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Sammanfattning 

 

Balanserat styrkort har sedan sin introduktion vidareutvecklats och fått en ny innebörd från det 

ursprungliga och ses idag mer som ett styrverktyg än ett prestationsmätningsverktyg. 

Ursprungligen användes styrkort i den privata sektorn men används idag även inom kommunala 

verksamheter. Det har uppmärksammats att svårigheter kan uppstå vid användningen av 

balanserat styrkort vilket studeras närmare i denna uppsats. Syftet med studien är att beskriva 

och förklara hur interna svårigheter i kommunal miljö kan hanteras vid styrkortsanvändning. 

Detta ledde till följande problemformulering; Hur hanteras svårigheter som kan uppkomma vid 

användning av balanserat styrkort? Denna studie är kvalitativ och insamlingen av empirisk data 

har genomförts på två kommunala förvaltningar inom Helsingborgs stad.  
 

Genom denna studie har det framkommit att hanteringen av svårigheter är något som det aktivt 

arbetas med. För att skapa motivation och engagemang hos både medarbetare och chefer är det 

viktigt att skapa en förståelse för styrkortet på alla nivåer i organisationen samt att uppmuntra till 

kommunikation, kreativitet, eget ansvar och delaktighet i styrkortsarbetet. En central faktor till 

att kunna hantera de svårigheter som uppstår är det så kallade styrkortsnätverket som består av 

experter inom styrkortsanvändningen. En annan viktig faktor är målkedjan vilken skapar en 

tydlig röd tråd från mål till konkreta handlingar. Denna kan i sin tur reducera bristande 

motivation och engagemang då varje person inom verksamheten kan se sitt bidrag till de 

övergripande målen. Vi har även genom studien kommit fram till att ett väl utvecklat och 

aktuellt tekniskt systemstöd anses vara till stor hjälp för att styrkortsarbetet ska fungera. Detta 

system motverkar svårigheter som kan finnas i fråga om onödig och inaktuell information. Men 

för att önskad användning av systemet ska kunna ske krävs att användarna förstår sig på det. 

Detta har hanterats på så sätt enkelhet är i fokus för att kunna säkerställa optimal användning.  
 

Nyckelord: styrmodell, balanserat styrkort, användning av balanserat styrkort, interna 

svårigheter, hantering av svårigheter 
  



 

 

 

 

Abstract 

 

Balanced Scorecard has developed over the years and is today viewed more as a management 

tool than a performance measurement system. Balanced scorecard was originally used in private 

sector but has also been adopted by the public sector. Thus, it has also been noted that 

difficulties can arise in the use of the balanced scorecard which will be the subject in this study. 

The purpose of this study is to describe and explain how internal difficulties are handled in a 

municipal context in order to provide a better understanding in this field of research. This led us 

to the following research question; How to deal with difficulties that may arise in the use of 

balanced scorecard? This study is qualitative and the collection of empirical data has been 

carried out on the two departments in Helsingborgs stad.  

 

Through this study, we have found that dealing with difficulties is something that is actively 

worked on. In order to create motivation and commitment among both employees and managers, 

it is important to create an understanding of the scorecard at all levels of the organization and to 

encourage communication, creativity, personal responsibility and involvement in the scorecard 

process. A key factor to be able to handle the difficulties that arise is this so-called “scorecard-

network” consisting of experts in the use scorecards. Another important factor is this so called 

“chain of strategic goals” which turns the direction of strategic goals into concrete actions. This 

may in turn reduce the lack of motivation and commitment when every person in the 

organization can see their contribution to the overall objectives. Through this study we also 

came to the conclusion that a well-developed and current technical system is considered to be of 

great support to make the process of scorecard work. This system prevents difficulties that may 

exist in terms of unnecessary and outdated information. In order to achieve a desirable use of a 

technical system, it is necessarily that the users understand the system. Simplicity is the focus in 

order to ensure an optimal use of technical system. 
 

Keywords: management tool, balanced scorecard, balanced scorecard usage, internal 

difficulties, handling difficulties 
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 1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en problembakgrund som ger läsaren en grundförståelse för de 

begrepp som kommer att användas i studien samt en diskussion kring ett problem som har 

identifierats. Vidare redogör vi för de grunder till valet av problemformulering som berör 

användningen av balanserat styrkort. 

1.1 Problembakgrund 

Användning av balanserat styrkort har börjat synas mer i offentliga verksamheter i Sverige det 

senaste årtiondet (Funck, 2009). Helsingborgs stad har länge arbetat med styrkort, men det är 

först de senaste åren som det har integrerats i verksamheterna på alla nivåer (Riktlinjer, mål- och 

resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). Styrkortsanvändandet är aktivt och kan ses i det 

dagliga arbetet hos de anställda vilket gör att verksamhetsmiljön anses lämplig att genomföra en 

studie i. Anledningen till att en studie i just kommunal sektor är av intresse är i linje med 

Greatbanks och Tapp (2007) som menar att med användningen av balanserat styrkort, så följer 

även svårigheter och problem. Svårigheter som identifierats i och med användning av balanserat 

styrkort i den offentliga sektorn är till stor del förknippade med och importerade från den privata 

sektorn (Greatbanks & Tapp, 2007). 
 

Begreppet Balanced Scorecard dök upp år 1992 och översätts på svenska till balanserat styrkort 

(Olve, Roy & Wetter., 1999). Grundtanken med styrmodellen är att kombinera ett antal mått 

som ska ge en samlad beskrivning av en verksamhet. Men enligt Olve et al. (1999) är det svårt 

att endast ha en specifik definition av balanserat styrkort, då fokus ligger på hur det används och 

mindre på själva styrkortet. Balanserat styrkort var från början utvecklat och anpassat för den 

privata sektorn (Kaplan & Norton, 1996). Englund (2005) beskriver att under de senaste 

årtiondena har det blivit allt vanligare att den kommunala sektorn infört nya tankesätt som 

många gånger är hämtade från den privata sektorn. Även Brorström, Haglund och Solli (2014) 

har identifierat denna trend och menar att den blivit allt tydligare under de senaste åren. 

Samlingsbeteckningen för denna förändring benämns som New Public Management (NPM) och 

innebär att den offentliga sektorn har blivit mer lik organisationer i den privata sektorn och 

använder liknande begrepp i sin verksamhet (Englund, 2005; Nilsson et al., 2010; Brorström et 

al., 2014).  
 

Johanson, Skoog, Backlund och Almqvist (2006) beskriver att själva användningen av balanserat 

styrkort inom en kommun kan skilja sig från användningen inom privata företag då en kommun 

är en politisk organisation, där vinst inte är ett centralt kriterium. En kommunal verksamhet har 

enligt Sharma och Gadenne (2011)  hela tiden ett krav på sig att prestera effektivt och använda 

tilldelade resurser optimalt och detta ska gå i linje med de politiska mål som finns. Farneti 

(2009) har identifierat ett av huvudområdena bakom användning av balanserat styrkort i en 

kommunal verksamhet att just omvandla politiska prioritetsområden till aktiva handlingar. Enligt 

Englund (2005) kan framtida studier kring balanserad styrning vara bidragande för att kunna 

göra jämförande studier samt kompletterande studier av hur denna styrmodell sprids i den 

kommunala sektorn.  
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1.2 Problemdiskussion  
Braam och Nijssen (2004) beskriver att då det inte finns en specifik definition av begreppet 

balanserat styrkort öppnar det upp möjligheter till en mängd tolkningar och stor variation av 

styrkortsanvändningen. Även Chavan (2009) menar att balanserat styrkort är mångtydigt 

eftersom det anpassas efter den enskilda verksamheten. Braam och Nijssen (2004) anser att 

användning har betydelse och att sättet som balanserat styrkort tolkas på och används är det som 

skapar framgångsrik användning. Malmi (2001) och Hoque (2013) beskriver att vidare studier 

behövs som undersöker varför och hur organisationer använder sig av balanserat styrkort samt 

vad det tycker om det för att kunna öka förståelsen inom detta område. 
 

En offentlig organisation är enligt Sharma och Gadenne (2011) i behov av andra strategier än 

verksamheter som befinner sig i den privata sektorn då deras främsta syfte är av icke-finansiell 

karaktär, nämligen att tillfredsställa invånarnas behov, snarare än de finansiella resultaten. 

Förväntningar från invånarnas perspektiv spelar en viktig roll i fråga om utformning och 

användning av ett balanserat styrkort (Sharma & Gadenne, 2011). Northcott och Taulapapa 

(2012) menar att framtida studier skulle kunna undersöka länken mellan strategisk planering, 

kommunicering av strategi och användning av balanserat styrkort i offentliga organisationer. 
  
Introduktion av ett balanserat styrkort i en verksamhet är en process som enligt Chavan (2009) 

och Rompho (2011) tar tid. Verksamhetens strategi ska brytas ner i mindre delar för att bli 

mätbara och kunna ses som en naturlig del i det vardagliga arbetet (Geuser, Mooraj & Oyon, 

2009). Två hinder vid användningen av ett balanserat styrkort har identifierats av Farneti (2009), 

vilka är otillräcklig utbildning och stödprocess för att kunna använda styrkortet optimalt samt 

otillräckligt internt engagemang. Vi blev därför nyfikna på hur en verksamhet skulle kunna 

arbeta för att övervinna eller minimera hinder som dessa utan att tappa engagemang och 

motivation för vidare användning och utveckling av ett styrkort. 
  
Sharma och Gadenne (2011) har i sin studie undersökt olika typer av frågor och utmaningar 

förknippade med användningen av balanserat styrkort. Sharma och Gadenne (2011) beskriver att 

då balanserat styrkort ska introduceras i en komplex miljö är det viktigt att det finns stöd och 

förståelse för förändringen i hela den berörda verksamheten, inte bara från ledningens sida. 

Sharma och Gadenne (2011) har genom sin studie kommit fram till att vidare studier behövs på 

lägre nivåer i verksamheten för att kunna utveckla en bredare förståelse för potentiella 

svårighetsområden. 
 

Ahn (2001) beskriver vidare att svårigheter kan uppkomma vid användningen av styrkortet både 

vid utvecklingen och användningen. Hoque och James (2000) delar samma syn på att 

utvecklingsgraden är något som kan påverka eller begränsa användningen av det och menar även 

att kvaliteten på styrkortet spelar en betydande roll för hur det används. Även Nørreklit (2000), 

Johanson et al. (2006) Hoque (2013) och Antonsen (2013) har identifierat ett antal kritiska 

områden som kan kräva mer arbete än andra för att önskad användning av styrkortet ska uppnås 

i verksamheten, vilket leder oss till följande problemformulering:  
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1.3 Problemformulering 
Hur hanteras svårigheter som kan uppkomma vid användning av balanserat styrkort? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och förklara hur interna svårigheter i kommunal miljö kan hanteras vid 

styrkortsanvändning för att kunna bidra med ökad förståelse inom detta område. 

1.5 Avgränsningar 
Problemområdet avgränsas till att endast beskriva och förklara interna svårigheter vid 

användning av balanserat styrkort. Problemområdet avgränsas även till att beskriva 

problemområdet sett utifrån de aktörer som besitter god kunskap om användningen av styrkort, 

vilket i den här studien blir sett utifrån två arbetsroller, stödfunktion och chef. Vi har även valt 

att avgränsa oss till två förvaltningar inom Helsingborgs stad.  

1.6 Centrala begrepp 
● Styrmodell - Med en styrmodell avses enligt Kaplan och Norton (1996) en modell för att 

kunna styra och utveckla en verksamhet, vilket även är den definition vi kommer ha av 

begreppet i denna studie.  
 

● Balanserad styrning – Enligt Brorström et al. (2014)  översätts den engelska 

benämningen balanced scorecard på svenska till balanserad styrning eller balanserat 

styrkort.  En styrmodell som används för att skapa en tydlig bild av verksamhetens 

strategi och vision genom att se verksamheten ur fyra olika perspektiv. (Olve et al., 

1999). Studien kommer även att använda benämningarna balanserat styrkort och styrkort 

som har samma betydelse, detta för att underlätta läsningen.  
 

● Användning - Användning av balanserat styrkort sker då det har satts in i verksamhetens 

rutiner och regler. (Agostino och Arnaboldi, 2011)  
 

● Interna Svårigheter- Med detta begrepp menas de områden som krävt extra mycket 

arbete vid användning av ett styrkort som identifierats av främst Nørreklit (2000), 

Johanson et al. (2006) och Antonsen (2013). Denna studie avgränsas till svårigheter 

rörande områdena engagemang och motivation, information samt mått. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med övergången från traditionell styrning till modern verksamhetsstyrning 

samt verksamhetsstyrningen i den kommunala miljön. Därefter presenteras bakgrunden till vad 

balanserad styrning är och hur styrkortet används. Slutligen identifieras olika typer av 

svårigheter som kan uppkomma i och med styrkortsanvändningen.  

2.1 Introduktion 
Detta kapitel behandlar de teoretiska grunderna för studien. Kapitlet börjar med en inledande 

överblick om ekonomistyrning och verksamhetsstyrning för att visa på att det finns olika sätt att 

styra en organisation då ekonomistyrningen idag har fått ett nytt sammanhang (Nilsson et al., 

2010; Lindvall, 2011). Kommuner är ofta komplexa organisationer med många aktörer 

inblandade vilket tas upp i nästa del i teorin. Brorström et al. (2014) tar upp ett flertal 

kännetecken som kan ses i den kommunala miljön. Begrepp som budget, målstyrning och 

politikens betydelse tas upp i detta avsnitt. I nästa del presenteras styrmodellen balanserat 

styrkort. Detta vävs samman med den kommunala aspekten för att klargöra vilka skillnader och 

likheter som finns mellan den privata och offentliga sektorn främst gällande utformning och 

användning av styrkort.  
 

Stycket om användning inleds med en kort definition av vad begreppet användning innebär för 

denna studie. Användningen av balanserad styrning är därefter uppdelat efter en modell skapad 

av Kaplan och Norton (1996). Här tas fyra olika användningsområden upp; översättning av 

vision och strategi, kommunikation och sammanlänkning, planering och formulering av mål 

samt uppföljning och lärande. 
 

Användningen leder oss därefter in på nästa del i studien som tar upp några av de interna 

svårigheter som identifierats i och med användningen av ett balanserat styrkort.  Tre olika 

svårighetsområden är i fokus i denna studie; motivation och engagemang samt mått och 

information. Motivation och engagemang kommer ses i studien som både motivation från 

chefernas håll, men även hur ledningen arbetar med att försöka motivera medarbetarna. 

2.2 Verksamhetsstyrning 

2.2.1 Traditionell ekonomistyrning 

Begreppet ekonomistyrning är brett och har fått en mängd olika definitioner av dess innebörd 

(Nilsson et al., 2010). En definition på ekonomistyrning är enligt Nilsson et al. (2010, s. 13): 
  

“Ekonomistyrning är formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och 

processer som en organisations ledning använder för att formulera strategier och 

genomföra dem genom att påverka beteenden i organisationen.” 

  
Ett annat sätt att uttrycka ekonomistyrningen är enligt Lindvall (2011, s. 50): 
  

“Med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar.” 

  
Nilsson et al. (2010) använder begreppet ekonomistyrning i ett nytt sammanhang, vilket 

motsvarar vad dagens ekonomistyrning innefattar där tidigare styrfilosofi har utvecklats. 
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Lindvall (2011) gör någon form av gränsdragning på den tidigare ekonomistyrningen och dess 

nya sammanhang, vilket ofta kallas för den traditionella ekonomistyrningen. Lindvall (2011) 

menar att den traditionella styrningen mer finansiellt orienterad och att stort fokus läggs på 

kostnader. Denna form av styrning anses vara till fördel på grund av dess generalitet och 

tillämpbarhet inom flera verksamheter. Men den traditionella ekonomistyrningen har på senare 

tid ifrågasatts för dess ensidighet då fokus låg enbart på siffror. Lindvall (2011) menar att den 

traditionella ekonomistyrningen allmänt sett inte används för att leda verksamheten. För att den 

finansiella informationen ska vara till nytta menar Lindvall (2011) att det bör finnas kunskap om 

den enskilda verksamheten, då okunskap om verksamheten kan leda till risken att viktiga delar 

förbises och kan även leda till en distansering från verksamheten. Johnson och Kaplan (1987) 

menar att aspekter som kvalité, medarbetarperspektiv, processer och långsiktighet saknades från 

den tidigare ekonomistyrningen. Detta har lett till att de nya metoderna och teoribildningar för 

styrning av en verksamhet har försökt att fylla de problem och aspekter som tidigare styrning 

misslyckats med att behandla. 

2.2.2 Modern verksamhetsstyrning 

Den moderna verksamhetsstyrningen har tagit form från den kritik som har riktats mot den 

traditionella ekonomistyrningen (Lindvall, 2011). Det som skiljer modern verksamhetsstyrning 

från traditionell ekonomistyrning är tanken med att minska eller lösa de problem som 

uppmärksammats i den traditionella ekonomistyrningen. Men detta är enligt Lindvall (2011) 

svårt att sätta en klar definition på eftersom verksamhetsstyrningen bygger på 

ekonomistyrningen. Johanson och Skoog (2007) menar även att den traditionella 

ekonomistyrningen främst lägger tonvikten på mätning, kontroll och legitimitet medan 

verksamhetsstyrningen strävar efter en ökad förståelse av den egna verksamheten och driva 

proaktiva handlingar. Enligt Lindvall (2011) finns en ytterligare aspekt som särskiljer 

verksamhetsstyrningen från den traditionella styrningen, vilket är den mängd information som 

behandlas samt hur informationen ligger till grund för handling.  
 

Enligt Lindvall (2011) ligger tonvikten i verksamhetsstyrningen på en tydligare målstyrning 

samt hur arbeten utförs och hur information flexibelt följs upp kontinuerligt. Lindvall (2011) 

menar att en möjlighet till helhetsperspektiv har hindrats inom den traditionella 

ekonomistyrningen eftersom fokus låg vid noggranna och detaljerade mätningar. I den moderna 

verksamhetsstyrningen ligger helhetsperspektivet i centrum i syfte att dra alla åt samma riktning 

för vad som anses vara bäst för verksamheten. Lindvall (2011) menar att en överensstämmelse 

mellan verksamhetens mål och verksamhetens olika nivåer ska mynna ut i att skapa värde för 

kunden, istället för att lägga allt för stort fokus på kostnader. 

2.3 Verksamhetsstyrning i kommunal miljö 

2.3.1 Kommuner och styrning 

Brorström et al. (2014) beskriver en kommun som ett avgränsat område som bedrivs för dess 

invånare och offentliga verksamheter inom kommunen. Kommuner har rättigheter att i enlighet 

med kommunallagen självständigt och i demokratiska former planera, besluta och genomföra 

verksamhet, men har en skyldighet att fullgöra de uppgifter som staten har tilldelat. Brorström et 

al. (2014) beskriver att den offentliga sektorn har många kännetecken, ett av de mest 

framträdande är dess komplexitet. Komplexiteten beskrivs som att det krävs många olika 
kompetenser för att bedriva verksamheter i kommuner och landsting och det kan inrymmas 
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många olika intressen inom en och samma organisation. Några specifika kännetecken är att den 

offentliga organisationen är bland annat att den är alltid stor eller större, alltid mål-medel-

dilemma, alltid kopplad till budget och alltid politisk. Att kommunen alltid är politisk innebär att 

det innehåller ledningsorgan som konstrueras utifrån demokratiska principer. Den kommunala 

styrningen har idag blivit mer decentraliserad, vilket innebär att ansvar och beslut tas ner på 

lägre nivåer i de kommunala verksamheterna. (Brorström et al. 2014) Enligt Englund (2005) 

blev decentralisering även ett sätt för att kunna ge ett politiskt inflytande längre ut i den 

kommunala organisationen. Englund (2005) tar också upp att aktörer i den kommunala 

verksamheten begränsas och vägleds av regler i deras sätt att tänka och handla, och därmed 

anger en aktörs rättigheter och skyldigheter. 

2.3.2 Budget och målstyrning 

Det som skiljer kommuner från andra organisationer är att budgeten är lagstadgad (Brorström et 

al., 2014). Det finns alltså en lång tradition kring budgetering i kommunal förvaltningen. På 

grund av denna bundenhet som kommuner har till budgeten som gör att den har särskilda 

kopplingar till andra planeringsaktiviteter. Enligt Brorström et al. (2014) är det 

kommunstyrelsen som bär på ansvaret att ta fram en budget, däremot ska budgeten fastställas av 

kommunfullmäktige. 
 

Budgetens stora betydelse i kommunala sammanhang är inte bara att den är lagbunden utan 

fyller även syftena med framförallt resursfördelning, styrning, samordning och kontroll 

(Brorström et al., 2014). Ett ytterligare syfte är att rambudgetering förenklar arbetet för 

kommunledningen och förbättrar förutsättningarna för finansiell styrning. Rambudgetering 

innebär i korta drag att de finansiella förutsättningarna kartläggs och att skattesats, upplåning 

med mera bestäms. Detta ska i sin tur ge en total resursram som nämnderna ska förhålla sig till 

för de kommande året. Nämnderna förväntas anpassa sina behov inom de givna restriktionerna. 

Nackdelen med detta är att förändringarna mellan verksamhetsåren blir små, vilket skapar stelhet 

och kan i sin tur försvåra omprövningar och förnyelser av kommunala verksamheter. (Brorström 

et al., 2014) 
  
Målstyrning är enligt Brorström et al. (2014) ett vanligt begrepp som används av flera 

kommuner. Utgångspunkten ligger i fullmäktiges mål som därefter utformar verksamheterna och 

deras formulering av mål. Enligt Brorström et al. (2014) möter målstyrningstanken ett hinder, 

där definitionen av begreppet mål är oklar och därigenom blir målstyrningen också oklar. 

Englund (2005) menar att de kommunala organisationerna har försökt förändra och förbättra den 

kommunala verksamheten. Enligt Johanson et al. (2006) kan politiker ha bristande kunskap om 

följderna som uppstår när ett politiskt beslut tas i den kommunala verksamheten. Johanson et al. 

(2006) menar att balanserat styrkort kan fungera som ett verktyg för att kunna föra dialoger 

mellan politiken och den kommunala verksamheten men kan även skapa ett avstånd dem 

emellan om de inte förstår varandra. Balanserat styrkort kan alltså skapa en balans mellan de 

olika nivåerna i verksamheten för att skapa gemensam förståelse för vision, mål och perspektiv. 

Under de senaste årtionden har den kommunala sektorn infört nya spelregler som ofta är 

hämtade från den privata sektorn, så som modeller och idéer som kopplas till begrepp som 

effektivitet och lönsamhet (Brorström, 2014; Englund, 2014). Samlingsbeteckningen för denna 

förändring benämns som New Public Management (NPM) och innebär att den offentliga sektorn 

har blivit mer lik organisationer i den privata sektorn och använder liknande begrepp i sin 

verksamhet (Nilsson et al., 2010; Brorström et al., 2014; Englund, 2005). 



 

7 
 

2.4 Vad är balanserad styrning? 
Balanserad styrning är en styrmodell som grundats av Kaplan och Norton i början på 1990-talet. 

