verkan samband mellan mål? Om ja, vem/vilka tittar 

på sambanden? Hur syns sambanden i praktiken?  

 

12. Hur hanteras informationen från styrkortet? Vem/Vilka är delaktiga i uppföljning av 

målen? Vart rapporteras resultat? Hur används resultat för att förbättra arbetet på 

förvaltningen?  

 

13. Vilken/vilka delar upplever du som svårast att arbeta med inom förvaltningen idag? 

 

14. Hur ser de anställda på förvaltningen på arbetet med balanserad styrning idag? 

 

15. Arbetet med ett balanserat styrkort innebär lite mer formaliserade krav på vad som ska 

göras. Vad tycker du om det?  

 

16. Om du fick fria händer att ändra arbetet med styrkortet.  Hade du ändrat användningen 
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av styrkortet på något sätt?  

 

17. Vår uppfattning efter intervju på övergripande nivå är att olika förvaltningar har 

kommit olika långt i arbetet med styrkortet. Hur ser du på detta uttalande? Stämmer 

detta med din erfarenhet? 
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Bilaga 2 – Organisationsskiss utvecklingsnämndens förvaltning 
 

 
 

Källa: http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Kommunens-

organisation/Forvaltningar-och-namnder/utvecklingsnamndens-forvaltning/ 2013-04-08 
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Bilaga 3 - Organisationsskiss stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Källa: http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Kommunens-

organisation/Forvaltningar-och-namnder/stadsbyggnadsforvaltningen/ 2013-04-08 
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Bilaga 4 – Styrkort 

 
 

 
 

Källa: Styrkortssamordnare 1, stadsbyggnadsförvaltningen 
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