Denna styrmodell syftar enligt Rompho (2011) till att översätta företagets strategi till 

operationella termer, binda samman verksamhet och strategi samt omvandla strategin till något 

konkret som alla arbetar med varje dag. Enligt Nørreklit (2000) undervärderas eller ignoreras 

många gånger det finansiella värdet av immateriella tillgångar i en verksamhet på grund av 

bristande intresse eller okunskap. Användning av ett balanserat styrkort syftar till att inkludera 

även de icke-finansiella tillgångarna i företagets övergripande strategi och detta innefattar bland 

annat områden såsom forskning & utveckling samt humankapital. 
 

Balanserad styrning är enligt Johanson et al. (2006) ett verktyg som assisterar företagsledningen 

i att få en bättre förståelse för vilka interna och externa faktorer/aktiviteter som ska ses som 

viktiga i det långa respektive det korta perspektivet, uttryckt i både finansiella och icke-

finansiella termer. Balanserad styrning beskrivs vidare av Mooraj, Oyon och Hostettler (1999) 

som ett verktyg som tillför värde genom att förse företag med både relevant och balanserad 

information på ett tydligt sätt. Detta tar bort behovet att välja mellan olika typer av styrverktyg 

att använda vid olika tidpunkter. Kaplan och Norton (1996) menar även att strategin ska ses som 

en pågående process och utrymme för eventuella förändringar ska lämnas. Detta beskrivs även 

av Rompho (2011) som menar att det som skiljer det balanserade styrkortet från andra 

prestationsmätningsverktyg är att det inte ses som en del styrsystemet utan är ett koncept och 

komplett styrverktyg i ett företag. Styrkortet ska inte ses som en engångsföreteelse utan som en 

fortlöpande process i verksamheten (Rompho, 2011).  
 

“Think of the balanced scorecard as the dials and indicators in an airplane cockpit. For 

the complex task of navigating and flying a plane, pilots need detailed information about 

many aspects of the flight. They need information on fuel, airspeed, altitude, bearing, 

destination, and other indicators that summarize the current and predicted environment. 

Reliance on one instrument can be fatal. Similarly, the complexity of managing an 

organization today requires that managers be able to view performance in several areas 

at once”. (Kaplan & Norton, 1992, s. 71) 
  
Citatet symboliserar en tydlig situation på hur verksamheter fungerar i praktiken, genom att visa 

att verksamhetens olika avdelningar måste samarbeta för att kunna uppnå ett tillfredsställande 

resultat. Varje del av en verksamhet är specificerat på en viss uppgift, men för att skapa 

framgång för hela verksamheten krävs även ett väl fungerande samarbete både internt och 

externt. Kaplan och Norton (1992) menar att en verksamhet är i behov av att få en bättre 

överblick över de aktiviteter som utförs, vilket det balanserade styrkortet kan bidra med. Nilsson 

et al. (2010) betonar även vikten av att använda olika typer av prestationsmätning för att kunna 

få en helhetsöverblick över företagets ställning. Denna tanke stöds även av Kaplan och Norton 

(1992) som menar att prestationsmätning är ett verktyg som ska ge en samlad bild av hur 

företagets mål och visioner ska kunna uppnås. Genom att sätta strategi och vision i centrum 

menar Kaplan och Norton (1992) att denna inställning eventuellt kommer att leda till en ökad 

förståelse av de interna förhållandena i verksamheten samt leda till förbättrat beslutsfattande på 

alla verksamhetsnivåer. 
  
Enligt Olve et al. (1999) ska balanserad styrning försöka koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin, genom att se organisationen 
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ur fyra perspektiv; kundperspektivet, processperspektivet, förnyelse och utvecklingsperspektivet 

samt finansiella perspektivet. Med kundperspektivet menas enligt Kaplan och Norton (1992) 

relationen mellan en organisation och dess kunder. Processperspektivet fokuserar enligt Kaplan 

och Norton (1992) på de värdeskapande processer som förknippas med företagets interna miljö. 

Förnyelse- och utvecklingsperspektivet innehåller tre olika delar; humankapital, 

informationskapital och organisationskapital.  Chen och Jones (2009) beskriver humankapital 

som de färdigheter, talanger och kunskap som innehas av de anställda. Informationskapital syftar 

till företagets informationssystem, databaser, nätverk och annan teknisk infrastruktur 

Organisationskapital är företagets ledarskapskultur, anpassning av personal med tanke på de 

strategiska målen vilket beskrivs som rätt man på rätt plats samt effektivitet vid 

kunskapsspridning mellan medarbetare. Slutligen beskrivs det finansiella perspektivet av Kaplan 

och Norton (1992) som hur företaget önskar bli sett från ägarnas perspektiv. 
  
Ahn (2001) beskriver att den ursprungliga tanken med balanserat styrkort är utformad efter 

privata företag, men har nu utvecklats till att även flitigt användas inom den offentliga sektorn. 

Vanligtvis används dock kan perspektiven inom styrkortet skilja sig något från de Kaplan och 

Norton har presenterat eftersom vinst inte eftersträvas i den offentliga sektorn (Olve et al., 

1999). Ahn (2001) menar även att organisationer som väljer att implementera och använda sig 

av styrkort måste vara medvetna om dess begränsningar. Ahn (2001) menar att en organisation 

inte ska kopiera en annan organisations styrkort då själva användningen och utformningen av 

styrkortet skiljer sig beroende på organisation. 

2.5  Användning av balanserat styrkort 
Enligt Agostino och Arnaboldi (2011) sker användningen av balanserat styrkort när detta 

integreras med verksamhetens rutiner och regler. Enligt Malmi (2001) har balanserat styrkort på 

senare tid fått en ny innebörd då det avancerat från att enbart användas som förbättrat 

prestationsmätningssystem till att idag användas som strategiskt styrningssystem. Detta innebär 

att många mått inom styrkortet har en koppling till vision och strategi. Wiersma (2009) beskriver 

att ledningen genom styrkortet kan se hur väl mål uppnåtts och skapar möjlighet till att utvärdera 

om de nuvarande strategierna är effektiva eller om nya behöver utvecklas.   
  
Enligt Farneti (2009) finns det två syften för en kommunal organisation att använda sig av 

balanserat styrkort. Den första är att omvandla politiska prioriteringar till konkreta 

handlingsplaner. Det andra är att använda styrkortet som ett strategiskt planeringsverktyg genom 

säkerställa en dialog mellan de olika nivåerna inom organisationen och se till att de politiska 

strategierna kommuniceras. Farneti (2009) har även kommit fram till att användandet av en 

generell modell av balanserat styrkort inte är gångbart i en kommunal organisation utan att det 

måste kunna anpassas för att säkerställa en önskad användning.   

2.5.1 Fyra olika användningsområden 

Kaplan och Norton (1996) har utvecklat en modell om hur de ser på användning av styrkort och 

de områden där det är vanligast att svårigheter uppstår. Denna modell börjar längst upp med 

strategi och följer därefter pilarna motsols för att sedan komma tillbaka till strategi, vilken i detta 

läge kan ha bytt inriktning eller reviderats beroende på vad som framkommit då styrkortet 

använts. Modellen som Kaplan och Norton har utvecklat presenteras nedan; 



 

9 
 

 
Figur 1. Modell för styrkortsanvändning (Kaplan & Norton 1996. s. 197)  
 

Översättning av vision och strategi 

Enligt Geuser et al. (2009) var det ursprungliga syftet med balanserat styrkort att presentera 

styrning som en detaljerad sammanfattning och identifiering av nyckelfaktorerna i företaget och 

underlätta anpassningen av verksamheten till den övergripande strategin. Ett balanserat styrkort 

ger enligt Geuser et al. (2009) en organisation möjlighet att översätta sin strategi till strategiska 

mål och riktlinjer som kontinuerligt kan mätas och utvärderas och det förenklar att ha konkreta 

uppgifter att utföra som i sin tur bidrar till företagets övergripande strategi. 
  
Kommunikation och sammanlänkning 

Styrkortet används även enligt Olve et al. (1999) till att förmedla en tydlig bild till alla 

verksamma inom företaget om vad som är meningen med det som utförs genom ett kontinuerligt 

informationsflöde. Detta kräver väl fungerande kommunikationskanaler i verksamheten som 

betonar vikten av att diskutera hur verksamheters satsningar på att utveckla kompetenser, 

kundrelationer och IT kan ge utdelning i framtiden. (Mooraj et al., 1999). Ett annat 

användningsområde är hur en verksamhet tar hand om all den information som samlas in; 

utvecklingen av det balanserade styrkortet kom enligt Mooraj et al. (1999) som en reaktion på att 

företagsledningen drunknade i olika typer av information till följd av nya insamlingssystem och 

teknisk utveckling. Istället för att ta beslut rörande verksamheten lade ledningen all sin tid på att 

försöka analysera den insamlade informationen. Balanserat styrkort ska med andra ord hjälpa 

ledningen att fokusera på snabbare och mer kvalitetssäkrat beslutsfattande med hjälp av ett väl 

fungerande system som hjälper till vid analys av insamlad data.  
 

Wiersma (2009) beskriver att koordination och beslutsfattande är två viktiga områden för 

ledningen. Koordination kan kopplas till användningen på så sätt att ledningen använder även 

balanserat styrkort för att kommunicera information, både horisontellt och vertikalt vilket är 

viktigt för att kunna koppla samman besluten med beslut som tas i andra delar av verksamheten. 

Underlättande av beslutsfattande är enligt Wiersma (2009) ett annat vanligt syfte till att 

verksamheter använder sig av balanserat styrkort. Beslutsfattandet påverkas i sin tur av hur 

verksamheten tänkt använda sig av själva styrkortet, det vill säga själva utformningen 

Användningen påverkas även av individuella åsikter inom företaget. Tillsammans bidrar dessa 

två områden till de subjektiva normer som kommer prägla verksamheten. 
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Planering och formulering av mål 

Balanserat styrkort har vidare till syfte att vara ett verktyg för både planering och uppföljning i 

en verksamhet, men för tillfället läggs enligt Mooraj et al. (1999) större vikt vid användningen 

vid planeringsstadiet än uppföljningsstudiet i Europa. Mooraj et al.(1999) har även genomfört en 

mindre fallstudie på företaget Tetrapak. Då Tetrapak är en global verksamhet har det 

framkommit att det är svårt att använda sig av ett enda styrkort som fungerar i alla världsdelar, 

vilket har lett till att Tetrapak har olika styrkort beroende på var i världen just det specifika 

företaget befinner sig. Soderberg, Kalagnanam, Sheehan och Vaidyanathan (2011) menar att det 

till och med kan finnas variationer av styrkort inom samma verksamhet. Chavan (2009) menar 

att balanserat styrkort kan ha olika innebörd beroende på vem som tillfrågas och behöver inte 

nödvändigtvis ha samma innebörd som de ursprungliga tanken formulerad av Kaplan och 

Norton.  
  
Uppföljning och lärande 

Enligt Johanson et al. (2006) används balanserat styrkort även som prestationsmätningsverktyg, 

vilket var dess ursprungliga syfte. En viktig punkt inom det balanserade styrkortet är hur 

mätetalen väljs ut och hur det säkerställs att just de utvalda mätområdena är de mest relevanta. 

Rompho (2011) menar att styrkortet måste ha en viss del mått, men det gäller att göra en 

noggrann avvägning av mängden mått som används. Då för många mått inom varje perspektiv 

används kan en risk ses då detta kan leda till förvirring och löst fokus, vilket även Kaplan och 

Norton (2001) tar upp. Viktiga länkar mellan perspektiven kan förbises då det finns flera olika 

områden att hålla reda på. Det som är att föredra vid val av mått som ska användas är att 

identifiera några nyckelindikatorer och därefter fokusera på dessa. Northcott och Taulapapa 

(2012) har genom sin studie upptäckt att ett balanserat styrkort inom en offentlig verksamhet 

även ses som en källa till framtida lärande och inte enbart för att kunna leverera lösningar just 

för stunden.  

2.6  Interna svårigheter vid användningen av balanserat styrkort 
Northcott och Taulapapa (2012) visar i sin studie på att det finns både enklare och svårare 

områden rörande användandet av ett balanserat styrkort. De positiva aspekterna är att det blir 

enklare att fastställa områden att mäta, skapar en tydligare länk mellan vision och strategi samt 

integrerar mål mellan olika avdelningar. De något svårare områdena handlar framförallt om 

otillräckliga mätetal, otillräckliga informationssystem samt problem med att identifiera kunderna 

och deras behov. Även tidsbrist har identifierats som ett problem och att chefer anser att de har 

viktigare uppgifter att utföra i den operativa verksamheten än att lägga tid på att vara med och 

utveckla en ny styrmodell. Vidare har identifierats i kommunala verksamheter att chefer ofta 

kämpar med själva uppbyggnaden av balanserat styrkort i form av perspektiv och mätetal så att 

det ska kunna spegla målen och aktiviteterna inom organisationen.  (Northcott & Taulapapa, 

2012) 

2.6.1 Engagemang och motivation hos chefer 

Ett område som är centralt och mycket omdiskuterat när det kommer till balanserat styrkort är 

enligt Nørreklit (2000)  relationen mellan ledningen, styrkortet och de anställda. Northcott och 

Taulapapa (2012) har i sin studie kommit fram till att mindre kommunala verksamheter många 

gånger undviker att introducera balanserat styrkort i sina verksamheter då de känner avsaknad av 

engagemang och support från ledningen. De upplever ingen uppmuntran till användning och 

heller inte att de tillhandahåller med resurser som skulle kunna möjliggöra användandet. 
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Balanserat styrkort är även kritiserat för att vara ett top-down system framförallt i fråga om 

informationsflöde. Antonsen (2013) beskriver att ett antagande som görs i balanserat 

styrkortsmodellen är att de anställda följer regler och krav för att göra det bästa för 

verksamhetens framgång. Antonsen (2013) menar att användning av balanserat styrkort stärker 

den formella kontrollen. Formell kontroll beskrivs som att medarbetare utvärderas och 

kontrolleras i det dagliga arbetet. Formell kontroll och speciellt i kombination med negativ 

feedback minskar enligt Antonsen (2013) den individuella reflektionsförmågan och 

organisatoriskt lärande vilket i sin tur hämmar utvecklingen av engagerade medarbetare. Det 

finns olika centrala framgångsfaktorer att betrakta när ett företag utvecklar ett balanserat styrkort 

och Chavan (2009) betonar att den viktigaste aspekten är att betrakta de människorna som finns 

inom verksamheten. Chavan (2009) menar att omhändertagande av de anställda skulle kunna 

bibehålla kunskap om verksamheten, vilket i sin tur även underlätta om potentiella förändringar 

inom verksamheten inträffar. 

2.6.2 Skapande av engagemang och motivation hos medarbetarna 

Nørreklit (2000) menar att för att skapa ett framgångsrikt koncept gäller det att låta strategin 

genomsyra alla delar av verksamheten och låta de anställda vara delaktiga. Det gäller att få de 

anställda att agera istället för att reagera och försöka skapa inre motivation för att nå det resultat 

som eftersträvas. Med inre motivation menas enligt Thompson (2011) den motivation som 

kommer från att den anställda känner en inre vilja att bidra till verksamheten medan yttre 

motivation kommer från exempelvis belöningar som är förknippade med hur effektivt den 

anställda arbetar. Nørreklit (2000) menar vidare att då det balanserade styrkortet idag ses som 

hierarkiskt uppbyggt kommer det främst bidra med externa motivationsfaktorer. Detta kommer i 

sin tur leda till att de anställda fokuserar på att försöka uppnå bra resultat inom de områden där 

mätningar genomförs men inte kommer lägga någon kraft på att prestera bra inom andra 

områden, vilka även dessa skulle kunna ha stor betydelse för verksamheten. 
  
Enligt Johanson och Mouritsen (2005) är balanserat styrkort tänkt att generera produktivitet 

genom förbättrat lärande, men för att individuellt lärande och kompetensutveckling ska ske 

krävs att människan är fri, motiverad och har en egen vilja att vara kreativ för att 

tillfredsställande resultat ska kunna uppnås. Antonsen (2013) beskriver att verksamheter med 

mindre hierarkisk uppbyggnad och mer horisontell styrning uppmuntrar delaktighet, kreativitet 

och demokratiska idéer. Det horisontella arbetssättet har visats underlätta att upprätthålla 

samstämmiga mål mellan olika avdelningar vilket annars skulle kunna vara ett problem i vissa 

verksamheter. (Johanson, et al. 2006). 
 

Nørreklit (2000) menar att kommunikation är en av de viktigaste delarna i användningen av 

styrkortet. Chen och Jones (2009) delar samma syn och menar att kommunikation är kärnan i ett 

framgångsrikt balanserat styrkort för att alla inom verksamheten ska förstå vilka nya krav som 

ställs på dem i samband med dess användning. Mooraj et al. (1999) är inne på samma spår och 

menar att styrkortet är ledningens nyckel till tydligare kommunikation av strategin. Den 

gemensamma faktorn bakom olika typer av svårigheter i en organisation är bristande 

kommunikation menar Rompho (2011). 

2.6.3 Mått och information   

Balanserad styrning kräver många gånger insamling av ny data, vilket i sin tur ofta kräver nya 

insamlingssystem och nya ansvarsområden (Mooraj et al. 1999). Northcott och Taulapapa 
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(2012) identifierar detta som resursproblem och menar att för att kunna samla in relevant 

information krävs system som är anpassade efter behoven. Avsaknad av de system som krävs 

har visats minska intresset för att använda ett balanserat styrkort. Gång efter gång i verksamheter 

visas det att denna typ av omstruktureringar ofta stöter på motstånd. Mooraj et al. (1999) menar 

att förändringar som uppstår måste tas in i styrkortet för att verksamheten ska ha den mest 

aktuella informationen och ta beslut utifrån denna för att kunna vara förberedda inför framtiden. 

Processen då information samlas in kan senare även ha påverkan på vad som mäts inom 

företaget (Mooraj et al. 1999). 

 

Johanson et al. (2006) menar att en svårighet vid användning av balanserad styrning är att fokus 

tenderar flyttas från en balans mellan de fyra perspektiven till att det finansiella perspektivet 

dominerar under vissa perioder. Budget blir många gånger då företagets centrala område istället 

för att lägga fortsatt fokus på hela styrkortet.  Antonsen (2013) menar att enbart fokus på det 

finansiella perspektivet i ett företag kan komma att hindra fortsatt organisatorisk tillväxt. 
 

Chen och Jones (2009) menar att en svårighet kan vara att de anställda inte till fullo förstår de 

mätetal som används. Om de anställda inte tror på det balanserade styrkortet ses tendenser att de 

endast gör vad som krävs av dem enligt mätningarna men de visar egentligen ingen inre 

motivation till att arbeta för verksamhetens bästa. De upplever inte att något värde tillförs dem 

själva utan ser endast styrmodellen som en extra börda vilken främjar ledningen. Därför kan 

förändringar som inte fullt motiverar eller intresserar medarbetarna få motsatt effekt för företaget 

i fråga om effektivitet. 
 

Antonsen (2013) menar att det är viktigt att säkerställa att de mätningar som görs inom 

verksamheten är korrekta. Om de anställda har inflytande på hur styrkortet används skulle de 

uppmuntras till att använda det systematiskt vilket i sin tur skulle reducera några av de 

inkorrekta mätningarna. Inkorrekta mätningar kan minska ledningens tillit och 

förtroende/engagemang för användning av balanserat styrkort. (Antonsen, 2013) Val av fel mått 

menar även Kaplan och Norton (2001) kan leda till att verksamhetens strategi skildras på fel sätt. 

De menar att fokus istället ska läggas på att välja de mätetal som är direkt sammankopplade till 

verksamhetens mål och strategi och det är viktigt att översätta verksamhetens strategi till 

konkreta handlingar. 
 

Verbeeten (2008) menar att mätbara mål är nödvändiga för att motverka oönskad spridning av 

organisationens resurser. Genom att kvantifiera mål och därefter mäta till vilken grad de är 

uppnådda kan missuppfattningar av mål som kan upplevas vara mångtydiga och svårförståeliga 

till stor del elimineras. I sin tur medför detta att fokus kan läggas på att försöka uppnå de 

övergripande visionen. Den största svårigheten inom den offentliga sektorn beskriver Verbeeten 

(2008) är då målen är svåra att tyda eller alldeles för lösa och ospecifika. Tydliga mål hjälper till 

att förmedla organisationens strategi till medarbetare på alla nivåer inom förteget och då alla 

förstår mot vad de arbetar ökar även motivationen. Verbeeten (2008) betonar även att medvetet 

satta mål påverkar vad som senare mäts inom organisationen. Svårigheten som beskrivs inom 

detta område är att skapa mål som både är utvecklande, utmanande och specifika. Stora 
offentliga organisationer beskrivs av Verbeeten (2008) ha fler svårigheter att sätta tydliga och 

mätbara mål än organisationer som är mindre. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogörs och motiveras studiens tillvägagångssätt med avsikt att ge läsaren en 
klar bild av hur studien har genomförts. Studiens syfte ligger som grund till de metodval och det 

arbetssätt som använts. Bland annat beskrivs intervjuprocesserna, val av verksamhet och 

respondenter samt reflektion över insamling av primärdata. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om studiens kvalitet. 

3.1 Vetenskaplig förhållningssätt 

3.1.1 Epistemologi och ontologi 

Den första frågan som måste ställas innan studien genomförs är; vad är verklighet för oss? 

Beroende på hur vi uppfattar verkligheten kommer studien få en specifik utgångspunkt och 

inriktning som präglas av vårt valda synsätt. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) pratar om 

framförallt två grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt vilka är epistemologi och ontologi. 

Epistemologi kan sägas vara läran om vetandet inom ett visst område och fokuserar på frågan, 

hur får vi kunskap om verkligheten? Verkligheten kan ses både som subjektiv och objektiv. Den 

förklarande epistemologin menar att verkligheten är objektiv och att insamlad kunskap alltid 

kommer vara densamma oberoende på situation. Den förstående epistemologin menar att 

verkligheten är subjektiv och helt beroende av de tolkningar som görs av den som studerar ett 

fenomen. Ontologi handlar om hur vi ser på världen och beskrivs som läran om det som är. 

Ontologi betraktad från ett realistiskt perspektiv menar att verkligheten alltid är densamma 

oavsett vem som betraktar den medan den konstruktivistiska ontologin menar att verkligheten 

ser olika ut beroende på betraktaren. I vår studie ses verkligheten som subjektiv och föränderlig 

beroende på hur vi betraktar den och på våra val.  

3.1.2 Positivism och hermeneutik 

Enligt Jacobsen (2002) har det vetenskapliga förhållningssättet en betydande funktion för vad 

som eftersöks när en undersökning genomförs. Detta innebär att det vetenskapliga 

förhållningssätt en forskare har avgör studiens inriktning samt vilka metoder som kommer att 

användas. Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika vetenskapliga förhållningssätt vilka är 

positivism och hermeneutik. Hermeneutiken beskrivs som en tolkningsbaserad ansats och har 

som utgångspunkt att allt som studeras är unikt och att sökandet efter regelbundenheter är slöseri 

med tid eftersom samhällsfenomen är föränderliga och oregelbundna. Människor har en fri vilja 

och ett intresse för lärande vilket gör det svårt att generalisera studier med denna utgångspunkt 

(Saunders et al., 2007). Positivismen har sina rötter inom naturvetenskapen och det positivistiska 

förhållningssättet har vissa generella lagar i sociala system som grundläggande antagande, vilket 

innebär att det synsättet har försökt att fastställa lagbundenheter i det sociala systemet. 

Positivismen skulle enligt Jacobsen (2002) innebära att alla i praktiken uppfattade ett fenomen 

på samma sätt och ansatsen talar för en objektiv verklighet som är lika för alla, vilket det 

hermeneutiska synsättet går emot. Denna studie har en hermeneutisk utgångspunkt då intresset 

ligger i att studera föränderliga fenomen i en verksamhet. 

3.1.3 Vår utgångspunkt 

Jacobsen (2002) hävdar att det är utopiskt att tänka sig att människor i olika tider, olika 

verksamheter och olika världsdelar, skulle tolka ett fenomen på samma sätt. Istället för att söka 

efter generella lagar läggs tonvikten på att försöka förstå den enskilda situationen med dess 
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speciella drag. Enligt Bryman och Bell (2005) grundar sig denna inriktning på att det behövs en 

strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt 

och som därav kräver att den subjektiva innebörden av social handling ringas in av 

samhällsforskarna. Den tolkningsbaserade ansatsen ska enligt Bryman och Bell (2005) spegla en 

åtskillnad där fokus ligger på antingen en förklaring av mänskliga handlingar eller förståelse av 

människors handlingar. I denna studie innebär det att vi vill ta reda på hur användningen av 

balanserat styrkort kan se ut utifrån olika arbetsroller inom organisationen och vi anser att 

verksamhetens uppbyggnad och mänskliga resurser kan ha en inverkan på användningen av 

styrkortet och hur svårigheter hanteras.  

3.2 Undersökningsstrategi  
Då forskare närmar sig den empiriska verkligheten, det vill säga den del av verklighet som blir 

föremål för empiriska studier, talas det om övergripande angreppssätt för att ringa in ett 

problemområde (Johansson Lindfors, 1993). Då studien ämnar att beskriva två huvudområden, 

användning och svårigheter med balanserad styrning i syfte att tolka ett fenomen och att förstå 

det, anser vi att studien har en induktiv utgångspunkt. Detta är enligt Jacobsen (2002) ett 

angreppsätt som studerar ett problemområde genom att utgå från empiri till teori, det vill säga att 

vi försöker förstå och tolka ett fenomen genom att samla in information utifrån empirin för att 

sedan förklara fenomenet med relevant teori. I denna studie visar sig vår induktiva utgångspunkt 

på så sätt att vi under processen att samla in empiri hittat nya mönster och intressanta områden 

att diskutera under arbetets gång. Vår teoretiska referensram har på så sätt omformats och 

utvecklats under tiden vi samlat in vår empiri. Studien har därför inte varit låst till den 

ursprungliga referensramen utan har haft möjligheter att formas och anpassas efter studiens syfte 

under den pågående skapandeprocessen. Anledningen till varför vi har valt de specifika 

svårighetsområden som vi gjort har sin grund i vår problemdiskussion där vi kunde klargöra att 

det finns svårigheter vid användning av styrkort. Vi har utifrån vetenskapliga artiklar sett att de 

flesta svårigheterna verkar finnas inom områdena engagemang och motivation samt information 

och även mått vilket gjort att dessa är i fokus för vår studie. De vetenskapliga artiklarna som 

främst diskuteras med är; Chavan (2009), Chen och Jones (2009), Farneti (2009), Northcott och 

Taulapapa (2012) och Antonsen (2013). 

3.3 Undersökningsmetod  
Metodvalet avgörs av studiens syfte och vetenskapliga inställning, vilket även påverkar studiens 

insamling, bearbetning och analys av data (Bryman & Bell, 2005). Enligt Jacobsen (2002) finns 

det två typer av metodansatser som tillämpas, det kvantitativa och den kvalitativa.  Jacobsen 

(2002) hävdar att kvalitativa metoder är lämpliga för att se sambandet mellan individ och 

kontext. Kvalitativa studier går även mer på djupet och består ofta av personliga intervjuer och 

observationer.  Kvantitativa studier å andra sidan bygger mer på övergripande undersökningar i 

form av enkäter eller statistikinsamling (Jacobsen, 2002). Vi ämnar endast till att undersöka en 

organisation och inom denna skapa en djupare förståelse för det problemområde som studien 

behandlar, vilket gör studien till vad Jacobsen (2002) kallar en fallstudie. Vi vill erhålla ökad 

kunskap om hur potentiella svårighetsområden behandlas inom en kommunal organisation. Det 

mest lämpade sättet för att uppnå en ökad förståelse med denna studie anser vi är den kvalitativa 

undersökningsmetoden. 
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3.4 Sammanfattning av utgångspunkter 
Som sammanfattning av hur de ovanstående tankesätten ska bidra till vår insamling av data 

väljer vi att illustrera detta på nedanstående sätt för att på ett tydligt och enkelt vis ge läsaren en 

klar bild av hur allt hänger samman.  

 
Figur 2. Egen tolkning av The research onion (Saunders et al., 2007, s. 102) 

3.5 Datainsamling 
Studien är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att vi har valt att samla in data genom personliga 

intervjuer. Denna typ av data är något som Jacobsen (2002) kallar för primärdata. Vi har även 

valt att använda oss även av sekundärdata i form av Helsingborgs stads årsredovisning (2012) 

samt broschyren “riktlinjer, mål - och resultatstyrning, balanserad styrning (2013)” då vi anser 

att detta kompletterar den information vi samlat in och ger en mer detaljerad bild av 

verksamheten studien har sitt fokus på. Enligt Jacobsen (2002) kan både primär- och 

sekundärdata användas som empiriskt material i en undersökning. Jacobsen (2002) säger att 

fördelen med primärdata är att undersökaren går direkt till informationskällan och 

datainsamlingen blir då skräddarsydd för problemformuleringen i studien. Sekundärdata är data 

som är insamlad av andra (Jacobsen, 2002) och vi är medvetna om den eventuellt kan vara 

insamlad i ett syfte som skiljer sig från vårt. 

3.6 Val av verksamhet och respondenter 

3.6.1 Val av verksamhet 

Det har varit svårt att få medverkande i denna studie då ett flertal verksamheter ansåg att:  
  

● de inte vill medverka på grund av tidsbrist 

● personalomsättningen har varit stor under senare år så de har ingen som kan berätta om 

styrkortet. 

● företag inte ger personliga intervjuer utan hänvisar till information på sin hemsida 

● använder inte balanserat styrkort längre 

● det endast är huvudkontoret som kan svara på frågor angående strategi och styrning 

  
Helsingborgs stad var en intresserad organisation och då organisationen är så pass stor har vi 

kunnat rikta in oss på hur användningen av styrkort ser ut på olika förvaltningar inom samma 

verksamhet. Användningen av balanserad styrning i Helsingborgs stad är aktivt, vilket var ett 

centralt kriterium för att vår studie skulle kunna genomföras. Det är intressant att genomföra 
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denna studie i just Helsingborgs stad då de arbetat med styrkort under en längre tid vilket 

innebär att de har haft tid att upptäcka och hantera svårigheter som uppkommit på vägen. 

Helsingborgs stad är även passande för studien då de arbetar med styrkortet på flera olika nivåer 

inom verksamheten. 
 

Vi har valt att genomföra vår studie på stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen då 

användningen av styrkort befinner sig på olika stadier. Inom stadsbyggnadsförvaltningen finns 

sexton olika styrkort från förvaltningsnivå och hela vägen ner på enhetsnivå, medan det i 

kulturförvaltningen mest har arbetats med styrkort på de högre nivåerna (oftast ett gemensamt 

styrkort per verksamhet) vilket gör att arbetet på enhetsnivå ses som relativ nytt. Detta har gett 

oss en bredare grund för att kunna analysera svårigheter som uppkommer i och med 

användningen av styrkortet då de befinner sig på olika användningsstadier samt att de eventuellt 

hanterar svårigheter som uppkommer på olika sätt.  

3.6.2 Val av respondenter 

För att få ut fullständig information kring användningen av balanserat styrkort beskriver Malmi 

(2001) att det lämpar sig bäst att intervjua personer som besitter god kunskap inom 

användningen av balanserat styrkort. Vi har därför i denna studie valt att fokusera på två olika 

arbetsroller vad gäller arbetet med balanserat styrkort för att få en bredare förståelse för hur 

användningen av balanserat styrkort kan se ut ifrån dessa olika roller samt identifiera de 

svårigheter som kan finnas. Vi har valt att utgå från styrkortssamordnares/handledares roll vilken 

vi kallar “stödfunktion” och från chefsroll. Både styrkortshandledare och styrkortssamordnare 

ses som en stödfunktion till styrkortsarbetet. Styrkortssamordnaren är en obligatorisk roll inom 

varje förvaltning medan styrkortshandledarrollen är frivillig. Styrkortshandledaren arbetar främst 

med att stötta chefer i det dagliga arbetet med balanserat styrkort. Tanken är att detta skulle 

kunna öppna upp till en bredare diskussion om styrkortets betydelse i verksamheten samt ge 

olika vinklar på hur svårigheter kan bemötas och framförallt, vad som anses vara en svårighet. 

Vi har valt att genomföra intervjuer med sex olika personer verksamma inom Helsingborgs stad 

vilka fyra arbetar som styrkortssamordnare/-handledare och två av dem som chef. Chef som 

benämns inom studien menar vi har en chefsposition inom exempelvis verksamhet, avdelning 

eller enhet. Medarbetare som benämns i studien är de anställda som inte innehar ledningsansvar.  
 

Namn Förvaltning Nivå Befattning Datum 

Ann-Marie Ståhlgren Stadsledning Enhet Enhetschef 2014-03-19 

Linda Skoglund Stadsbyggnad ledningsstöd Styrkortssamordnare 2014-03-24 

Ulrika Elming Stadsbyggnad Avdelning Styrkortshandledare 2014-03-24 

Sanja Todorovic 

Nenadic  
Stadsbyggnad Enhet Enhetschef/ 

Styrkortssamordnare 
2014-03-24 

Daniel Edenström Kultur ledningsstöd Styrkortssamordnare 2014-04-02 

Joakim Thomasson Kultur verksamhet Verksamhetschef 2014-04-02 

Figur 3. Sammanställning av intervjuer. 
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Vi är medvetna om att valet av respondenter kan ha påverkan på studien. De svar vi får kommer 

troligtvis vara relativt positiva från stödfunktionen då detta är deras huvuduppgift inom 

verksamheten och något de troligen brinner för. Det skulle kunna ses som en nackdel för studien 

att den kommer bli vinklad åt detta håll då vi är ute efter svårigheter. Men vi anser fortfarande 

att fördelarna med att välja just stödfunktionen överväger nackdelarna på så sätt att det är 

stödfunktionen som har störst kunskap angående styrkortsanvändningen och på så vis är de som 

har stött på fler svårigheter. Det är även deras uppgift att hantera svårigheterna och stötta 

personal i de stunder då styrkortet upplevs som svårt och krångligt. För att ytterligare tona ner 

den alltför positiva vinklingen har vi även valt att inkludera chefsperspektivet. Cheferna kanske 

inte alla gånger brinner för styrkortet på samma sätt och kan utifrån sitt perspektiv visa vad som 

anses vara en svårighet och låta dem berätta hur dessa svårigheter bemöts.  

3.6.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden har inletts med en kort beskrivning av studiens syfte vilken även har presenterats 

för respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) är det bra att inleda en intervju med att förklara 

avsikten och ge respondenterna en snabb överblick av varför den genomförs. Intervjuformuläret 

har formats med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och är därför uppdelad i de två 

huvudområden, “Användning av styrkort” och “Interna svårigheter vid användning av styrkort”. 

För att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen valde vi att ställa lite enklare 

och allmänna frågor i början för att därefter bli alltmer specifika. Upplägget vid utformningen av 

intervjuguiden var att utgå från den struktur vi har i teorin och därefter arbeta utifrån ett logiskt 

tidssamband genom att ställa frågor angående introduktionen först och frågor angående 

framtiden sist. Vi har valt att använda oss av en strukturerad intervjuguide, men samtidigt har vi 

velat ha utrymme för öppen diskussion kring frågorna för att ha möjlighet att komma med 

följdfrågor beroende på respondentens svar. Jacobsen (2002) menar att en studie utan någon 

form av struktur ofta blir mycket komplex att hantera och analysera. Av denna grund har vi 

därför valt att ha en strukturerad intervjuguide, då möjlighet att analysera vårt material och 

undvika att hamna utanför studiens område underlättas. 

3.7 Intervjuerna 
Vi har valt att genomföra besöksintervjuer med anledning att kunna få ut mer kvalitativa svar. 

Detta för att säkerställa att viktig information inte faller bort på grund av oklar fråga/öppen 

fråga. Fördelen med att kunna ställa frågorna personligt är att kunna ställa följdfrågor för att 

komplettera informationen eller tydliggöra informationen. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas respektive arbetsplats, detta för att det var mest lämpligt för intervjuaren att ta 

sig dit än att kalla respondenterna till en annan stad. Under intervjuerna har vi valt att spela in 

hela intervjun med anledning att kunna fokusera på vad respondenterna säger, detta för att visa 

vårt intresse för vad som sägs. En ytterligare anledning till att spela in intervjuerna är för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor som kan uppkomma under intervjun, genom att aktivt lyssna 

på vad respondenterna säger underlättar det även att komma på relevanta frågor. Inspelning 

underlättade även en korrekt transkribering av det material som samlats in. Transkriberingen 

genomfördes så tidigt som möjligt efter att intervjuerna genomförts för att ha möjlighet att se om 

vi missat att ställa frågor inom något område samt för att ha intervjun färskt i minnet. Detta 

ledde till att vi efter transkribering skickade iväg kompletterande följdfrågor till 

kulturförvaltningen via e - post för att få mer detaljerad information rörande vissa frågor. 
Respondenterna gavs därefter möjlighet att läsa igenom materialet för att ge ett godkännande till 

användning i studien.  
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Tidsramen för varje intervju har förhållit sig mellan en timma till en och en halvtimma med 

anledning att hänsyn tagits till hur mycket tid respondenterna kunde avvara. Vi anser även att 

denna tidsram som vi har förhållit oss till är lagom eftersom att en intervju kan vara tröttsamt om 

det sträcker sig mer än två timmar, vilket även Jacobsen (2002) avråder. Jacobsen (2002) menar 

att en halvtimmesintervju är för kort för att samla in all relevant information och få den 

fördjupad, och därför bör en och en och en halvtimmesintervju betraktas som en optimal 

tidsram. 
 

Vi har även valt att ha en första intervju med en enhetschef på stadsledningsförvaltningen inom 

ekonomi och styrning, i syfte att få övergripande information till hur arbetet med balanserad 

styrning fungerar i Helsingborgs Stad. Vi fick tillfälle att ställa frågor kring deras användning av 

det och även se systemet de använder sig av för att hantera informationen från den balanserade 

styrningen. Informationen från första mötet gav oss bättre förståelse hur styrkortet fungerar i de 

kommunala förvaltningarna. Detta gav oss fördelen att inte haka fast på små detaljer kring deras 

användning av styrkortet och därmed kunde vi fokusera på svårigheterna av att använda 

balanserat styrkort. 

3.7.1 Genomförande av intervju på stadsbyggnadsförvaltningen 

På stadsbyggnadsförvaltningen genomfördes tre separata besöksintervjuer och var och en av 

dessa pågick cirka 60 minuter. Första intervjun hölls med stadsbyggnadsförvaltningens 

styrkortssamordnare, den andra intervjun men en styrkortshandledare och den tredje med en 

enhetschef och verksamhetschef. Respondenterna från stadbyggnadsförvaltningen efterfrågade 

att få se intervjufrågorna i förväg med anledning att kunna få en övergripande bild på vad som 

kommer tas upp under intervjuerna. En fördel med detta är att respondenterna kan vara mer 

förbereda på inom vilka områden som frågor kommer att ställas och kan ha förberett svar till de 

kommande frågorna. Detta kan öka kvalitén på svaren men nackdelen kan vara att spontana svar 

faller bort. Nackdelen som vi upptäckt med att ställa samma frågor till personer som arbetar 

inom samma förvaltning är att vissa svar kan upplevas upprepande, det vill säga att en del frågor 

kommer att ha samma svar oavsett vem som svarar på det. Frågorna under rubriken 

”Användning av balanserat styrkort” (Se bilaga 1 Intervjuguide) upplevdes upprepande under de 

tre intervjutillfällena med Stadsbyggnadsförvaltningen, men detta var inget vi anser hade kunnat 

förebyggas. 

3.7.2 Genomförande av intervju på Kulturförvaltningen 

Intervjun med kulturförvaltningen genomfördes som en besöksintervju på en och en halv timma 

tillsammans med både en verksamhetschef och en styrkortssamordnare, med anledning att det 

var svårt att hitta tider för individuella intervjuer. Utifrån förgående intervjuer med 

stadsbyggnadsförvaltningen, där vi upplevde att frågor gällande användning av styrkort gav 

liknande svar, anser vi att en gemensam intervju inte skulle försvåra intervjun på grund av att det 

är två deltagare. Däremot togs hänsyn till att varje respondent uttalar sig utifrån sitt perspektiv, 

vilket vi var tydliga med i början av intervjun. Detta öppnade upp för mer diskussioner kring 

vårt fokusområde, svårigheterna vid användning av balanserat styrkort. Det som skiljde sig 

mellan intervjuerna med de två olika kommunala förvaltningar var att det blev mer diskussion 

när två var deltagande. Nackdelen med två deltagare i intervjun skulle kunna vara att 

respondenterna uttalar sig allmänt och det personliga uttalanden minskar eller faller bort. Det 

som vi anser är en fördel är att vi ser en kompletterande bild på sambandet mellan 
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styrkortssamordnare och en verksamhetschef, detta var något som inte var tydligt med 

intervjuerna med stadsbyggnadsförvaltningen. Tydligheten kring sambandet uppkom efter 

intervjuerna med stadsbyggnadsförvaltningen. En lärdom av de intervjuer som har genomförts är 

att under varje intervju vara tydligt med studiens ändamål för varje respondent, detta för att 

undvika att hamna utanför studiens inriktning.  

3.8 Litteraturstudie 
Artikelsökningar genomfördes inom databaserna Google Scholar, Emerald Insight, Science 

Direct, ABI- Inform och Högskolan i Halmstads Summon. Sökord som användes var balanced 

scorecard i kombination med andra begrepp som: difficulties, challenges och public sector. Vi 

har sökt efter artiklar som både har beskrivit balanserat styrkort på ett positivt samt negativt sätt 

för att kunna ha en så objektiv utgångspunkt som möjligt. Då Kaplan och Norton är de som 

grundat styrkonceptet har de använts som en av utgångspunkterna i vår litteratursökning för att 

hitta artiklar rörande vårt ämnesområde. Andra vetenskapliga artiklar och litteratur upptäcktes 

även genom referenslistor från vetenskapliga artiklar och uppsatser inom samma ämne. Studien 

innefattar även användningen av tryckt material i form av litteratur skrivna inom vårt 

problemområde och till metoddelen. De vetenskapliga artiklarna som främst diskuteras med är; 

Chavan (2009), Chen och Jones (2009), Farneti (2009), Northcott och Taulapapa (2012) och 

Antonsen (2013). 

3.9 Studiens kvalitet 

3.9.1 Validitet  

Validiteten av insamlad primärdata är något som bör reflekteras över enligt både Saunders et al. 

(2007) och Jacobsen (2002). Jacobsen beskriver validitet som den grad av giltighet och relevans 

empirin har för studiens syfte. Validiteten kan delas in i både intern giltighet och extern giltighet. 

Med intern giltighet menas om vi verkligen mäter det vi avsett att mäta. I och med att vi utifrån 

primärdata har ringat in de områden som vi anser är intressant för studien, är detta att anses som 

relevant. Vi har alltså sett till att samla in primärdata som behövs för att besvara vår 

frågeställning. Extern giltighet syftar på till vilken grad vi kan dra generaliseringar. Vi anser att 

graden av extern giltighet i denna studie är begränsad då den är av kvalitativ karaktär och har 

som utgångspunkt att förutsättningar förändras kontinuerligt. Då endast ett fåtal enheter är 

studerade kan det inte sägas att någon extern giltighet har skapats. Däremot skulle vi vilja påstå 

att paralleller skulle kunna dras till verksamheter som befinner sig i liknande kontext. Detta 

anser vi eftersom att kommunala organisationer till grund och botten följer samma regelverk 

men att i fråga om verksamhetsstyrningen kan det se olika ut då de själva får bestämma över 

utformningen.  

 

Innan genomförande av intervjuerna efterfrågade respondenterna från 

stadsbyggnadsförvaltningen att få se intervjufrågorna på förhand. Kulturförvaltningen däremot 

efterfrågade inte att se frågorna i förväg och vi gjorde därför valet att inte skicka ut frågorna till 

kulturförvaltningen. Detta kan ha påverkat studiens validitet på så sätt att svaren från 

respondenterna på stadsbyggnadsförvaltningen eventuellt kan ha varit mer planerade och 

uttänkta i förväg än de vi fick från respondenterna på kulturförvaltningen som då kan ha varit 

mer spontana. Vi har dock kunnat se relativt lika svar från båda förvaltningarna samtidigt vill vi 

påpeka att svaren från stadsbyggnadsförvaltningen inte helt ska anses som förbesvarade då ett 

flertal följdfrågor ställdes i samband med intervjun. Det vi ser som positivt med att skicka ut 
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frågorna i förhand är att vi ger respondenten en möjlighet att se hur många frågor som kommer 

ställas och inom vilka områden och på så vis kan respondenten känna sig mer bekväm och säker 

under intervjun. Nackdelen med att skicka ut frågorna i förhand skulle kunna vara tillrättalagda 

svar och att respondenten medvetet väljer att undvika vissa frågor genom att kanske besvara en 

annan fråga.  

3.9.2 Reliabilitet  

Saunders et al. (2007) och Jacobsen (2002) pratar även om att empirin ska vara reliabel. 

Reliabilitet innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig, vilket betyder att om samma 

studie skulle genomföras på exakt samma sätt igen så skulle resultatet av studien bli detsamma 

(Jacobsen, 2002). Det som skulle kunna ha påverkat denna studies reliabilitet är framförallt 

följande tre punkter: 
 

● Intervjuareffekt är något som skulle kunna påverka empirins tillförlitlighet. Saunders et 

al. (2007) beskriver den så kallade intervjuareffekten som den påverkan intervjuaren har 

på den person som blir intervjuad. Jacobsen (2002) tar också upp detta område och 

menar att intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka 

intervjuns utgång genom att respondenten känner sig obekväm. Vi har försökt att minska 

denna effekt genom att spela in intervjuerna och på sätt kunna bidra med mer 

ögonkontakt och visa intresse genom att ställa följdfrågor för att få respondenten att 

känna sig bekväm i situationen.  
 

● Kontexteffekt är en annan aspekt som bör vägas in vid fastställande av den insamlade 

empirins reliabilitet och denna beskrivs enligt Jacobsen (2002) som vilken effekt miljön 

som intervjun hölls i ha kan påverkat den insamlade empirin. Då intervjuerna hölls på 

respektive respondents arbetsplats så anser vi inte att kontexterna haft någon effekt på 

den insamlade empirin då denna miljö ses som naturlig för respondenten.  
 

● Efter genomförandet av intervjuer har vi uppmärksammat att intervjutiden på de båda 

förvaltningar skiljer sig åt. Gemensamt på stadsbyggnadsförvaltningen har tre timmars 

intervju genomförts medan motsvarande tid på kulturförvaltningen är en och en halv 

timma. Det som har bidragit till denna skillnad är framförallt att vi intervjuat tre 

respondenter på stadsbyggnadsförvaltingen medan två stycken intervjuats på 

kulturförvaltningen. Den påverkan vi tror att detta kan ha haft på insamlad data är att vi 

eventuellt har haft tid att gräva mer i detaljer och nyanser i stadsbyggnadsförvaltningen, 

men att överlag tycker vi att den information som insamlats är mer än nog för att studien 

ska anses ha en hög reliabilitet. Vi har även skickat ut kompletterade frågor till 

kulturförvaltningen för att säkerställa att viktiga detaljer inte förbises.   

 

3.9.3 Källkritik 

För att öka kvaliteten på vår studie har i valt att använda oss av flera olika källor för att styrka 

studiens område samt att huvuddelen av dessa källor kommer från publicerade vetenskapliga 

artiklar. Det har även ansetts viktigt för denna studie att försöka använda så aktuella källor som 

möjligt då konceptet balanserad styrning är under ständig utveckling. Vi har även valt att 
använda ursprungsskaparnas (Kaplan & Norton, 1992, 1996) modeller och idéer då det är dessa 

tankar alla dagens styrkort har sin yttersta grund i. Vi är medvetna om att ett flertal av de källor 

som använts har sin utgångspunkt i den privata sektorn men att det är där enligt Englund (2005)  
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många spelregler är hämtade från till den offentliga sektorn. Vår utgångspunkt är även som 

beskrivs i inledningen att de svårigheter som uppmärksammas i och med användningen av 

balanserat styrkort till stor del kommer från den privata sektorn och därefter har överförts 

tillsammans med styrkortet till den offentliga sektorn (Greatbanks & Tapp, 2007). Vi är även 

medvetna om att flera källor kommer från andra länder än Sverige och har i studien vägt in att 

olika länders kommunala miljö skulle kunna skilja sig åt.    
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med en kort övergripande beskrivning av Helsingborgs stad för att skapa 
grundläggande förståelse för verksamheten. Sedan följer en kort presentation av 

respondenterna. Därefter visas respondenternas svar separat under kapitlets huvudrubriker 

användning och interna svårigheter.  

4.1 Introduktion 
Inledningsvis vill vi klargöra för läsaren hur kommunens organisation är uppbyggd samt hur den 

är politisk styrd. Informationen grundar sig på material hämtat från Helsingborgs stads 

publikationer, det vill säga årsredovisningar, riktlinjer, mål-och resultatstyrning, balanserad 

styrning samt information från ett personligt möte med Ståhlgren som arbetar som enhetschef 

inom ekonomi och styrning på stadsledningsförvaltningen. I stycket om Helsingborgs stad 

förklaras kort hur kommunen är uppbyggd samt vart i kommunens organisation studien äger rum 

(se bilaga 2). En förenklad bild av kommunens organisation anser vi kommer ge en tydligare 

bild på att studien endast omfattar en mindre del av den stora organisationen.  
 

Rubrikerna i detta kapitel är strukturerade på ett sätt som ska underlätta förståelsen för läsaren 

genom att samma rubriker som används i den teoretiska referensramen återkommer. Första 

rubriken handlar om användningen av balanserat styrkort och tar upp de två huvudområdena 

styrmodell och kommunikationsverktyg. Den andra rubriken tar upp de interna svårigheterna 

som studien fokuserar på och dessa är återkopplade till den teoretiska referensramen, motivation 

och engagemang hos chefer, skapande av engagemang och motivation hos medarbetare samt 

mått och information för att underlätta läsningen. Mer information om vad som ingår i 

respondenternas befattningar kan återfinnas i presentationen som ges i början av empirikapitlet. 

4.2 Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad är en kommun som ligger i nordvästra Skåne och har en befolkning på cirka 

130 000 invånare (Årsredovisning, 2012). Helsingborgs stad styrs utifrån visionen, mål och 

strategier där stadens nämnder och styrelser bär på ansvaret att bedriva en effektiv och 

ändamålsenlig verksamhet (Riktlinjer mål- och resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). 

Inom sitt uppdrag ska nämnder och styrelser bedriva verksamheterna utifrån lagstiftning och de 

politiska mål, styrdokument, riktlinjer och ekonomiska förutsättningar som fastställts för 

verksamheten (Riktlinjer mål- och resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). Helsingborgs 

stad består av två organisationer, den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen 

(se bilaga 2). I den politiska organisation arbetar nämnder med de politiska frågorna och planerar 

vad som ska göras medan i tjänstemannaorganisationen ser de olika förvaltningarna till att 

leverera de politiska målen (Ståhlgren, personlig kommunikation, 2014). 
  
Helsingborgs stad styrs sedan femton år tillbaka med hjälp av balanserad styrning och infördes 

alltså redan år 1999. Ståhlgren berättar att arbetet med balanserad styrning har utvecklats i olika 

etapper under åren. År 2006 började Helsingborgs stad att arbeta med ett stadsövergripande 

styrkort där kommunen arbetade med övergripande mål och nämndmål (Ståhlgren, personlig 

kommunikation, 2014). Slutligen infördes den nya balanserade styrningen år 2010, vilket i denna 

styrmodell innefattar verksamhetsstyrkort (verksamhetsmål), nämndstyrkort (nämndsmål) och 

stadens styrkort (stadsövergripande mål). Där stadens styrkort innefattar mål som är 

tvärsektoriella som alla nämnder och styrelse ska arbeta mot (Publicerat material: plan för mål 
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och ekonomi 2013, sid 4). Medan nämndstyrkortet finns per nämnd/styrelse och arbetas fram 

från stadens styrkort. Slutligen skapas verksamhetsstyrkort utifrån nämndens/styrelsens 

prioriterade mål. 
  
I styrkorten ingår fyra perspektiv; invånare, omvärld, organisation och ekonomi (Riktlinjer mål- 

och resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). Där invånare och omvärlden är kommunens 

yttre fokus medan organisation och ekonomi är kommunens inre fokus. I stadens styrkort finns 

det sammanlagt tio mål som är övergripande (se bilaga 4), dessa mål ska berörda nämnder och 

förvaltningar uppfylla mer eller mindre. För att mäta måluppfyllelsen tas mätetal fram vilka kan 

vara antingen kvantitativa eller kvalitativa (Ståhlgren, 2014). Balanserat styrkort vägleder 

kommunens aktörer att sätta mål utifrån olika perspektiv (Riktlinjer mål- och resultatstyrning, 

balanserad styrning). Dessa mål syftar till att generera ökad nytta för stadens invånare och med 

hjälp av detta motivera verksamheten till förbättringsarbete. Helsingborgs stad ser styrkortet som 

ett verktyg som på ett strukturerat sätt knyter stadens vision och övergripande mål till 

verksamhetens uppdrag och aktiviteter. 
  
De två förvaltningar som studien har sin utgångspunkt i är stadsbyggnadsförvaltningen samt 

kulturförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen har hand om frågor vad gällande bygglov, 

gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat 

(helsingborg.se). Stadsbyggnadsförvaltningen består av sju olika avdelningar och arbetar med 

styrkort hela vägen ner på enhetsnivå vilket gör att de idag använder sig av sexton olika styrkort 

inom samma förvaltning. Kulturförvaltningens verksamheter har enligt helsingborg.se  (2014) 

till syfte att förmedla stadens kultur till helsingborgare och besökare. Kulturförvaltningen har 

använt sig av balanserat styrkort på nämndsnivå i över tio år, men införandet av styrkort på 

verksamhetsnivå är relativt nytt. (Edenström, personlig kommunikation, 2014) 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Ståhlgren, enhetschef (chef) 

Ståhlgren arbetar som enhetschef på avdelningen ekonomi och styrning i 

stadsledningsförvaltningen. Ståhlgren har haft sin position i fyra år där hon tillsammans med  

sina medarbetare arbetar med stadens mål- och resultatstyrning ur ett stadsövergripande 

perspektiv. 
  
Skoglund, styrkortssamordnare (stödfunktion) 

Skoglund arbetar som styrkortssamordnare på stadsbyggnadsförvaltningen och hon sitter direkt 

under förvaltningschefen på en enhet som heter ledningsstöd. Hon har arbetat tio år inom 

Helsingborgs stad med många blandade roller inom kommunen. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att arbeta med målstyrning, vilket handlar om balanserad styrning och 

styrkort, samt utvecklings- och kvalitetsfrågor inom förvaltningen. Hon beskriver att hon 

fungerar som en länk mellan avdelningarna och till politiken. 
  
Elming, styrkortshandledare (stödfunktion) 

Elming arbetar som styrkortshandledare på detaljplanavdelingen inom 

stadsbyggnadsförvaltningen. Elming är nu inne på sitt fjärde år i denna befattning och i rollen 

fungerar hon som ett ledningsstöd till planchefen. 
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Todorovic Nenadic, styrkortssamordnare/enhetschef (stödfunktion och chef) 

Todorovic Nenadic arbetar som styrkortssamordnare och är för tillfället även tillförordnad 

enhetschef på enheten för geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen. Hon har 

arbetat inom Helsingborgs stad i nio år. Hennes arbetsuppgifter idag är dels vanliga 

chefsuppgifter, samt att gå ut med information rörande styrkortet, driva på frågor samt gå på 

möten. På enhetsnivå ligger styrkortsarbetet på cheferna och samordnaren ser till att allt fungerar 

som det ska och att uppgifterna utförs. Då Todorovic Nenadic även arbetar som enhetschef 

bestämmer hon över sig själv gällande styrkortsarbetet 
  
Edenström, styrkortssamordnare (stödfunktion) 

Edenström arbetar övergripande som styrkortssamordnare inom kulturförvaltningen, en roll som 

är uppdelad på två personer då den är relativt omfattande. Denna roll har han haft sedan 

styrkortet infördes på kulturförvaltningen tre år tidigare. Edenström beskriver sig själv som 

spindeln i nätet och berättar att hans i hans arbetsuppgifter ingår uppföljning av styrkortet samt 

att han fungerar som en stödfunktion vid användandet av styrkortet på både nämndsnivå och 

verksamhetsnivå. 
  
Thomasson, verksamhetschef (chef) 

Thomasson arbetar som verksamhetschef på avdelningarna Fredriksdals museum och trädgårdar 

samt Kulturmagasinet (två av fem avdelningar inom kulturförvaltningen). Han har haft denna 

position i snart ett och ett halvt år men har arbetat inom förvaltningen i totalt fem år. Hans roll  

som verksamhetschef innebär att han bär ansvaret för styrkortet inom sin verksamhet och utöver 

detta har han även ekonomi och personalansvar. 

4.3 Användning av balanserat styrkort 

4.3.1 Styrmodell 

Ståhlgren, chef 

I styrkortsarbetet förklarar Ståhlgren att målkedjan (se bilaga 3) är mycket central. Målkedjan 

innebär att staden har mål på olika nivåer och att det uppstår en kedja av händelser som 

gemensamt bidrar till att kommunen gör rätt saker. Målkedjan kopplas vanligtvis till den 

övergripande målnivån, till exempel nämndens mål kopplas till stadens mål. Däremot kan det 

ibland innebära att vissa mål kopplas direkt mellan exempelvis verksamhetens mål och stadens 

mål. Målkedjan ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten 

(Riktlinjer, mål- och resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). Ståhlgren menar att det är tack 

vare målkedjan som styrningen får effekt och därmed kan stadens övergripande mål och vision 

uppnås. Det är därför viktigt att respektive nivå gör sina styrkort. Ståhlgren beskriver att det 

tidigare har varit ett bekymmer då alla inte skapade sina styrkort och att det i sin tur kan bidra till 

att målkedjan inte fungerar. 
  

“[…]i början var bekymret att alla verksamheter inte tog fram sina styrkort och 

då blir det ingen målkedja. Men när verksamheterna nu arbetar med styrkort, får 

vi en fungerande målkedja och då händer det saker.” 

  
Ståhlgren beskriver att en styrmodell är någonting som måste följa med i tiden och som därmed 
behöver utvecklas i takt med att omvärlden förändras, görs inte detta menar Ståhlgren att 

styrkortet riskerar att bli någonting som inte används. Därför anser Ståhlgren att en sådan stor 
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organisation som Helsingborgs stad måste ha en styrmodell för att kunna styra. För att få det 

fungera menar Ståhlgren att det är viktigt att alla i organisationen jobbar mot målen som leder 

mot vision Helsingborg 2035. Målen fastställs av kommunfullmäktige och under 

kommunfullmäktige finns olika nämnder. Nämnden är den politiska organisationen i 

kommunen, medan förvaltning är tjänstemannaorganisationen. Ståhlgren förklarar att det är 

nämnden som är styrelsen och styr allting och tjänstemännen är de som arbetar i organisationen. 

Nämnderna består enbart av fritidspolitiker eller deltidspolitiker och då de inte har så stor koll på 

själva styrkortet finns stödfunktionen där som en länk mellan förvaltningar och nämnder för att  

kunna vara behjälpliga i styrkortsarbetet.  

 

Skoglund, stödfunktion 

Skoglund förklarar att inom stadsbyggnadsförvaltningen använder de sig av både styrkort och 

budget, men att dessa i dagsläget inte är sammankopplade. Hon beskriver att det tidigare var 

enbart budgeten som styrde verksamheten och hålls budgetens ramar hade förvaltningen lyckats 

med sitt uppdrag. Idag används både styrkort och budget och dessa anses vara precis lika viktiga 

för att kunna lyckas med kommunens uppdrag. Skoglund beskriver att det är politikerna som styr 

vad förvaltningarna ska arbeta med. Skoglund arbetar mycket uppåt mot politiken och är 

behjälplig i att ta fram nämndens mål. Där diskuteras även önskvärda mätetal hur nämndens mål 

ska kunna mätas. I fråga om det ekonomiska perspektivet i styrkortet beskriver Skoglund att det 

inte ligger så stort fokus på finansiella mått. Det som mäts inom perspektivet är istället mer 

mjuka parametrar kring ekonomi och kan exempelvis vara att öka ekonomikunskapen eller antal 

utbildningstillfällen istället för att något mäts i kronor. De finansiella mätetalen ligger på chefen, 

att göra prognoser, ha koll på konton och hur mycket olika saker kostar. Men detta ses mer som 

en del i arbetet med budget än arbetet med styrkortet.  
   
Skoglund anser att de på stadsbyggnadsförvaltningen har kommit in i rutinerna med 

styrkortsarbetet men att de däremot har bitar kvar som de måste bli bättre på. Det som Skoglund 

ser som störst motivation till att fortsätta använda styrkortet i framtiden beskriver hon som de 

tillfällen där bra mätetal hittas och som faktiskt ger feedback till verksamheten. Hon menar att 

verksamheten då får ett kvitto på att de lyckas eller inte lyckas. Skoglund anser att styrverktyget 

även kan användas för att bli bättre när de får veta vad medborgarna tycker om dem och deras 

handlingar. Skoglund beskriver även att det blir roligare ju mer verkligt och användbart 

styrkortet blir. 
  
Elming, stödfunktion 

Elming beskriver att det styrkort som används på detaljplanavdelningen till stor del ser likadant 

ut som det styrkortet som används på nämndsnivå. Det är nämnden som bestämmer målen och 

sedan försöker detaljplanavdelningen leverera och bestämma hur dessa mål ska uppnås. Hon 

beskriver även att nämnden ett flertal gånger har beställt olika typer av mätetal från just 

detaljplanavdelningen. Politikerna är alltså de som beslutar om vilka mätetal som ska användas. 

Införandet av balanserat styrkort beskrivs inte som något krånglig utan hon menar att personalen 

är ganska vana att skriva mycket och följa upp. Det enda som hon märkte av var en rädsla för att 

det skulle bli för byråkratiskt och administrativt. Det främsta syftet med att använda balanserat 

styrkort beskriver Elming som möjligheten till att se effekt och förändringar över tid samt en bra 

möjlighet att få en tydlig översikt över olika områden.  Hon uppskattar även enkelheten att 

kunna se både prestation, målstyrning samt uppföljning med hjälp av samma verktyg. Elming 
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menar vidare att sedan införandet av styrkortet har arbetet inom avdelningen förenklats, hon 

anser att det idag fungerar smidigt och att det är roligt att arbeta med. 
  

“Vi jobbade redan med många nyckeltal. Så det här var också ett sätt att 

underlätta vår administration, att ha allting samlat på ett ställe och jobba just mot 

de här målen och de här mätetalen”  
 

Elming beskriver även att rent ekonomiska tal inte är något som mäts i styrkortet utan det 

ekonomiska perspektivet fokuserar mer på mätetal av icke-finansiella karaktär. Hon menar att 

det inom perspektivet är mer fokus på hur lång tid olika aktiviteter tar och kvaliteten på det som 

levereras och att det inte finns några krav på intäkter. Målet inom perspektivet är att hushålla 

med resurserna för att nå upp till det övergripande målet inom perspektivet som är att 

säkerställa/upprätthålla en ”god och balanserad ekonomi” (se bilaga 4).  

 

Todorovic Nenadic, stödfunktion och chef 

Todorovic Nenadic förklarar att styrkortet idag inte hänger ihop med budgeten. Budgeten sätts 

först och därefter sätts målen. Tidigare var målen mer knutna till budgeten och 

investeringsbudgeten men idag är målen mer fristående och handlar till stor del om områden 

som är av mer icke-finansiell karaktär. Men hon hade gärna sett att styrkortet och budgeten 

hängde ihop. Balansen mellan finansiella och icke-finansiella mått inom förvaltningen är relativt 

ojämn då det ligger störst fokus på de icke-finansiella måtten. Även om de har ett perspektiv 

som heter ekonomi är det inte fokus på pengar och resultat utan perspektivet finns främst för att 

mäta effektivitet inom olika områden. Genom att vara mer effektiv kanske de kan spara pengar 

och använda resurser på bästa sätt förklarar hon. Todorovic Nenadic berättar att de inte har 

landat fullt ut med styrkortsarbetet i hennes enhet men att de däremot har kommit väldigt långt i 

och med att de har arbetat med det i de tre senaste åren. Todorovic Nenadic anser att det som 

främst motiverar enheten till att fortsätta använda sig av balanserat styrkort är möjligheterna till 

uppföljningar, att se om det har hänt någonting eller inte och kunna ta reda på varför.  
 

Edenström, stödfunktion 

Edenström anser att styrkort är ett ganska bra sätt att styra en verksamhet om man använder det 

på rätt sätt. Han beskriver att styrkortet används som ett planeringsverktyg och även ett verktyg 

till målstyrning och uppföljning. De har i dagsläget använt sig av styrkortet i cirka tre år och det 

är först nu effekterna av det kan ses. Han beskriver att hans roll främst innebär att stötta 

politikerna i arbetet med att ta fram nämndens styrkort, men han arbetar även nedåt mot cheferna 

i förvaltningen. 
 

Edenström berättar att förvaltningen arbetar mer och mer med att få in all form av styrning i 

samma modell. Tidigare har de arbetat med en separat miljöplan och andra separata policys och 

planer, vilket har gjort att det har vart svårt att få en helhetsbild och koppling mellan alla olika 

dokument. Budgeten och styrkortet ses idag som nära sammankopplade i kulturförvaltningen. 

Budgeten beskrivs som ramen du har för användningen av styrkortet. Ramen formar vilka mål 

som är rimliga att sätta samt vilken strategi som kan användas. De ses som sammankopplade och 

måste vara integrerade med varandra för att kunna möjliggöra en önskad styrning. 
  

“Det är ju fortfarande två olika hanteringsprocesser, budget och styrkort men det 

är ju liksom ett gemensamt ärende man går in i och det ena ger egentligen 
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förutsättningar för det andra. Alltså om man har mindre pengar så kan man ju 

inte göra alla dem här sakerna som man säger med styrkortet.” 

  
Thomasson, chef 

Just nu används styrkortet som ett styrningsverktyg och ett rapporteringsverktyg men 

Thomasson beskriver att de inte är färdiga med anpassningen av styrkortet än, de har börjat 

väldigt grundläggande och har precis haft en organisationsförändring. I och med denna 

förändring kom cheferna att ha större ansvar för styrkortet och de skulle nu vara med och mer 

aktivt utveckla verksamheten. 
  

“När jag tillträdde som chef blev det en ny roll i organisationen och då kände vi 

att det behövde ju ha en tydligare styrning av verksamheten att vi som chefer 

skulle ta mer plats också i att utveckla verksamheten.” 

  
Thomasson diskuterar även relationen mellan budget och styrkortet. Han ser inte dessa som två 

olika styrverktyg utan beskriver att det ena är en förutsättning för det andra. Vidare berättar 

Thomasson att de lagt er mycket tid för att skapa en förståelse för styrkortsarbetet i syfte att 

underlätta användningen. 
  

“Vi har lagt mycket tid, men det räknar vi att det ska ge en effektvinst i slutändan, 

eftersom vi blir mer medvetna om vilka arbetsprocesser vi har så vi undviker 

stuprörsarbetet, parallellt arbete och att det blir mer engagemang kring vad vi 

ska nå någonstans så att vi får högre grad av måluppfyllelse.” 

  
Det som motiverar Thomasson till att fortsätta använda styrkort är att verkligen kunna driva 

fram och prioritera vissa frågor och aktiviteter. Han ser även styrkortet som ett verktyg att 

motivera hela verksamheten att arbeta mot samma gemensamma mål. 

4.3.2 Kommunikationsverktyg 

Ståhlgren, chef 

Ståhlgren berättar att det är många styrkort och många mätningar som hanteras, därför måste det 

finnas någon slags struktur på hur detta görs. Det finns två systemstöd, Stratsys och QlikView 

beslutsstödet. Systemet Stratsys används för att lägga upp styrkort, planera, analysera och följa 

upp. Stratsys är ett webb-baserat system som köptes in 2010 i samband med utvecklingen av 

styrkortsanvändningen. QlikView beslutsstöd ska ge cheferna enkel tillgång till samlad 

information för planering, uppföljning, analys, ledning, styrning och utveckling av verksamheten  

(Riktlinjer, mål- och resultatstyrning, balanserad styrning, 2013). Ståhlgren ser 

styrkortsnätverket som en framgångsfaktor i styrkortsarbetet.  
  

“Vårt styrkortsnätverk med kunniga styrkortssamordnare som kan styrmodellen 

och riktlinjerna är stödet mot verksamheten i styrkortsarbetet. Det är en 

framgångsfaktor.” 

  
Ståhlgren menar att hennes funktion är i behov av detta nätverk där stöttepelarna finns, då det 

handlar om att känna till sin verksamhet för att kunna stötta i styrkortsarbetet och var behjälplig i 
det. Därför är detta nätverk mycket viktigt förstadens styrmodell, eftersom förvaltningarna har 

olika förutsättningar i verksamheterna.  
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Skoglund, stödfunktion 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen beskriver Skoglund att det har tagit några år att komma in i 

rutinerna gällande användningen av balanserat styrkort, men att de idag kommit väldigt långt. 

Det finns områden som kan fortsätta förbättras men i det stora hela flyter arbetet på bra. Inom 

stadsbyggnadsnämnden/förvaltningen finns sexton olika styrkort vilket hon inte upplever som 

speciellt komplext med tanke på hanteringen av alla dessa styrkort utan menar snarare att det 

underlättar styrningen. 
  

“Man måste ha ett styrkort som speglar sin egen verksamhet. Om det blir för 

generellt och för flummigt då kommer man inte kunna ta sig an det och känna att 

det är det här jag vill jobba med [...], därför tror jag att det är nödvändigt att 

man bryter ner det så att man kommer så nära verksamheten som möjligt.” 

  
Skoglund beskriver att varje avdelning och nästan varje enhet har sitt specifika styrkort som är 

framtaget från förvaltningens styrkort. Styrkortet används framförallt till kommunikation av mål, 

kvalitetssäkring och uppföljning av mål. Kommunikationen av mål menar Skoglund sker bland 

annat genom den så kallade målkedjan som presenterats tidigare. Skoglunds roll i detta är att 

försöka få den kedjan att bli tydlig. Kvalitetssäkringen sker genom att bedöma måluppfyllelsen. 

Uppföljningarna sker tre gånger per år och vid dessa tillfällen diskuteras målen och nya förslag 

och förbättringar kan framkomma. Informationen tas med till nästa år och påverkar 

utformningen av nästa års styrkort. 
  
Elming, stödfunktion 

Elming beskriver att arbetet med styrkortet har utvecklats med åren. I början satt alla var för sig 

och arbetade med mål och mätetal och det var inte så transparent även om de försökte få det att 

bli transparent. När de väl började komma in i arbetet med styrkortet så beskriver hon att det 

blev mer öppet och fokuserat. Elming beskriver att hon kände av att möjligheten till 

vidareutveckling av verksamheten fanns, just på grund av styrkortsanvändningen. Elming anser 

att det fungerar som en kanal som gör att när de ändå sitter bredvid varandra och följer upp så 

ses möjligheterna till samarbete och att få olika tips på olika aktiviteter. Elming menar att detta 

till stor del möjliggjorts då det skapats en organisation och stöd runtomkring styrkortet. Det så 

kallade styrkortsnätverket är en del men även att det finns någon på varje avdelning som har 

extra kunskap som cheferna kan fråga om de fastnar i arbetet med styrkort. 
  
Todorovic Nenadic, stödfunktion och chef 

Inom enheten för geografisk information har balanserat styrkort använts lite drygt fem år. 

Todorovic Nenadic beskriver att det är de senaste tre åren som styrkortsarbetet flutit på 

smidigare än tidigare och hon säger att det främst beror på att man då för första gången kopplade 

ihop arbetet med mål och målkedjan vilken idag även ses som den röda tråden mellan de olika 

nivåerna i förvaltningen. Styrkortet har anpassats till att även involvera medarbetarna på alla 

nivåer i styrningen och beskrivs av Todorovic Nenadic som mer verksamhetsnära och 

medarbetarnära, men att de fortfarande inte landat i konceptet fullt ut. 
  

“Förr var det liksom väldigt långt borta, då var det en ledningsfråga, nu är det 

allas fråga.” 
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Todorovic Nenadic menar att på enhetsnivå är det cheferna som äger sina egna styrkort och detta 

är något hon tycker är en självklarhet. Hon hade inte känt sig bekväm med att ha någon annan 

som utformade hennes enhets styrkort. Tillsammans med medarbetarna tas mål och 

förbättringsområden fram och det fastställs vad som ska arbetas med och prioriteras framöver. 

Styrkortet används idag som ett prestationsmätningsverktyg för att se hur väl målen uppfylls, 

men det är även ett verktyg för att kunna bryta ner de övergripande politiska målen till mer 

hanterbara områden som kan mätas och utvärderas. 
   
Edenström, stödfunktion 

Edenström beskriver att utvecklingen av styrkortet är en ständigt pågående process och att det 

alltid finns utrymme för förbättringar. Användningen av styrkortet förändras kontinuerligt 

beroende på den miljö som det används i. Om målen ändras på nämndsnivå så måste de även 

omformuleras på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå för att motsvara nämndens önskemål. 

Oftast handlar det om finslipning av styrkortet men om större händelser inträffar så skapar det 

troligtvis även stora förändringar i styrkortet 
  
Det som motiverar Edenström till fortsatt användning av styrkort är att konkreta handlingar för 

att bidra till övergripande mål kan ses hela vägen ner i målkedjan. Projekt som det har pratats 

om i flera år blir nu enklare att genomföra och är inte längre bara lösa tankar. Han beskriver som 

exempel att användning av styrkort har lett förvaltningen ett steg närmare ett landsöverskridande 

kultursamarbete mellan Helsingborg - Helsingör vilket har diskuterats i flera år. Tack vare 

styrkortet ser det ut att kunna bli till verklighet inom en snar framtid då styrkortet hjälper till att 

göra idéer mer konkreta. 

 

Thomasson, chef 

Thomasson beskriver att han använder styrkortet som ett verktyg för att styra verksamheten. Han 

upplever att det är ett bra sätt att styra då möjlighet ges till både rapportering och uppföljning 

samt att medarbetarna blivit mer involverade i styrningen än de varit tidigare. Användning av 

styrkortet har även skapat ett ökat samarbete mellan förvaltningens olika avdelningar. 

Thomasson beskriver kulturförvaltningen som en samling av kreativa människor och att det 

många gånger har blivit så att man fokuserat på just sitt specifika område. Just användningen av 

målkedjan som går från nämndsnivå till medarbetarnivå och tvärtom är en uppskattad modell. 
  

“Det tar lite tid att sätta den (målkedjan), vi är en väldigt vildvuxen förvaltning 

tror jag, där folk liksom varit väldigt kreativa Men kanske väldigt kreativa var 

och en för sig.” 

  
Thomasson betonar å andra sidan att det är bra att vara kreativ och det är bra att vara individuell 

men att det finns även tillfällen då ett gemensamt mål ska uppnås, då alla är beroende av 

varandra. Detta är ett område som de har arbetat mycket med, att styra för att tillsammans lära 

sig olika uppdrag och inte var och en för sig. 
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4.4 Interna svårigheter vid användningen av balanserat styrkort 

4.4.1 Engagemang och motivation hos chefer 

Ståhlgren, chef 

I varje förvaltning finns det alltid en tillhörande styrkortssamordnare som har hand om frågor 

vid problem vid styrkortsanvändningen. Rollen som styrkortssamordnare ska se till att de blir 

behjälpliga i styrkortsarbetet och hur de inspirera cheferna till önskad användning av styrkortet. 

Ståhlgren menar att det på vissa förvaltningar har genomförts en inspirationskurs för att inspirera 

kring hur styrkortsanvändarna kan förbättra formulering av mätetal och mål i sina styrkort. Detta 

menar Ståhlgren på något sätt ska kunna leda till en beteendeförändring i styrkortsarbetet. 
  
Skoglund, stödfunktion 

Skoglund beskriver att det från början kunde se ett motstånd mot införandet av styrkortet, dels 

för att det sågs som mycket administrativt och ansågs ta tid från ordinarie verksamhet men även 

att det sågs som lite flummigt från chefernas perspektiv. Skoglund menar att för att skapa 

framgångsrik styrning var det viktigt att sälja in konceptet men samtidigt driva på även om 

arbetet upplevs som jobbigt i början. 
  

“Det är lite det här “piska och morot”, att dels får man ett verktyg som faktiskt 

hjälper med verksamhetsstyrning, men samtidigt så är det administrativt, du 

måste in och skriva och registrera.” 

  
Vid införandet av styrkortet genomfördes inga utbildningar med cheferna främst då det ansågs 

att det inte fanns något behov av det. Idag finns däremot ett så kallat styrkortsnätverk som består 

av styrkortssamordnare och -handledare från olika avdelningar, vars syfte är att hjälpa och stötta 

cheferna i arbetet med styrkortet. När förvaltningen får nya chefer är det styrkortshandledarens 

roll att ge dem en introduktion och hur det fungerar att arbeta med balanserad styrning och vad 

det innebär. 
  
Ett område som Skoglund anser har krävt lite extra arbete inom balanserat styrkort är att sälja in 

det till cheferna. Då styrkortet introducerades sågs det ibland som en extra administrativ uppgift 

utöver de uppgifter som redan skulle utföras och då handlade det om att verkligen hitta en 

motivation hos cheferna att faktiskt arbeta med det. För att ta sig an området med omotiverade 

chefer beskriver hon att det gäller att lägga över bollen i deras händer och låta dem presentera 

arbete med styrkortet på möten som hålls tre gånger årligen.  
  
Skoglund menar att cheferna faktiskt tvingas att arbeta med det och försöka göra det mer 

levande i organisationen. Hon beskriver att ett annat sätt att få fart på motivationen är att under 

utvecklingssamtalen med cheferna prata om styrkortet, exempelvis ställa frågor om hur det går i 

styrkortet. Även i ledningsgruppen och chefsgruppen diskuteras målen idag mer jämfört med vid 

införandet av styrkortet. Genom att mer konkret i vardagen fundera på kopplingen till målen 

anser Skoglund att styrkortet upplevs som mer “levande”. 
  
Elming, stödfunktion 

Elming beskriver att det är chefernas ansvar att se till att styrkortsarbetet fungerar och är 

integrerat i det dagliga arbetet. Hon beskriver att var och en av dem äger sitt eget styrkort, men 

om de stöter på områden som de inte vet hur de ska hantera finns det även en stödfunktion som 
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cheferna kan vända sig till. Så fort frågor uppkommer så är det bara att vända sig till 

styrkortshandledarna, om det är något de inte själv klarar av. Det underlättar användningen av 

styrkortet. Elming beskriver att stödfunktionen har blivit bättre de senaste åren och ett konkret 

exempel på hur arbetet kan se ut presenteras nedan. 
  

“Linda och Hanna (styrkortssamordnare) har ju haft en mål-workshop som inte 

har varit förr, där cheferna har också fått vara med och träffas [...] Att cheferna 

samlas och jobbar på det sättet är nytt. “  
  
Elming upplevde detta som ett bra initiativ och såg det som mycket positivt. Framförallt att höra 

hur andra arbetar med styrkortet sågs som mycket givande då cheferna vanligtvis arbetar med 

styrkortet individuellt. 
 

Todorovic Nenadic, stödfunktion och chef 

Enhetscheferna inom avdelningen har inte fått någon utbildning i hur de ska arbetamed 

balanserat styrkort berättar Todorovic Nenadic. “Jag tillträdde som ny chef i oktober. Det var 

bara “just do it”. Todorovic Nenadic ser inte detta som något problem för henne då hon tidigare 

arbetat mycket med verksamhetsutveckling men menar att det kan bli svårare för chefer utan 

tidigare erfarenheter av balanserad styrning och styrkortsanvändning. 
  

“Jag kan tänka mig att när man kommer som ny, helt utifrån och jobbat i en 

annan verksamhet och som inte följts upp på det här sättet så tycker jag att det är 

bristande information att sätta en chef att ansvara för det här utan att ha fått 

någon utbildning.” 

  
Todorovic Nenadic menar dock att hon tycker att ledningen ger det stöd som behövs för att 

uppnå önskad användning av styrkortet. Hon beskriver att tidigare följdes det aldrig upp i 

förvaltningens ledningsgrupp, vilket det görs idag och nu kräver hennes chef att hon ska 

rapportera för att chefen ska kunna ta med sig det till den stora gruppen. 
  
Todorovic Nenadic beskriver organisationen som relativt toppstyrd i fråga om målen. “Det 

kommer som ett beslut att ja men nämnden har tagit de här målen i styrkorten. Förhåll er till 

det. Bygg era styrkort gentemot nämndens.” Men däremot berättar Todorovic Nenadic att 

uppföljningen startar från de operativa nivåerna och kryper sedan uppåt i förvaltningen. Detta är 

något som är efterfrågat som arbetssätt även då nämnden ska sätta sina mål, att förvaltningen 

kan vara som en mellanhand och komma med förslag innan de slutliga målen antas. 
  
Todorovic Nenadic berättar att det som kan påverka svårigheten med användning av balanserad 

styrning beror på hur förvaltningschefen ser på det. 
  

“Tycker hon (förvaltningschefen) att det är pest. Då är det ju klart att vi som 

jobbar under inte känner sig särskilt motiverade till att arbeta med det. Men den 

nya förvaltningschefen är ju positiv till det och anser att arbetet med balanserad 

styrning är viktigt, därav ser vi också det viktiga i det.” 

 

Todorovic Nenadic menar för att kunna driva styrkortskonceptet genom hela organisationen 

krävs det att ledningen också är positiv inställd till styrkortskonceptet för att kunna övertyga de 



 

32 
 

som sitter i den operativa delen av organisationen. Hon beskriver även att det som är nytt i år är 

att förvaltningen hade en gemensam verksamhetseftermiddag där alla chefer fick vara med och 

presentera vad som är mest viktigt att prioritera för dem utifrån styrkortsarbetet. Todorovic 

Nenadic beskriver att de som deltog i detta möte var alla chefer från alla enheter, 

avdelningschefer och hela förvaltningen. Todorovic Nenadic menar att mötet var bra och de har 

efterfrågat samma arbetssätt även inför framtagningen av styrkort för år 2015. Mötet ska då 

utformas som en gemensam sittning där de har workshop och diskuterar vad de vill med nästa år, 

vad de tror i de olika verksamheterna, vilka utvecklingsprojekt och uppdrag de står för och hur 

de kan hjälpa varandra. 
  
Edenström, stödfunktion 

Edenström beskriver att avdelningarna har kommit olika långt i styrkortsarbetet och han tror att 

anledningen är vem som sitter på den styrande positionen. Det han vill betona är däremot att: 
  

“Det är viktigt att säga att alla har tagit steg framåt, det är bara att vissa har 

tagit fler steg framåt än andra.” 

  
Engagemanget hos ledningen beskriver Edenström spelar en viktig roll för styrkortsarbetet. Han 

menar att om inte ledningen tror på styrkortsarbetet, hur ska då resterande medarbetare tycka att 

det är ett bra sätt att styra verksamheten och känna engagemang? Han beskriver att efter att de 

bytte förvaltningschef till en som hade större engagemang kunde de känna att detta engagemang 

sipprade neråt i organisationen.  
  

“Till stor del handlar det om den personen som sitter som chef på ett specifikt 

ställe, och det är liksom ända härifrån och ner i organisationen [...]. Allt har 

egentligen med engagemang att göra. Har man inte engagemang längst upp, så 

har du inget engagemang där nere.” 

  
För att öka motivationen och förståelsen för styrkortet finns tjänsten styrkortssamordnare som 

Edenström innehar. Syftet med denna position är att underlätta arbetet med styrkortet genom att 

vara behjälpliga som stödfunktion och på så vid öka motivationen hos cheferna att använda 

styrkortet. Han beskriver vidare att de arbetar med olika typer av workshops där de väljer ut 

specifika områden i styrkortet som fokusområden. I dessa workshops deltar sedan cheferna. 
  
Thomasson, chef 

Inledningsvis var Thomasson skeptiskt mot styrkortet men det var på grund av att det sågs som 

ännu ett system att hantera. Han beskriver även att personen som presenterade det första gången 

inte var speciellt övertygande och att det sågs som merarbete. 
  

“Jag reagerade som så att, ja nu är det någonting som man måste göra igen. Och 

sen efterhand man arbetar med det så såg jag också fördelarna. Att faktiskt 

använda det som ett verktyg i mitt ledarskap.” 

  
Thomasson beskriver att svårigheterna är ju dels så starta upp det och organisera det och få en 

förankring. Vilket han menar är en svårighet och det är där de har lagt mycket tid för att få det 

att rulla. Tidpunkten för introduktionen av styrkortet var kanske inte den allra mest lämpade 

utifrån Thomassons beskrivning. Han menar att de just under den tiden genomgick stora 
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organisationsförändringar och att det var allmänt stökigt under perioden. Thomasson upplever 

att ledningen ger det stöd som behövs i styrkortsarbetet. I och med att det finns personer som 

arbetar specifikt med stöttning. 

4.4.2 Skapande av engagemang och motivation hos medarbetarna 

Skoglund, stödfunktion 

Skoglund beskriver även att styrkortsanvändningen sker med hjälp av dialog och samverkan och 

att medarbetarna och cheferna tillsammans kommer överens om de mål verksamheten ska jobba 

mot och hur de ska uppnås.  Detta gäller även då det bestäms hur målen ska uppfyllas, alltså 

framtagandet av specifika mätetal och aktiviteter. Medarbetarna blir delaktiga i styrkortet på så 

sätt att de antingen enskilt eller i grupp ansvarar för specifika aktiviteter inom styrkortet. Detta 

tror Skoglund möjliggör de anställdas förståelse för hur de kan bidra till verksamhetens 

övergripande mål. 
  
“Ofta så är det kanske en medarbetare som blir ansvarig för måttet också, vi kan 

säga att andelen Helsingborgare som upplever trygghet i sitt bostadsområde ska 

öka. Det är en medarbetare som arbetar med trygghetsfrågor och gör de här 

mätningarna och som också ansvarar för att samla in den informationen.” 

  
Skoglund beskriver att de även använder sig av medarbetarundersökningar för att kunna 

identifiera områden där extra resurser bör sättas in eller få feedback på vad det är som fungerar 

bra i verksamheten och hur mycket medarbetarna vet om den balanserade styrningen. 
  
En annan svårighet som tas upp är arbetet med målkedjan, att få den ner hela vägen till 

medarbetarnivå. Målet är att den enskilda medarbetaren ska känna till vart staden är på väg 

någonstans och hur dennes förvaltning, avdelning och slutligen den enskilde medarbetaren har 

för roll i denna process. Skoglund beskriver även att det krävs en tydlighet för att kunna få snurr 

på styrkortsanvändningen. Hon berättar att det krävs en integrering av styrkortet i verksamheten 

och få det att bli en del av det dagliga arbetet för att göra det levande och roligt. Hon beskriver 

att ett annat utmaningsområde är att få styrkortet att bli en del av det konkreta arbetet och 

verkligen spegla stadens vision. 
  

“Det är väl det som är utmaningen, att verkligen få styrkortet att spegla vad som 

är prioriterat i verksamheten [...] att verkligheten ska kunna ses i målen. Det är 

en utmaning, men som vi har börjat ta i.” 

  
Elming, stödfunktion 

Elming beskriver att de anställda på detaljplanavdelningen kan ses som “spindlarna i nätet” för 

hela stadsbyggnadsförvaltningen då de samarbetar mycket med andra avdelningar. Hon betonar 

att det därför är mycket viktigt att medarbetarna trivs och för att ta reda på det genomförs bland 

annat medarbetarundersökningar varje år. Trivsel ökar många gånger själva prestationen menar 

Elming, men även förståelse och att de arbetar nära målen är viktigt. 
  

“Vi jobbar väldigt mycket med det mjuka kan man säga. Så dels har vi nämndens 

hårda mål, vad vi ska leverera och utöver det har vi då lite mer mjuka mål som vi 

tittar på, för övrigt räcker det för oss” 
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För att motivera medarbetarna i styrkortet betonar Elming att delaktighet i ett så tidigt skede som 

möjligt är i fokus. Men samtidigt menar hon att det administrativa inte ska gå till överdrift. De 

har tidigare provat att medarbetarna äger aktiviteter. Men på grund av den höga 

arbetsbelastningen har det ibland blivit en resursfråga där ägandet inte hinns med. Därför är det 

bättre att chefen äger ansvaret och ser till att driva aktiviteter menar Elming men att 

medarbetarna är med och skapar förutsättningar och innehåll i aktiviteterna. Elming och chefen 

är de som har hand om det administrativa styrkortsarbetet. 
  

“Gruppen måste vara delaktig i vilka aktiviteter som väljs, bestämma lämpliga 

mätetal och hur vi ska genomföra dem för att uppnå målen. Det räcker att de kan 

målen på så sätt, då räcker det fint [...] det finns en gräns till hur mycket de kan 

vara operativa i det administrativa. Däremot ska de alltid vara med och tycka till, 

det är viktigt” 

  
Todorovic Nenadic, stödfunktion och chef 

Ett annat område som hon beskriver som svårt i början av användandet var att börja prata om hur 

styrkortet skulle komma att påverka medarbetarna. Todorovic Nenadic beskriver att attityden 

gentemot styrkortet har förändrats enormt under användningstiden. Hon menar att från början 

kände medarbetaren knappt till konceptet med balanserad styrning till att de idag är delaktiga 

och insatta i arbetet. Todorovic Nenadic beskriver att hon har engagerat sina medarbetare genom 

att de själva fick påverka utvecklingen av verksamhetens riktning men att det ändå är hon som 

tar beslut. 
  

“Det som är nytt från 2013, när vi tog fram styrkort för 2014 är att vi började 

jobba väldigt nära medarbetarnivå, att vi har bett dem utgå från deras 

ansvarområden och titta på vilka förbättringsaktiviteter man konkret ska göra för 

att förbättra sitt ansvarområde.” 

  
Todorovic Nenadic ser även inspiration är en faktor som kan påverka attityden till användandet 

av styrkort. 
  

“Medarbetarna behöver inspireras, förstå men på ett väldigt lätt sätt och 

verksamhetsnära. För när man pratar uppe i det blå kring politiken och dem här 

stora chefernas nivå då förstår inte medarbetarna.” 

  
Todorovic Nenadic har upplevt att det har varit lite motstånd inom avdelningen inför 

användningen av balanserat styrkort och beskriver att det har uppfattats som ytterligare en 

administrativ uppgift. Hon menar att det uppfattats på det sättet både från chefshåll och 

medarbetarhåll. 
  

“Det är liksom att få ner det här på pappret och in i ett system. Det ses ju som ett 

riktigt motstånd, för man har bara mer och mer att göra och mindre och mindre 

tid.” 

  
Todorovic Nenadic anser att användningen av styrkort kan ses som en belastning men tror att i 

och med att målkedjan når ner till medarbetarnivå, blir det mer känd och att det idag efterfrågas 

att ha den i uppföljningen i utvecklingssamtalen. Todorovic Nenadic menar att styrkortet idag 
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uppskattas av medarbetarna, men förutom styrkortet arbetas det även mycket med individuella 

medarbetarplaner som komplement då det inte finns tillräckligt många mål så att varje 

medarbetare kan ha ansvar för ett specifikt mål. 
  
Thomasson, chef 

Thomasson beskriver att i och med användningen av styrkortet har medarbetarna blivit mer 

involverade och engagerade i styrningen. Då målen nu för år 2014 togs fram var det i samråd 

med medarbetarna. Inom Helsingborgs stad arbetar de med perspektivet medarbetare vilket gör 

att de ses som en integrerad del i styrkortet. För att engagera dem i konceptet används bland 

annat medarbetarundersökningar en gång om året. Vidare tror Thomasson att det beror på 

individen gällande engagemang och motivation. Han menar att det han kan göra är att precisera 

medarbetarens uppdrag och visa hur det hänger ihop med vart verksamheten är påväg och vad de 

ska uppnå, att klargöra den så kallade målkedjan. 
   
Vidare motiverar han dem genom att inför varje tertial skicka ut en rapporteringsmall till varje 

person som är ansvarig att rapportera aktiviteter och mätetal. Där medarbetare får en deadline att 

rapportera det till honom. Sen får han resultaten och där han går igenom dessa med sin 

ledningsgrupp. Därefter skriver han in vad de pratat om i rapportmallen de använder för 

tertialboksluten. Slutligen visar han upp resultaten för medarbetarna och går igenom dessa på ett 

APT (arbetsplatsträff). 

4.4.3 Mått och information 

Ståhlgren, chef 

Ståhlgren beskriver att målen ska uppnås med hjälp av olika mätetal och aktiviteter. Mätetal är 

en bedömning på måluppfyllelsen medan aktiviteter beskrivs av Ståhlgren som avgränsade och 

tydliga handlingar som planeras och genomförs löpande under året för att förbättra 

verksamhetens måluppfyllelse. Målet och svårigheten med måtten är att hitta bra kvalitativa 

mätningar. Ståhlgren anser att det inte är lika svårt att göra kvantitativa mätningar men att det 

däremot är de kvalitativa mätningarna som efterfrågas. Svårigheten i det menar Ståhlgren att det 

inte alltid går att ta fram kvalitativa mätningar utan får då ibland använda sig av kvantitativa 

mätningar. Detta anser Ståhlgren är en förbättringspotential som kan funderas på.  
 

Ståhlgren berättar även att systemvana kan vara ett problem vid användningen av styrkort. Hon 

menar att system kan krångla till det administrativa arbetet då det finns användare som inte är 

systemvana. Därför anser Ståhlgren att systemet ska vara enkelt för alla som använder sig av 

styrkort. 
  

“Är man inte frekvent användare så gäller det verkligen att systemet är enkelt och 

att vi bygger vårt system användarvänligt annars faller det på det, och sådant vill 

man inte att det ska vara. Jag tror att det finns massa olika fallgropar och att det 

går i steg, ju mer man jobbar med det desto mer van bli man. Jobbar man inte alls 

i det då är det klart att det blir alltmer besvärligt.” 

  
Skoglund, stödfunktion 

Mätetal är ett centralt område inom förvaltningen. Det som eftersträvas är att använda kvalitativa 

mätetal som kan hjälpa till och leda till förbättringar inom verksamheten. Däremot beskrivs det 

som svårt att få tag på dessa kvalitativa mätetal då det krävs mycket tid, pengar och resurser för 
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att genomföra denna typ av undersökningar, Helsingborgsborna antas inte heller vara några som 

vill fylla i enkäter dagarna i ända så det gäller att få tag på en balans. 
  

“Den stora utmaningen med mätetalen, det är att hitta saker som verkligen ger 

feedback tillbaka till förvaltningen [...] har man väldigt platta, du vet käcka mål, 

då blir det inte så spännande, ingen morot att jobba med det heller, utan det är 

nog nyckeln till mycket att hitta bra mätetal” 

  
Skoglund berättar att mätetalen brukat uppdateras en gång om året vid revideringen av 

styrkortet. Skoglund beskriver att det är viktigt att vara öppen för förändringar och vara 

medveten om att förutsättningar kan förändras så att an inte låser fast sig vid vissa mätetal.   
  

“Man får hela tiden ha en flexibilitet så att det speglar så att det inte är något 

man ska mäta bara för att mäta eller jobba med fast vi inte gör det på riktigt, 

alltså, det måste vara på riktigt. Viktigt att ha en flexibilitet och kunna anpassa 

det varje år eftersom att förutsättningar kan ändras, därför måste man kunna 

också ändra i sitt styrkort.” 

 

Skoglund menar att det är viktigt att den tid som läggs ner på att lägga in information i Stratsys 

ska ses som väl investerad tid, att arbetet varje individ lägger ner på att analysera och rapportera 

känns meningsfullt och verkligen används inom förvaltningen. Av den information som samlas 

in, skickas mycket till nämndsnivå och politiken. Men informationen skickas även nedåt i 

förvaltningen. Styrkortet kommuniceras även genom ett dokument där framförallt cheferna kan 

läsa om bland annat planering, uppföljning, vad en strategi är och vad som ingår i de fyra 

perspektiven mer i detalj. Detta dokument beskriver Skoglund som ett viktigt material som bör 

läsas av alla som är verksamma i förvaltningen.    

 

Elming, stödfunktion 

Elming beskriver att information främst samlas in genom att mätetalen följs upp. Hon menar att 

det visat sig med åren att styrkort blir mer och mer fokus på utvärdering och uppföljning, vilket 

hon tycker är bra.  Hon beskriver att chefen på avdelningen är väldigt bra på att kommunicera 

information rörande styrkortet till resten av medarbetarna och han är även duktig på att 

återkoppla. Elming beskriver att det i Helsingborg stad är ganska hierarkisk på så sätt att 

politiken nästan enbart kommunicerar via stadsbyggnadsdirektören som därefter förmedlar 

informationen vidare till avdelningscheferna. Hon menar att mycket av kommunikationen går 

bara genom en eller två personer, vilket leder till att resten av gruppen inte vet lika mycket på 

grund av det och är inte lika inblandade på det sättet. Därför blir chefens återkoppling viktig. 

Elming beskriver att informationen som samlas in redovisas även internt inom gruppen för att 

alla ska får någon form av återkoppling till resultatet.  
  
Todorovic Nenadic, stödfunktion och chef 

Bland det första som Todorovic Nenadic tar upp som svårighet med styrkortet är att det ibland 

kan bli lite överarbete för att ta fram mål inom alla fyra perspektiv på alla avdelningar och 

enheter i hela Helsingborgs stad. Hon menar att deras verksamhet aldrig arbetar direkt mot 

invånarna och att det därför kan bli lite konstlat att komma på mål och mätetal inom detta 

område. Hon menar att man ibland kan fundera på om alla alltid borde ha alla perspektiv eller 
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om det kanske finns möjlighet att arbeta med färre mål, men som är mer specifika för en viss 

avdelning. 
 

Todorovic Nenadic anser att mätetalen är ett annat område som krävt mycket arbete. Det är svårt 

att mäta vissa saker utan att det blir för många enkäter och underökningar. Dessa mätningar är 

både tidskrävande och kostsamma i sig. Mätningar som ska visa på kvalitetsförbättringar kräver 

även att man mäter var verksamheten befinner sig idag för att därefter ta fram mätetal som kan 

mäta kvalitetsförbättringar vilket kräver mycket resurser. De har fått direktiv att var restriktiva 

med undersökningar så enheterna försöker hitta mätetal som de kan mäta själva på ett bra sätt. 

Todorovic Nenadic pratar även om att det ibland kan vara svårt att hitta en tydlig länk mellan 

mål och mätetal, särskilt till de politiska målen. Hon menar att de ibland har kommit på jättebra 

mål, men de har inte haft några bra mätetal. Hur de hanterar detta beskriver hon på följande sätt; 
  

“Ibland kan det bli så att den lättaste utvägen är att välja ett annat mål som vi kan 

mäta för att dem säger ju att man inte ska ha sådana mätetal som är ja eller nej 

så att det, vissa saker går inte att mäta men är jätteviktiga.” 

  
Todorovic Nenadic beskriver att vissa utvecklings- och kvalitetsförbättrande projekt är väldigt 

svåra att mäta och resulterar ofta bara i ett svar som ja eller nej, ett bevis på om man har lyckats 

eller inte. Hon menar att sådana mätetal som hade kunnat visa viktiga kvalitetsförbättringar tas 

ibland bort enbart för att dem är svåra att mäta även om de anses vara viktiga.  

 

Edenström, stödfunktion 

Edenström har upplevt en svårighet gällande målen då de ibland är fokuserade på flera olika 

perspektiv på samma gång. Han beskriver att han ser perspektiven som fyra olika områden där 

mål skapas inom varje perspektiv. Men då målen ibland skrider över gränserna i perspektiven 

blir det ibland komplext att veta inom vilket perspektiv som målet hör hemma. 
  

“Det ska egentligen vara fyra olika perspektiv som jag ser det, och här blandar 

man ihop alla perspektiven i ett och samma mål, men vi hittade en lösning som är 

okej på det. Det var lite frustration kring det bara.” 

 

Thomasson, chef 

Thomasson beskriver att han som verksamhetschef har ansvar för att ta fram relevanta mål, 

mätetal och aktiviteter som styrs från kulturnämndens mål och strategier. Där han genom 

gemensamma möten involverar medarbetarna utifrån en dialogplattform men att det är han som 

ger medarbetarna ramarna. Thomasson menar att det inte ges ett öppet tänk på vilka mål som 

helst utan medarbetarna är med på att hjälpa verksamheten att hitta relevanta mål och mätetal 

inom ramarna som ges. Kvantifieringen av mål ser Thomasson som en ganska stor svårighet vid 

vissa tillfällen. Han beskriver att framförallt upplevelser är svåra att kvantifiera, men att det är 

dessa som hans verksamhet är intresserade av. Thomasson beskriver att vid varje 

uppföljningsmöte pågår en dialog med medarbetarna ifall de mätetal som de har är 

representativa för det mål som avses att mätas. Han berättar att många gånger handlar det inte 

om att enbart mäta antalet besökare på ett museum utan det man vill mäta är själva kvaliteten av 

upplevelsen. 
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“Ja, vi har ju ett mål att vi vill vara ett angeläget museum till exempel. Hur mäter 

vi att vi är angelägna?” 

 

Thomasson beskriver att då styrkortet introducerades var det tolfte administrativa systemet som 

skulle användas av cheferna och självklart påverkades användningen av att det även hade elva 

andra system att tänka på. Thomasson ser konkreta områden i systemet Stratsys som skulle 

kunna arbetas mer med. Det han främst syftar på är antalet användarlicenser och att 

medarbetarna inte kan gå in och ändra i programmet. Då rapporter skrivs skickas alla dessa till 

cheferna som sedan få klippa och klistra för att lägga in det i systemet. Thomasson hade sett att 

det hade vart smidigare att medarbetarna hade kunnat lägga in det direkt i systemet. Detta 

beskriver styrkortsamordnaren (Edenström, 2014) vara en kostnadsfråga för kommunen och att 

det är därför licenserna är begränsade i nuläget. 
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5. Analys 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av analysens tillvägagångssätt vilket även illustreras 

med hjälp av en modell. Utifrån de områden som valts kommer det empiriska materialet 

diskuteras med hjälp av den teoretiska referensramen. Därefter analyseras studiens områden 

användning av balanserat styrkort och interna svårighetsområden vid användningen av 

balanserat styrkort. 

5.1 Tillvägagångssätt vid analys 
Analysen tar sin början i användningen av balanserat styrkort där en beskrivning kommer ges för 

att skapa förståelse för hur styrkortsanvändningen kan se ut i två kommunala förvaltningar. 

Första steget i analysprocessen har inspirerats av i Kaplan och Nortons modell om 

styrkortsanvändning, vilken kan återfinnas i den teoretiska referensramen (figur 1, s. 9). I vår 

analys har denna modell modifierats på så sätt att vi har gjort en sammanslagning av fyra 

användningsområden till två användningsområden, vilket illustreras i första ledet i modellen 

nedan. Denna förenkling har genomförts då vi utifrån empirin kunde se hur Kaplan och Nortons 

fyra användningsområden överlappade varandra. Vi anser därför att det hade kunnat vara svårt 

att applicera modellen rakt av på den verksamhet som är aktuell för studien och genom denna 

förenkling tror vi att analysen kan komma att underlätta förståelse för problemformuleringen än 

om modellen inte hade modifierats. Den förenklade modellen kan beskrivas på så sätt att den 

endast innefattar två rubriker; kommunikation samt styrmodell eftersom dessa områden gavs 

störst utrymme i vår insamlingsprocess av empiriskt material. En analys och beskrivning av 

användningen ser vi som nödvändig för att skapa en grund till att förklara de interna svårigheter 

som kan uppstå vid användning av styrkort vilket i modellen har förklarats med en pil som går 

från användning ner till interna svårigheter. 
 

I nästa steg av analysprocessen fokuserar vi på att förklara de interna svårigheter som kan uppstå 

vid användning av balanserat styrkort. Interna svårigheter innefattar i vår modell de tre 

områdena mått och information, engagemang och motivation hos chefer samt skapande av 

engagemang och motivation hos medarbetare. Dessa interna svårigheter kommer analyseras 

utifrån de två olika arbetsroller, chef och stödfunktion, som empirin har sin grund i. Vi har valt 

att göra på detta sätt eftersom de båda arbetar dagligen med styrkortet, men då de arbetar med 

styrkortet på olika sätt kan även en variation i upplevda svårighetsområden förekomma. 

Analysen kommer väva samman de båda arbetsrollernas perspektiv för att skapa en 

kompletterande bild och förklaring på vilka svårighetsområden som kan finnas. I modellen 

illustreras övergången mellan svårigheter och hanteringen av dessa med en pil då det är 

svårigheterna som ger förutsättningen för själva hanteringen. 
 

I sista steget i denna analysprocess kommer vi analysera hur identifierade interna svårigheter 

hanteras i verksamheten för att kunna skapa en ökad förståelse inom detta område. Hanteringen 

av svårigheter kommer analyseras utifrån de båda arbetsrollerna för att kunna se skildringar i hur 

de interna svårigheterna hanteras. Genom användning av denna analysmodell anser vi att en bra 

grund till att besvara vår problemformulering har utformats och ett sammanfattat resultat av 

analysen presenteras med hjälp av tabeller efter vart och ett av våra svårighetsområden. 
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Figur 4. Egenkonstruerad analysmodell. 

5.2 Användning av balanserat styrkort  
Enligt Ståhlgren har styrkortsanvändningen på en övergripande nivå funnits en längre tid inom 

Helsingborgs stad men har de senaste fem åren decentraliserats. Detta innebär att ansvaret i 

styrkortsarbetet kan återfinnas även på de lägre nivåerna i den kommunala organisationen. 

Skoglund, Elming och Todorovic Nenadic upplever att de på stadsbyggnadsförvaltningen har 

kommit in i rutinerna med styrkortsarbetet men att det fortfarande finns områden som behöver 

förbättras. Thomasson beskriver att de ännu inte är färdiga med anpassningen av styrkortsarbetet 

på hans avdelning inom kulturförvaltningen vilket han menar beror på arbetet med styrkortet 

infördes relativt nyligen i samband med en organisationsförändring, men att de idag arbetar med 

det i sin dagliga rutin. Vi menar att styrkortsanvändningen på både stadsbyggnadsförvaltningen 

och kulturförvaltningen är i enlighet med Agostino och Arnaboldis (2011) definition på när en 

verksamhet använder sig av styrkortet, vilken är att det ska ha integrerats i deras regler och 

rutiner. Men även om styrkortsarbetet kan ses i de dagliga rutinerna har vi fått uppfattningen att 

det ses som en pågående process och aldrig kan anses vara helt klart. Detta grundar vi främst på 

Edenströms uttalanden där han beskriver att styrkortet anpassas efter aktuella förutsättningar. 

Edenströms uttalanden pekar även på att de i kulturförvaltningen är i början av 

användningsstadiet medan stadsbyggnadsförvaltningen idag har rotat styrkortet något djupare i 

förvaltningens rutiner och regler. 
 

Farneti (2009) förespråkar att användandet av en generell modell av balanseraf styrning inte är 

gångbart i en kommunal organisation utan att det måste kunna anpassas för att säkerställa en 

önskad användning. Todorovic Nenadic beskriver att hennes enhet inte hade någon nära 

koppling till det tidigare styrkortsarbetet innan det nya infördes. Hon menar att distanseringen 

skapade lägre förståelse för vad styrkortet handlade om, vilket ledde till att intresset för 

styrkortsarbetet generellt var relativt lågt. Soderberg et al. (2011) menar att det kan finnas 

variationer av styrkort inom samma verksamhet och detta är något som vi kunnat se inom de 

båda förvaltningar i vilka studien har sin utgångspunkt. Skoglund anser att arbetet med flera 

styrkort inom förvaltningen skapar en tydligare bild för de som sitter på den operativa nivån, 

vilket även innebär att styrkortet speglar den egna verksamheten.  
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Vidare delar Todorovic Nenadic samma syn som Skoglund att styrkortsarbetet har blivit mer 

verksamhetsnära i och med att medarbetarna på alla nivåer involveras i styrningen.  
 

“Man måste ha ett styrkort som speglar sin egen verksamhet. Om det blir för 

generellt och för flummigt då kommer man inte kunna ta sig an det och känna att 

det är det här jag vill jobba med [...], därför tror jag att det är nödvändigt att 

man bryter ner det så att man kommer så nära verksamheten som möjligt.” 

(Skoglund, personlig kommunikation, 2014) 
 

Här kan vi se kopplingar till Ahn (2001) som menar med att utformningen av styrkort om 

möjligt ska anpassas efter den enskilda verksamheten då det är organisationens behov som 

formar användningen av styrkortet. Detta tyder på att ett generellt styrkort bör undvikas då 

förståelsen för det inte sprids genom hela organisationen, vilket Todorovic Nenadic menar med 

att det tidigare styrkortsarbetet var för långt borta och att det idag är allas fråga. 

5.2.1  Styrmodell 

En gemensam nämnare för alla verksamheter som befinner sig i kommunal miljö är att 

användningen av budget är obligatorisk på grund av lagstiftning (Brorström et al. 2014). 

Budgeten och styrkortet beskrivs av Skoglund och Todorovic Nenadic inom 

stadsbyggnadsförvaltningen inte som sammankopplade men att båda behövs för att 

verksamheten ska kunna fungera. Thomasson och Edenström beskriver däremot att relationen 

mellan budget och styrkort inom kulturförvaltningen är nära sammankopplade och de ses inte 

som två olika styrmodeller utan att det ena ger förutsättningar för det andra. Budgeten beskrivs 

av Edenström som ramen för användningen av styrkortet och bestämmer gränserna för vilka mål 

och mätetal som anses rimliga. Det vi kan se av denna jämförelse är att kulturförvaltningen till 

större grad ser budgeten som en integrerad del i styrkortet medan stadsbyggnadsförvaltningen 

fortfarande ser verktygen som två olika hanteringsområden. Mooraj et al (1999) menar att 

användningen av ett balanserat styrkort ska ta bort behovet av att använda olika styrmodeller vid 

olika tidpunkter genom att integrera alla verktyg i samma modell vilket ännu inte uppnåtts till 

fullo inom kultur- och stadsbyggnadsförvaltningen. Inom styrkortets perspektiv ekonomi 

beskriver både Skoglund, Elming och Todorovic Nenadic att det inte är något fokus på 

finansiella mätetal. Balansen mellan finansiella och icke-finansiella mätetal är övervägande åt 

det icke-finansiella hållet beroende på att perspektiven fokuserar på icke-finansiella parametrar. 

Detta motsäger vad Johanson et al. (2006) som menar att det finansiella perspektivet tenderar att 

dominera under vissa perioder. Detta kan förklaras genom att budgeten och styrkortet ses som 

två olika hanteringsprocesser.    
 

Ståhlgren beskriver att visionen bryts ner till de olika perspektiven i stadens styrkort, och med 

detta som utgångspunkt formas de enskilda styrkorten på förvaltningar, avdelningar och enheter. 

Vidare beskriver Ståhlgren att de politiska målen i Helsingborgs stad levereras till 

tjänstemannaorganisationen, vilka är de olika förvaltningarna som ser till att de politiska målen 

verkställs. Geuser et al. (2009) menar med att styrkortet ska kunna ge en organisation möjlighet 

att översätta sin strategi till strategiska mål och riktlinjer som i sin tur bidrar till företagets 

övergripande strategi. Detta tyder på att nedbrytningen av Helsingborgs vision skapar 
förutsättningar för att kunna styra förvaltningarna mot den gemensamma riktningen. Det 

framkommer även att styrkortet inom de båda förvaltningarna används vid planering och 

formulering av mål. Edenström och Todorovic Nenadic menar att det är för att de politiska 
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målen ska kunna omvandlas till något konkret som arbetas med varje dag. Detta är i enlighet 

med ett av Farnetis (2009) två syften till att en verksamhet använder sig av balanserad styrning, 

vilket är just att kunna omvandla politiska prioriteringar till konkreta handlingsplaner. Samtliga 

respondenter ser styrkortet som en styrmodell för att kunna få ner de övergripande politiska 

målen i de lägre nivåerna i kommunens organisation. Detta kan även liknas vid Kaplan och 

Nortons (1996) modell som visar att av syftena med användningen av balanserat styrkort är att 

på ett enklare sätt kunna klargöra den övergripande strategin och därefter bryta ner den i 

konkreta handlingsplaner. 

 

Elming menar att det är politikerna som styr kommunen genom att fastställa övergripande mål, 

men hon menar även att politikerna inte har någon direkt påverkan på styrkortsanvändningen 

inom förvaltningen. Den makt politikerna har över styrkortet är att om politiken ändrar mål så 

måste förvaltningarnas styrkort anpassa sina mål till politiken. Enligt Englund (2005) både 

vägleds och begränsas aktörerna i förvaltningarna i deras sätt att tänka och utföra handlingar då 

regler fastställs av politikerna. Skoglund och Edenströms roller som stödfunktion fungerar som 

bryggan mellan politiken och förvaltningarna då politikerna inte alltid har god kunskap om hur 

förvaltningarna arbetar. De arbetar därför med att stötta politikerna i deras beslutsfattande.  

Ståhlgren beskriver att de flesta politikerna inom nämnderna enbart arbetar som deltidspolitiker 

och inte har lika mycket kunskap om förvaltningarna och styrkortsanvändningen som aktörerna 

inom förvaltningarna. Detta kan kopplas till Johanson et al. (2006) som menar att politiker kan 

ha bristande kunskap om följderna som uppstår när ett politiskt beslut tas i den kommunala 

verksamheten. 
 

Todorovic Nenadic anser även att de övergripande politiska målen bryts ner till mer hanterbara 

områden för att kunna göra mätningar och utvärderingar, vilket sker med hjälp av den så kallade 

målkedjan. Skoglund beskriver målkedjan som ett viktigt verktyg vid användningen av 

balanserat styrkort. Målkedjan är ett verktyg vars syfte är att se till att målen kan kommuniceras 

effektivt genom hela organisationen ända ner till den enskilda medarbetarens nivå. Målkedjan 

beskrivs av Todorovic Nenadic som den röda tråden mellan de olika nivåerna i förvaltningarna. 

Även Edenström ser målkedjan som ett användbart verktyg och beskriver att det är en av de 

saker som ger honom motivation till även framtida användning av styrkortet. Det som 

Edenström anser vara bra med just detta verktyg är att konkreta handlingars bidrag till 

övergripande mål kan ses hela vägen ner till den enskilda medarbetaren. Även Thomasson är 

positivt inställd till målkedjan och beskriver att denna har svetsat samman förvaltningen. Farneti 

(2009) beskriver att genom att använda styrkortet som ett strategiskt planeringsverktyg kan en 

dialog mellan de olika nivåerna inom organisationen säkerställas och därigenom se till att de 

politiska strategierna kommuniceras hela vägen ner i organisationen. Här kan vi se en koppling 

som pekar på ett samband mellan det som benämns målkedjan och det Farneti (2009) kallar 

strategiskt planeringsverktyg. 

5.2.2 Kommunikationsverktyg 

Då Helsingborgs Stad hanterar flera styrkort och många mätningar menar Ståhlgren att 

organisationen är behov av tekniskt systemsstöd för att kunna få struktur i styrkortsarbetet. 

Samtliga respondenter beskriver att de dagligen arbetar med de två systemen Stratsys och Qlik 

view beslutsstödet för att kunna garantera att arbetet med styrkort flyter på. Ståhlgren och 

Thomasson delar samma syn på att systemsstödet är behjälpligt för att få kvalitetssäkrat 

beslutsfattande. Även Elming menar att framgången med användningen av balanserat styrkort 
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till stor del beror på att det finns ett väl fungerande tekniskt stödsystem. Wiersma (2009) betonar 

vikten av att kunna garantera bra beslutsfattande på alla nivåer. Genom att säkerställa en önskad 

användning av styrkortet på alla nivåer med hjälp av styrkortsnätverket och teknisk systemstöd 

som grund till insamling, menar vi pekar på att beslutsfattandet skulle kunna göras mer effektivt 

och tillförlitligt i enlighet med Wiersmas (2009) riktlinjer.  
 

Thomasson beskriver att användningen av balanserat styrkort skapar gemenskap inom 

organisationen och han menar även att medarbetarna är delaktiga i styrningen på ett annat sätt än 

de tidigare varit. Styrkortet har gett dem möjligheten att tillsammans komma fram till mål och 

mätetal och vara involverade i varandras arbetsområden. Elming beskriver att i början av 

styrkortsanvändningen satt alla var för sig och arbetade med mål och mätetal. Hon menar att det 

är tack vare införandet av styrkortet som ett ökat samarbete kan ses och hon beskriver att 

styrkortet fungerar som en kanal mellan organisationens aktörer och att tips och inspiration kan 

fås genom att se hur andra arbetar. Detta kopplar vi samman med Olve et al. (1999) som 

beskriver vikten av ett kontinuerligt informationsflöde och uppmuntran till dialog inom 

verksamheten för att säkerställa att alla är medvetna om vad som ska utföras i verksamheten och 

hur det hänger samman. Ovanstående respondenters uttalanden pekar på att ökad dialog kan 

öppna upp för en ökad förståelse och att samarbete kan ses som en viktig kommunikationskanal. 

Kommunikation i sin tur beskrivs av både Nørreklit (2000), Mooraj et al. (1999) och Rompho 

(2011) som kärnan i en framgångsrik användning av balanserat styrkort och att styrkortet 

samtidigt är ledningens nyckel till en tydligare kommunikation av strategin. 

5.3 Interna svårigheter vid användningen av balanserat styrkort 

5.3.1 Engagemang och motivation hos chefer 

Northcott och Taulapapa (2012) beskriver att engagemang hos ledningen är ett centralt kriterium 

för att kunna nå framgång vid användandet av balanserad styrning. I enlighet med Northcott och 

Taulapapas (2012) uttalande menar även Edenström att ledningen måste tro på styrkortsarbetet 

för att det ska kunna fungera på önskat sätt. Han beskriver att om det finns engagemang på de 

högre nivåerna så smittar det av sig till resten av verksamheten. 
 

“Till stor del handlar det om den personen som sitter som chef på ett specifikt 

ställe, och det är liksom ända härifrån och ner i organisationen [...]. Allt har 

egentligen med engagemang att göra. Har man inte engagemang längst upp, så 

har du inget engagemang där nere” (Edenström, personlig kommunikation, 2014) 
  

Även Todorovic Nenadic menar att en positiv attityd från ledningen underlättar användningen av 

balanserat styrkort på alla nivåer i organisationen. Vi kopplar detta till Chavan (2009) som 

beskriver att det handlar om att ha rätt person på rätt plats. Chefer som är positiva till 

användningen av styrkortet skulle kunna minimera de svårigheter som uppstår under tiden och 

kan bidra med att de är lättare att hantera (Chavan, 2009). Då styrkortet infördes beskrivs av 

Thomasson att motivationen in allmänhet inte var på topp och att styrkortet inte presenterades på 

ett säljande sätt utan att det sågs som merarbete istället för något som skulle kunna underlätta 

styrningen. Även Skoglund menar att styrkortet sågs som en ytterligare administrativ uppgift i 

den dagliga verksamheten. Skoglund beskriver att denna svårighet har hanterats på så sätt att 

cheferna nästan tvingats till att använda det. Ledningen har så att säga lagt över bollen i deras 

händer och låtit dem självständigt presentera hur arbetet med styrkortet fortskrider. Detta tyder 
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på att det kan vara nödvändigt att göra förändringar i och med styrkortsarbetet som obligatoriska 

moment för att uppnå önskad användning. På så sätt menar Skoglund att de lär sig under tiden 

som de arbetar med det för att styrkortet ska fungera som en naturlig del i vardagen. Ett annat 

sätt som Skoglund tar upp för att få fart på motivationen är utvecklingssamtal och 

ledningsgruppsmöten där cheferna kan bolla tankar och idéer med varandra. Gemensamt för 

dessa aktiviteter är enligt Ståhlgren att skapa en positiv beteendeförändring vilket vi kan koppla 

till Chavans (2009) påstående om att positiv inställning kan göra hanteringen av svårigheter 

enklare. 
 

Som Northcott och Taulapapa (2012) beskriver kan ett problem vara att verksamheter inte 

använder tillräckliga resurser för att överkomma svårigheterna med användningen av balanserat 

styrkort, men Ståhlgren beskriver att detta problem hanteras genom införandet av det så kallade 

styrkortsnätverket. Genom att ha stödfunktioner som är experter inom styrkortsanvändningen 

och fokuserade på att vara ett stöd till cheferna minimeras styrkortets komplexitet. Detta pekar 

på att det bristande ledningsstöd som Northcott och Taulapapa (2012) nämner som en faktor till 

varför svårigheter kvarstår, kan reduceras på så sätt att det införs ett nätverk som ska fungera 

som aktivt stöd i styrkortsarbetet. 
 

 

Balanserat styrkort är av Antonsen (2013) kritiserat för att vara ett top down system när det 

kommer till informationsflöde i organisationen. Todorovic Nenadic beskriver att inom 

stadsbyggnadsförvaltningen kommer besluten från politiken och att det sedan är något som alla  

förvaltningar måste förhålla sig till. Vi menar att detta pekar på att det i  

Stadsbyggnadsförvaltningen finns ett så kallat top down system gällande informationsflöde. 

Todorovic Nenadic beskriver det inte som någon svårighet, men att det skulle vara önskvärt i 

framtiden med ökad diskussion mellan de olika nivåerna innan de slutgiltiga målen sätts i 

nämnden. Men Todorovic Nenadic menar att när det kommer till uppföljning så går det åt andra 

hållet och börjar från de operativa nivåerna i verksamheten. I en kommun ter det sig ganska 

naturligt att Antonsens (2013) observation angående top-down styrning fortfarande är aktuell då 

kommunen är styrd av politiker och politikerna är de som har makten. 
   
Vidare beskriver Antonsen (2013) att formell kontroll och negativ feedback kan minska 

engagemanget och den individuella reflektionsförmågan hos både hos chefer och medarbetare. 

Formell kontroll och negativ feedback är inget som specifikt upplevts som svårigheter inom de 

båda förvaltningarna, då det istället visar sig att både medarbetare och chefer är aktivt 

deltagande i styrkortsarbetet. Däremot beskriver Thomasson att det största svårigheten han har 

upplevt var att starta upp arbetet med styrkortet och få en förankring i den övergripande 

strategin. Edenström och Todorovic Nenadic berättar att de under de senare åren har försökt 

underlätta förankringen och det konkreta arbetet med styrkortet i vardagen genom att arbeta med 

så kallade workshops. Mång gånger väljs områden som anses vara något krångligare ut och så 

fokuseras det på detta under just det specifika workshoptillfället. Workshoptillfällen har upplevts 

som positiva från Elmings observationer då cheferna kunde utbyta tankar och idéer med 

varandra istället för att enbart arbeta med styrkortet individuellt. Vi menar att detta tyder på att 
det inom Helsingborgs stad fokuseras mycket på förståelse och samarbete för att säkerställa en 

önskad hantering av områden som upplevs något svårare och att vi inte kan se de två områden 

formell kontroll och negativ feedback som Antonsen (2013) pratar om ha någon påverkan på 

motivation och engagemang inom förvaltningarna.   
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Svårighet Hantering 

Engagera chefer Obligatoriskt att se till att styrkortet blir en 

naturlig del i det dagliga arbetet, ansvar 

Hantering av krångliga områden inom 

styrkortsanvändningen 

Workshops, styrkortsnätverket 

Tydlig översättning av vision och strategi Målkedjan, utvecklingssamtal 

Negativ inställning från ledningens sida Rätt person på rätt plats, positiv inställning 

 

Figur 5. Sammanställning av analys om engagemang och motivation hos chefer. 

5.3.2  Skapande av engagemang och motivation hos medarbetarna 

Nørreklit (2000) menar att den viktigaste faktorn för att engagera alla nivåer inom 

organisationen i styrkortsarbetet är att uppmuntra till delaktighet. Skoglund anser att delaktighet 

är något att sträva efter och beskriver att styrkortsanvändningen sker med hjälp av dialog och 

samverkan mellan medarbetare och chefer. Medarbetarnas delaktighet syns tydligt enligt 

Skoglund på så sätt att de själva ansvarar för specifika mätetal och aktiviteter inom styrkortet 

och med hjälp av detta kan de se sitt bidrag till den övergripande strategin. Elming har en annan 

syn på om medarbetare ska få vara ansvariga för specifika aktiviteter. Hon anser att det 

arbetssättet endast bidrar till en för hög arbetsbelastning och att delaktighet kan uppmuntras på 

annat sätt, bland annat genom användningen av medarbetarplaner och medarbetarsamtal. Men 

Elming betonar att det är mycket viktigt att medarbetarna fortfarande får vara med och tycka till. 

Framförallt på de lägre nivåerna har det framkommit att medarbetarnas delaktighet har en 

storbetydelse vid bland annat uppföljning och beslutsfattande inom enheter och avdelningar. 

Thomasson beskriver att inför utformningen av målen 2014 gjordes det tillsammans med 

medarbetarna. Respondenternas samlade uttalanden menar vi pekar på att Nørreklits (2000) 

observation angående uppmuntran till delaktighet är något som används inom de båda 

förvaltningarna för att kunna hantera svårigheter.  
 

Inspiration är en annan faktor som Todorovic Nenadic ser som behövligt för att medarbetarna 

ska kunna ta till sig arbetet med styrkortet. Genom följande citat visar hon sin syn på hur 

relationen mellan medarbetare, verksamhet och de högre nivåerna kan se ut. 
 

“Medarbetarna behöver inspireras, förstå men på ett väldigt lätt sätt och 

verksamhetsnära. För när man pratar uppe i det blå kring politiken och dem här 

stora chefernas nivå då förstår inte medarbetarna.” (Todorovic Nenadic, 

personlig kommunikation, 2014) 
 

Som Thompson (2011) beskriver behövs inre motivation och en vilja att genomföra olika saker 

för att de ska kunna utföras optimalt. Även Nørreklit (2000) pratar om att inre motivation är en 

viktig faktor vid användningen av balanserat styrkort. Med utgångspunkt i detta kan alltså sägas 

att svårigheter kan uppstå då de anställda arbetar med styrkortet utan att förstå varför och inte 

känner någon koppling till det. Thomasson menar att hans uppgift som chef är att försöka 
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tydliggöra målkedjan och medarbetarens uppdrag, men att det hänger på individen att skapa en 

inre glöd för arbetet som ska utföras. För att skapa motivation beskriver Thomasson att han 

skickar ut rapporteringsmallar och genomför medarbetarundersökningar. Todorovic Nenadic har 

som motivationsmetod att låta medarbetarna medverka och påverka utvecklingen av 

verksamhetens riktning. Elming menar att motivation från medarbetarna har sin grund i trivsel i 

allmänhet på arbetsplatsen. Med grund i detta menar vi att respondenterna dagligen arbetar med 

att skapa förutsättningar för motivation inom verksamheten.  
 

Kreativitet är ett annat område som tas upp av Mouritsen och Johansson (2005) för att skapa 

engagemang hos medarbetarna. Just kreativitet är något som Thomasson ger stort utrymme på 

kulturförvaltningen. Hans beskrivning av förvaltningen är att det är en samling kreativa 

individer. Men han ser svårigheten i detta att alla är kreativa var för sig. För att kunna skapa en 

fungerande balanserad styrning gäller det att skapa en gemensam kreativitet genom gruppmöten 

och dialog med ett gemensamt mål vilket han idag ser som en utmaning. 
 

“Det tar lite tid att sätta den (målkedjan), vi är en väldigt vildvuxen förvaltning 

tror jag, där folk liksom varit väldigt kreativa. Men kanske väldigt kreativa var 

och en för sig.” (Thomasson, personlig kommunikation, 2014) 
 

Svårighet Hantering 

Enskild kreativitet Gruppmöten, dialog 

Skapa inre motivation hos medarbetarna Trivsel, inspiration, medarbetarplaner, 

medarbetarsamtal, ansvar, rapporteringsmallar 

Förståelse för styrkortsarbetet Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, eget 

ansvar, inspiration 

 

Figur 6. Sammanställning av analys om skapande av engagemang och motivation hos 

medarbetarna. 

5.3.3  Mått och information  

Northcott och Taulapapa (2012) menar att det inom organisationer kan finnas resursproblem. 

Resursproblem identifieras som att det krävs specifika insamlingssystem som är anpassade till 

en verksamhet för att kunna samla in relevant information. Ståhlgren beskriver att då det nya 

styrkortet infördes år 2010 sågs även ett behov av nya tekniska systemstöd för att kunna 

möjliggöra insamlingen av information. Ett problem som identifierades i och med detta var att 

systemvanan hos den operativa personalen kan ha en inverkan på användningen. Ståhlgren 

belyser därför att enkelhet är något som måste eftersträvas så att alla ska kunna använda 

systemet optimalt. Thomasson har beskrivit användarlicenserna i systemet som ett problem då 

dessa är begränsade. De begränsade användarlicenserna leder till att det ligger på cheferna att 

mata in all information i systemet och Thomasson menar att de hade vart enklare om detta kunde 

göras direkt av medarbetarna. Edenström menar att de begränsade licenserna idag är en 

kostnadsfråga och ett område som de i nuläget inte kan göra så mycket åt. Vi kopplar detta på så 

sätt att det inte enbart handlar om att ha specifika insamlingssystem i verksamheten som  

Northcott och Taulapapa (2012) förespråkar utan svårigheten ligger i hur väl systemet kan 
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utnyttjas.  
 

Både Edenström och Todorovic Nenadic tar upp formuleringen av mål som svårigheter. 

Todorovic Nenadic beskriver att de egentligen inte arbetar med alla fyra perspektiv dagligen 

inom enheten och att det därför kan bli lite komplext att ta fram ett mål bara för att målkedjan 

ska hållas, inte för att det verkligen är meningsfullt för avdelningen. Edenström beskriver samma 

problem, men utvecklar även till att han tycker att vissa mål skrider över gränserna i de olika 

perspektiven och att perspektiven många gånger hänger samman så att det är svårt att ta fram 

renodlade mål inom varje perspektiv. Todorovic Nenadic har även lyft fram att det kan vara 

svårt att hitta en tydlig länk till de stadsövergripande målen, då de befinner sig såpass långt från 

politikens övergripande mål. Även Thomasson är inne på samma spår, men istället för själva 

formuleringen av mål ser han kvantifieringen av mål som en svårighet då kultur framförallt 

handlar om upplevelser. Upplevelser är svåra att mäta genom kvantitativa mätetal och det är 

därför kvalitativa mätetal är mycket eftertraktade. För att kunna hantera detta område beskriver 

Thomasson att de arbetar mycket med olika möten där både medarbetare och chefer är delaktiga, 

samt att kontinuerliga uppföljningar görs för att kunna se om mätetalen fungerar eller om något 

behöver bytas ut eller justeras för att bättre kunna spegla det mål som är avsett att mätas.  

 

Todorovic Nenadic beskriver att även deras enhet upplever en svårighet med att hitta bra mätetal 

som kan utvärdera målen. Hon menar att de många gånger har fått byta mål för att det ska kunna 

bli mätbart; 
 

“Ibland kan det bli så att den lättaste utvägen är att välja ett annat mål som vi kan 

mäta […], vissa saker går inte att mäta men är jätteviktiga.” (Todorovic Nenadic, 

personlig kommunikation, 2014) 
 

Ovanstående resonemang kan vi koppla till vad Verbeeten (2008) menar med att mål inom 

offentlig sektor oftast är svåra att tyda eller för lösa och ospecifika. Detta pekar på att det inte 

alltid är lätt att hitta länken till de stadsövergripande målen på de lägre nivåerna inom 

organisationen. Den enklaste utvägen har alltså enligt Todorovic Nenadic varit att byta ut mål 

för att göra det mätbart, följden blir att de eventuellt kan gå miste om det de egentligen planerat 

att mäta. Enligt Verbeeten (2008) kan missuppfattningar av mål som kan upplevas vara 

mångtydiga och svårförståeliga till stor del elimineras genom att kvantifiera mål. Men sett 

utifrån Thomassons uttalande ses även kvantifieringen av mål som en svårighet, vilket då inter 

leder till någon specifik lösning/hantering på svårigheten.  
 

Elming beskriver att den information som samlas in främst kommer från de olika mätetalen. 

Mätetalen ses över och uppdateras varje år och resultaten läggs in i systemen. Skoglund menar 

att det kan vara tidskrävande att lägga in all information i Stratsys, men att det ska 

uppmärksammas att det är ett viktigt arbete och att organisationen ska visa att det är väl 

investerad tid och att informationen verkligen används samt att arbetet ska kännas meningsfullt. 

Mooraj et al. (1999) påpekar att det är mycket viktigt att den process då information samlas in 

inte ska underskattas då den information som senare ligger i systemet har en påverkan på vad 

som verkligen mäts i verksamheten. Skoglund beskriver att mätetal är ett centralt område inom 

stadsbyggnadsförvaltningen. De eftersträvar främst att använda kvalitativa mätetal som kan 

hjälpa till och leda till förbättringar inom verksamheten. Samtidigt menar både Skoglund och 

Ståhlgren att kvalitativa mätetal är svåra att få tag på då det är mycket tids- och resurskrävande. 
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Ståhlgren anser däremot att de många gånger har fått göra kvantitativa mätningar istället för  

kvalitativa mätningar just för att det inte alltid går att ta fram dessa.  
 

“Den stora utmaningen med mätetalen, det är att hitta saker som verkligen ger 

feedback tillbaka till förvaltningen [...], nyckeln till det är att hitta bra mätetal.” 

(Personlig kommunikation, Skoglund, 2014) 
 

Chen och Jones (2009) lyfter fram att en annan svårighet som finns är att anställda många 

gånger inte till fullo förstår de mätetal som används, vilket även leder till att de blir omotiverade 

till att arbeta för verksamhetens bästa. Genom respondenternas uttalanden visar det på att det 

inom båda förvaltningarna säkerställs att det mått som tas fram även förstås av medarbetarna, 

eftersom framtagande av mått görs tillsammans med medarbetarna genom möten. Thomasson 

beskriver däremot att det finns “ramar” för vilka mål som är möjliga. Medarbetarna är delaktiga 

genom att vara behjälpliga med att ta fram relevanta mål och mått som ges inom ramarna. I och 

med att måtten som tas fram inom de två förvaltningarna har tagits fram i samband med 

medarbetarna pekar det på att det finns en förståelse för de mål och mått som används vilket är  

något som Chen och Jones (2009) annars har identifierat som en svårighet vid användning av 

balanserat styrkort.  
 

Svårighet Hantering 

Aktuell och relevant information aktuella mätsystem, kontinuerlig uppdatering 

av mätetal 

Systemvana enkelt system 

Formulering av renodlade mål inom 

perspektiven, kvantifiering av mål och mått 

uppföljningsmöten, dialog med medarbetarna 

Formulering av bra mätetal som kan utvärdera 

målen 

möten, uppföljningar och modifiering av 

mätetal, välja andra mål som är mätbara 

Förståelse för mätetalen kommunikation, framtagande tillsammans 

med medarbetarna, delaktighet 

Kvalitetssäkring av insamlad information systemstöd, Stratsys  

 

Figur 7. Sammanställning av analys om mått och information. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel besvaras vår problemformulering med hjälp av de resultat som framkommit i 

analysen. Därefter presenteras de viktigaste bidragen och lärdomarna med vår studie och 

slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

Med utgångspunkt i de sammanfattande tabellerna i analysen har vi kunnat se att det finns ett 

flertal svårighetsområden inom både stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen.  

Enligt respondenternas uttalanden arbetas det aktivt med att försöka bemöta och hantera dessa 

svårigheter för att möjliggöra önskad användning av balanserat styrkort i hela verksamheten. 

Syftet med studien var att beskriva och förklara hur interna svårigheter i kommunal miljö kan 

hanteras vid styrkortsanvändning för att kunna bidra med ökad förståelse inom detta område. 

Detta mynnade ut i problemfrågan; 
  
Hur hanteras svårigheter som kan uppkomma vid användning av balanserat styrkort? 

6.1 Slutsatser 
      Genom denna studie har vi kommit fram till att hantering av svårigheter är något som det aktivt 

arbetas med. För att skapa motivation och engagemang hos både medarbetare och chefer är det 

viktigt att skapa en förståelse för styrkortet på alla nivåer i organisationen samt att uppmuntra till 

kommunikation, kreativitet, eget ansvar och delaktighet i styrkortsarbetet. Det har även 

framkommit att aktiva åtgärder för att minska svårighetsområden genomförs. En av dessa 

åtgärder är så kallade workshops där cheferna träffas och lär sig att hantera specifika 

svårighetsområden. En annan central faktor är det så kallade styrkortsnätverket som består av 

experter inom styrkortsanvändningen. Målkedjan anses reducera svårigheten med bristande 

motivation och engagemang. Detta genom att skapa en tydlig röd tråd från mål till konkreta 

handlingar, vilket medför att varje person kan se sitt bidrag till de övergripande målen. Vi har 

även genom studien kommit fram till att ett väl utvecklat och aktuellt tekniskt systemstöd anses 

vara till stor hjälp för att styrkortsarbetet ska fungera. Detta system motverkar svårigheter som 

kan finnas i fråga om onödig och inaktuell information, men det krävs att användarna förstår sig 

på det för att önskad användning av systemet ska kunna uppnås. Detta har hanterats på så sätt att 

enkelhet är i fokus för att kunna säkerställa optimal användning. Nedan följer en djupare 

diskussion om dessa olika områden och hur vi kommit fram till dem. 

6.2 Slutdiskussion 
Stödfunktionen menar att arbetet med att motivera och engagera chefer inom de båda 

förvaltningarna är mycket aktivt och ses som ett viktigt område inom styrkortsarbetet. Detta går i 

linje med vad Northcott och Taulapapa (2012) ser som framgångsfaktor för att uppnå önskad 

användning av balanserat styrkort. I fråga om upplevda svårigheter inom detta område har det 

framkommit att i början av användningen kunde ett visst motstånd ses från cheferna då 

styrkortsarbetet uppfattades som en extra administrativ uppgift. Denna svårighet hanterades 

genom att gradvis integrera styrkortet i den dagliga verksamheten och genom introduktionen av 

ett styrkortsnätverk. I och med detta har chefernas attityd gentemot användningen av balanserat 

styrkort förändrats till det positiva. Vi anser att det kan sammanfattas mycket bra genom Elming 

som beskriver att ju mer förståelse som både chefer och medarbetare får för konceptet, desto 

enklare och roligare blir det att arbeta med. Vi skulle utifrån denna grund vilja dra slutsatsen att 

ökad förståelse kan skapa större engagemang i styrkortsarbetet.  
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Det har genom respondenternas uttalanden framkommit att formulerandet av mål och skapandet 

av en tydlig röd tråd från verksamheten till de övergripande politiska målen tidigare har setts 

som svårigheter. Detta har förbättrats på senare år genom användning av målkedjan samt 

workshops. Målkedjan är till för att bryta ner vision och strategi till konkreta handlingar, då det 

inte alltid är lätt att koppla samman de övergripande målen med chefernas arbetsområden. 

Workshops anordnas regelbundet i kommunens förvaltningar för att inspirera, hjälpa, motivera 

och engagera cheferna i deras styrkortsarbete. Dessa ska även fungera som en plattform för att 

dialoger ska kunna föras om styrkortsarbetet. Workshops har utifrån chefens perspektiv upplevts 

som positivt i och med att denna plattform har underlättat förankringen och det konkreta arbetet 

med styrkortet. Med stöd av detta skulle vi vilja påstå att det gäller att uppmärksamma 

svårighetsområden och gemensamt arbeta aktivt för att motverka dessa för att kunna minimera 

svårigheter i framtida användning av styrkortet. 

 

Genom denna studie har det framkommit att politikernas påverkan i styrkortsarbetet mestadels 

handlar om målsättning. Själva användandet har till stor del överlåtits på förvaltningarna då de 

har godare kunskaper om hur styrkortsarbetet fungerar. Johanson et al. (2006) menar att en 

koppling mellan politiken och förvaltningarna ses som central för att kunna föra en dialog 

mellan de olika nivåerna i verksamheten. En slutsats som vi har kunnat se är att stödfunktionen 

ses som en viktig koppling mellan förvaltningarnas styrkort och politikens styrkort. 

Stödfunktionen kan sägas ha inflytande över de beslut som fattas av politiker på så sätt att de kan 

välja vilken information som tas med upp och presenteras på de politiska nivåerna, men det är 

politikerna som har makten att besluta angående övergripande mål. 
 

Skapande av motivation och engagemang hos medarbetare är ett område som i vår studie främst 

har utforskats utifrån ett chefsperspektiv då det är de som har aktiv kontakt med medarbetarna. 

De svårigheter som identifierats inom detta område är hur medarbetaren på bästa sätt kan 

motiveras till att använda styrkortet och studien har kommit fram till att detta främst hanterats 

genom uppmuntran till delaktighet. Varför just delaktighet är en viktig faktor menar vi beror på 

att genom delaktighet ökar förståelsen. Om förståelsen ökar är det lättare att ta till sig nya 

arbetsuppgifter och förstå varför de utförs och vad de bidrar med. Användandet av 

medarbetarplaner och medarbetarsamtal har underlättat för medarbetarna till att se var de 

befinner sig i styrkortsarbetet och lämnat utrymme till diskussion om medarbetaren verkligen 

förstår syftet med de uppgifter som utförs. Som slutsats skulle vi vilja påstå att en gemensam 

faktor för att kunna hantera denna svårighet är kontinuerlig kommunikation mellan chef och 

medarbetare. 
  
Som beskrivits tidigare i analysen kan en svårighet vara att medarbetaren inte ser sin plats i 

styrkortsarbetet och vad just den enskilda individen bidrar med. Som Skoglund (2014) beskriver 

har detta inom stadsbyggnadsförvaltningen hanterats på så sätt att de har försökt arbeta med att 

ge medarbetarna större ansvar. Genom att medarbetarna har fått egna mätetal och aktivitet att 

bestämma över och se till att de blev uppfyllda ses som att öka motivationen hos dem.  

Mouritsen och Johansson (2005) förespråkar även kreativitet för att skapa motivation. Just den 
kreativa sidan beskrivs av Thomasson (2014) som något de har mycket av inom 

kulturförvaltningen. Men han beskriver även att även om det finns kreativitet så genererar detta 

inte automatisk motivation hos medarbetaren. Det gäller för chefen att tillhandahålla 

förutsättningarna, men därefter är det upp till individen att engagera sig, motivationen är senare 
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något som skapas inifrån. Vi har med stöd av detta resonemang kommit fram till att det är svårt 

att skapa inre motivation, men genom att uppmuntra till kreativitet och delegera ansvar till 

medarbetarna har förutsättningar för motivation skapats.  

 

Då cheferna och stödfunktionen arbetar mycket nära varandra har vi kunnat se att deras åsikter 

är integrerade och hanteringen av svårigheter som uppstår inom området mått och information 

ser ut på liknande sätt. De svårigheter som uppmärksammats är att även om IT-systemen 

Stratsys och Qlik view beslutsstödet är nya och anpassade efter dagens behov kan det falla på 

användarnas systemvana i fråga om användningen av dessa. Förstår inte användarna systemet 

kan det heller inte användas optimalt. Vi har genom denna studie kommit fram till att detta 

problem hanteras på så sätt att enkelhet eftersträvas för att alla ska kunna ha en möjlighet att 

förstå systemet.  
  
Som Chen and Jones (2009) har identifierat kan det finnas svårigheter i fråga om de anställdas 

förståelse för de mått som används. Vi har genom denna studie kommit fram till att detta inte är 

någon svårighet då samtliga respondenter anser att de säkerställer att måtten är förståeliga 

genom att de tas fram vid en gemensam träff, där även medarbetarna kan tycka till innan 

cheferna fastställer måtten. Vi måste dock vara medvetna om att vi endast har chefernas och 

stödfunktionens perspektiv på denna svårighet och att svaret skulle kunna skilja sig om vi hade 

intervjuat en medarbetare.  
 

 Det har under studien framkommit att hantering av mått- och målformulering visats sig som en 

svårighet utifrån både chefs och stödfunktionens perspektiv. Detta tror vi kan bero på att 

styrkortsanvändningen inom förvaltningarna har störst fokus på de icke-finansiella perspektiven. 

Det ekonomiska perspektivet har hamnat lite i skymundan och detta kan förklaras på så sätt att 

budgeten idag inte ses som en del i styrkortet. Inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetas hela 

tiden med budget då den som Skoglund säger inte går att blunda för och att den alltid är viktig. 

Anledningen till varför ekonomi har mindre fokus i styrkortsarbetet kan bero på att styrkorts- 

och budgetarbetet ses som två olika arbetsprocesser. Det finns alltså inget behov av att göra 

dubbelarbeten då de finansiella mätningarna görs redan i samband med budgeten. Mooraj et al., 

(1999) förespråkar dock att budget och styrkort bör vara integrerat för att undvika användningen 

av alltför många styrmodeller vilket inte kan ses med denna studie. Genom denna studie har vi 

däremot kunnat se att budgeten skulle kunna representera det ekonomiska perspektivet i 

styrkortet, men de två förvaltningarna har i dagsläget valt att inte se budgeten som en del  i sitt 

styrkortsarbete.  

 

      Det beskrivs att målen ibland kan skrida över gränserna i styrkortsperspektivet men att det idag 

inte finns någon specifik lösning på det. Detta är något som Verbeeten (2008) ser hos offentliga 

organisationer att mål oftast är svåra att tyda eller för lösa och ospecifika. Genom att kvantifiera 

målen menar Verbeeten (2008) att denna svårighet kan reduceras. Grundat på Thomassons 

uttalande kan vi dock konstatera att svårigheten med mått- och målformulering återstår, då 

Thomasson ser kvantifiering av mål som en svårighet i sig.  
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6.3 Lärdomar och studiens bidrag 
Genom denna studies genomförande har vi teoretiskt kunnat bidra med en ökad förståelse till hur 

olika svårighetsområden kan hanteras för att säkerställa en önskad användning av balanserat 

styrkort i kommunal miljö. Det praktiska bidraget med studien är att den kan ge en bredare 

förståelse rörande svårigheternas hantering för andra styrkortsanvändare som upplever 

svårigheter. Vi vill dock betona att då resultatet av denna studie endast grundar sig på två 

kommunala förvaltningar kan det inte generaliseras, men att paralleller skulle kunna dras i 

liknande kontexter. Det vi anser som svagheter är att studien utgör en väldigt liten del av en stor 

organisation, därav kan vi inte konstatera att svårigheterna som visas i studien även finns hos de 

övriga förvaltningarna inom kommunen. Vidare menar vi att då studien endast grundas på ett 

fåtal respondenter som uttalar sig utifrån sitt eget perspektiv bör vi heller inte dra 

generaliseringar att hela förvaltningen har samma åsikter som respondenterna. 
 

Vi skulle vilja nämna några huvudpunkter där vi anser att vår studie har bidragit med ökad 

förståelse till hur svårigheter kan hanteras inom en verksamhet; 
 

● Genom att säkerställa att alla inom verksamheten förstår styrkortsarbetet kan potentiella 

svårighetsområden som bristande motivation motverkas.  
 

● Kommunikation mellan olika förvaltningar och nivåer medför att styrkortet aktivt 

används och integreras i verksamheten och kan på så sätt bidra till delaktighet. Även 

decentralisering av beslutsfattande och ökat ansvar på både medarbetare och chefer 

uppmuntrar till större engagemang i styrkortsarbetet. Engagemang ökar i sin tur den 

positiva inställningen till styrkortet vilket kan reducera svårigheter.  

 

● Användandet av moderna informationssystem kan medföra en bredare informationsbas 

och enklare beslutsfattande. Men för att uppnå detta krävs en enkelhet i systemet så att 

alla förstår hur det fungerar, i annat fall skulle risken för felaktiga inmatningar i systemet 

kunna öka.  

 

● Ett stödsystem har i studien visat sig kunnat reducera det Northcott och Taulapapa (2012) 

menar med avsaknad stöd från ledningen. Då detta stödsystem som benämns 

styrkortsnätverket inom Helsingborgs stad, är specialister inom arbetet med styrkort 

fungerar de som stöttepelare till andra aktörer inom styrkortsarbetet. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vi har under studiens gång och speciellt i samband med intervjuerna stött på många områden 

som ansetts intressanta men inte haft någon relevans för vår studies syfte. Vi skulle därför vilja 

fånga upp dessa områden och ge dessa som förslag till vidare forskning.  
 

● Vi har sett att arbetsrollerna inom styrkortsarbetet ofta innehar en ytterligare arbetsroll 

inom verksamheten. Vi menar att bredare förståelse för hur det är att inneha fler 

arbetsroller kan ha påverkat deras syn på arbetet med styrkort, vilket kan tas upp i 

framtida studier. 
 

● Då studien endast omfattar en liten del av en organisation ser vi en möjlighet till att göra 

en vidare studie kring hur styrkortsarbetet sprids genom hela organisationen, då detta 
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skulle kunna skapa en kompletterande bild av om hanteringen av svårigheter fungerar på 

samma sätt inom andra förvaltningar. Ett annat område hade kunnat vara att göra en 

liknande studie på en mindre organisation, i och med att spridningen av styrkort kan se 

olika ut beroende på organisationens storlek. 
 

● Vi ser en möjlighet till vidare forskning att studera hur svårigheter vid användning av 

balanserat styrkort hanteras i privata företag eftersom det råder andra spelregler där än 

det som finns inom offentliga verksamheter. 
 

● Slutligen har denna studie fokuserat på de interna svårigheter som uppkommer vid 

användningen av ett styrkort. Förslag till framtida forskning kan vara att även fokusera 

på externa svårighetsområden.   
 

 

 
  



 

54 
 

Referenslista 

Agostino, D., & Arnaboldi, M. (2011). How the BSC implementation process shapes its 

outcome. International Journal of Productivity and Performance Management, 60 (2), 99-

114. 

Ahn, H. (2001). Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report. Long 

Range Planning, 34 (4), 441-461. 

Antonsen, Y. (2013). The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway. 

Scandinavian Journal of Management, 1-11. 

Braam G.J.M., & Nijssen E. J. (2004) Performance effects of using the balanced scorecard: a 

note on the Dutch experience Longe range planning (37) 335-349. 

Brorström, B., Haglund, A., & Solli, R. (2014). Förvaltningsekonomi. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskning metoder (Nilsson, B., övers.). 

Malmö: Liber (Originalarbete publicerat 2003). 

Chavan, M. (2009). The balanced scorecard: a new challenge. Journal of Management 

Development, 28 (5), 393-406. 

Chen, C. C., & Jones, K. (2009). Are Employees Buying the Balanced Scorecard? 

Management Accounting Quarterly, 11 (1), 36-44. 

Englund, H. (2005). Struktur och handlingar i en kommunal reform - erfarenheter av 

balanserad styrning. Göteborg: BAS. 

Farneti F. (2009) Balanced scorecard implementation in an Italian local government 

localization, Public money and management, 29 (5) pp. 313-320. 

Funck E. K. (2009) Ordination Balanced Scorecard – översättning av ett styrinstrument inom 

hälso- och sjukvården. Växjö University Press 

Geuser, F. D., Mooraj, S., & Oyon, D. (2009). Does the Balanced Scorecard Add Value? 

Empirical Evidence on its Effect on Performance. European Accounting Review, 18 (1), 93-

122. 

Greatbanks, R., & Tapp, D. (2007). The impact of balanced scorecards in a public sector 

environment. International Journal of Operations & Production Management, 27(8), 846. 

Hoque, Z. (2013). 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, 

gaps and opportunities for future research. The British Accounting Review, 1-27. 

Hoque, Z., & James, W. (2000). Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market 

Factors: Impact on Organizational Performance. Journal of Management Accounting 

Research, 12 (1), 1-17. 



 

55 
 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Johanson, U., & Mouritsen, J. (2005). Managing the person: human resource costing and 

accounting, intellectual capital and health statements. Accounting in Scandinavia-The 

northern lights. 

Johanson, U., & Skoog, M. (2007). Verksamhetsstyrning: - för utveckling, förbättring och 

förändring. Stockholm: Liber. 

Johanson, U., Skoog, M., Backlund, A., & Almqvist, R. (2006). Balancing dilemmas of the 

balanced scorecard. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19 (6), 842-857. 

Johansson Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval 

vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, T. H., & Kaplan, R. S. (1987). Relevance lost - The Rise and Fall of Management 

Accounting. Boston: Harvard Business School Press. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures that Drive 

Performance. Harvard Business Review, 71-79. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced Scorecard: translating strategy into 

action. Boston: Harvard Business Press. 

Kaplan R. S. & Norton D. P. (2001) Transforming the Balanced Scorecard from Performance 

Measurement to Strategic Management: Part I. Accounting Horizons, 15 (1) 87-104. 

Lindvall, J. (2011). Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. 

Malmi, T. (2001). Balanced scorecards in Finnish companies: A research note. Management 

Accounting Research, 12 (2), 207-220. 

Mooraj, S., Oyon, D., & Hostettler, D. (1999). The Balanced Scorecard: a Necessary Good or 

an Unnecessary Evil? European Management Journal, 17 (5), 481-491. 

Nilsson, F., Olve, N.-G., & Parment, A. (2010). Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Malmö: 

Liber. 

Northcott D., & Taulapapa T. M. (2012) Using the balanced scorecard to manage performance 

in public sector organizations; issues and challenges. International journal of public sector 

management, 25 (3), 161-191. 

Nørreklit, H. (2000). The balance on the balanced scorecard - a critical analysis of some of its 

assumptions. Management Accounting Research, 11 (1), 65-88. 

Olve, N.-G., Roy, J., & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. Malmö: 

Liber. 



 

56 
 

Rompho, N. (2011). Why the Balanced Scorecard Fails in SMEs: A Case Study. International 

Journal of Business and Management, 6 (11), 39-46. 

Saunders M., Lewis P., & Thornhill A., (2007) Research Methods for business students, fourth 

edition Spain: Pearson education. 

Sharma B., & Gadenne D. (2011) Balanced scorecard implementation in a local government 

authority: issues and challenges, Australian journal of public administration, 70 (2), 167-184. 

Soderberg, M., Kalagnanam, S., Sheehan, N. T., & Vaidyanathan, G. (2011). When is a 

balanced scorecard a balanced scorecard? International Journal of Productivity and 

Performance Management, 60 (7), 688-708. 

Thompson, L. L. (2011). Making the team: A guide for managers. Pearson Education. 

Verbeeten, F. H. (2008). Performance management practices in public sector organizations: 

impact on performance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21 (3), 427-454. 

Wiersma, E. (2009). For which purposes do managers use Balanced Scorecards? An empirical 

study. Management Accounting Research, 20 (4), 239-251. 

 

Elektroniska källor 

Helsingborgs stad (2012). Årsredovisning 2012: Helsingborgs stad. Helsingborg: 

Helsingborgs stad. 

Helsingborgs stad (2013). Plan för mål och ekonomi 2013 [Broschyr]. Helsingborg: 

Helsingborgs stad. 

Lundberg, P., Krabisch, U. (2013). Ett framgångsrikt Helsingborg: Riktlinjer, mål- och 

resultatstyrning, balanserad styrning [Broschyr]. Helsingborg: Helsingborgs stad. Från 

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_36981/cf_2/Riktlinjer_mal_och_resultatstyrnin

g_2013.PDF [2014-03-12] 

Om Helsingborgs kommun och politik (u.å). Från 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/ [2014-03-16] 

 

  



 

57 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Allmänt om verksamhet och person 
 

● Vad heter du? 

● Skulle du kunna kort beskriva om din avdelning/funktion/verksamhet? 

● Skulle du kunna beskriva din befattning? 

● Hur länge har du arbetat i verksamheten? 

 

Användningen av Balanserat styrkort 
1. Vilka olika styrverktyg använder ni av utöver balanserad styrkort?  

2. Varför valde ni att använda er av balanserat styrkort? 

3. Hur många styrkort finns inom verksamheten? 

4. Hur länge har ni använt er av det balanserade styrkortet på er verksamhet?  

5. Hur lång tid tog det att införa ett balanserat styrkort på er verksamhet? (dvs. hur lång tid 

tog det att anpassa sig till styrkortsarbetet? 

6. Vad är din uppfattning av balanserat styrkort?  

7. Hur ser ert balanserade styrkort ut och hur använder ni er av det?  

8. Vem använder sig av styrkortet? 

9. Vilka mått använder ni er av och varför? 

10. Har ni varierat antalet mått under tiden ni använt balanserat styrkort? 

            om ja: varför? 

            om nej: varför inte? 

11. Vad anser du är verksamhetens främsta syften till att använda balanserat styrkort? 

12. Hur hanterar ni den information som samlas in och hur används den? 

13. När anser du att ni har störst nytta av det balanserade styrkortet? 

14. Fungerar arbetet med balanserat styrkort på det sätt ni hade planerat? 

 

Interna svårigheter 

15. Vilka områden inom balanserat styrkort har krävt extra mycket arbete?  

– Varför har det inträffat? 

– Hur bemöter ni dessa? 

– Vilka konsekvenser gav det? 
 

Engagemang, motivation och styrning 

16. Hur var attityden inför användningen av balanserat styrkort från de anställda både chefer 

och medarbetare? 

 – Om de var negativa till det: vilka åtgärder vidtogs? 

 – Om de var positiva till det: Varför var de positiva? 

17. Hur gör ni för att motivera och engagera era medarbetare/chefer i styrkonceptet? 

18. Skulle du kunna ge ett exempel på hur medarbetarna kan vara med och påverka 

utformningen av styrkortet?  
19. Anser du att ledningen ger den stöd som behövs för att uppnå en önskad användning av 

balanserat styrkort?  

– Ge exempel på hur. 
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20. Hur väl införstådda anser du de anställda medarbetarna/chef är i ert balanserade styrkort? 

– Vad tror du detta ger för konsekvenser? 

21. Hur ser informationsflödet ut i er verksamhet (top-down, horisontellt, annat)? 
 

 Mått och information 

22. Hur gick det till när ni valde ut era mått? 

23. Hur följer ni upp den information som mäts? 

24. Hur kan ni säkerställa att de anställda förstår de mått som används? 

25. Hur arbetar ni för att säkerställa att mätningar som görs är korrekta? 

26. Hur ofta reviderar och utvecklar ni ert styrkort? 

27. Hur kommunicerar ni verksamhetens/er avdelnings mål och strategi? 
 

Avslutningsfrågor 

28. När var det som svårast sedan ni började använda av balanserad styrkort och varför?  

29. Vad motiverar er till att fortsätta använda balanserat styrkort? 
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Bilaga 2. En förenklad bild av Helsingborgs stads organisation samt vilka 

områden studien omfattar 

 
 

En förenklad bild av Helsingborgs stads organisation samt vilka områden studien varit i kontakt 

med, dessa är placerade i storleksordning. (helsingborg.se, beskrivning från Ståhlgren, 2014) 
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Bilaga 3. Målkedjan 
 

 
 

Målkedjan - mål på olika nivåer(Riktlinjer, Mål- och resultatstyrning, balanserad styrning, 

2013, fig. 2 sid 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

61 
 

Bilaga 4. Förenkling av Helsingborgs stads styrkort samt stadens tio 

övergripande mål (2013) 
 

Perspektiv Stadens mål 

Medborgare  

●  Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg 

 

● Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras 

 

● Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt 
 

● Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid 

 

Ekonomi  

● Stadens ekonomi ska vara god 

 

Organisation  

● Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 

● Helsingborgs stad kommunikation ska vara relevant och tillgänglig 

 

Framtid  

●  Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige 

 

● Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor 
 

● Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas 

 

 

(Helsingborg.se) 
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