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City of Gothenburg 
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Författare: Suhayda Hadjiomar och Nora Shamoon 

 

Handledare: Mikael Löfström 

 

Abstract 
 
This study describes how eight managers in the City of Gothenburg used the balanced 

scorecard as an instrument of control. To begin with we present control in general and then 

describe performance management and balanced scorecard deeper. The purpose was to find 

out how managers use the balanced scorecard in controlling operations. Our research question 

is the following: “In what way do the managers in the City of Gothenburg use the balanced 

scorecard to control the work in the organisation?” 

 

The theoretical section addresses various theories of control and theories of the balanced 

scorecard. These were used to analyse the collected data that we obtained through interviews 

with different managers. They do not work with the balanced scorecard as clear as they did 

when it was newly implemented. Nevertheless, most respondents had experience of working 

with the balanced scorecard. 

 

The result we got was how the managers use the balanced scorecard in controlling operations 

and achieving goals. We related these results to theories of control such as performance 

management, behavioural control and mechanisms such as bureaucracy and markets. The 

result shows that the managers worked by the four perspectives which are inhabitants, 

employees, processes and a financial perspective. Each of these perspectives contains a 

development perspective. They do follow ups from the four perspectives. In this way it 

becomes a clear and balanced control. The respondents' view was that the balanced scorecard 

is no longer used clearly, but it still influences control in that the four perspectives are 

followed. 

 

The study is written in Swedish.  
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II 

Sammanfattning 
 
Den här studien belyser hur åtta chefer i Göteborgs Stad använde det balanserade styrkortet 

som styrmedel. Inledningsvis presenteras styrning allmänt och sedan beskrivs 

verksamhetsstyrning och balanserat styrkort djupare. Syftet var att ta reda på hur chefer 

använder det balanserade styrkortet för att styra verksamheten och vår forskningsfråga lyder: 

”På vilket sätt använder chefer i Göteborgs Stad det balanserade styrkortet för att styra 

verksamheten?” 

 

I det teoretiska avsnittet behandlas olika teorier om styrning samt det balanserade styrkortet. 

Dessa utgör vårt verktyg för att analysera de insamlade data som vi har fått fram genom 

intervjuer med olika chefer. De arbetar inte lika tydligt med det balanserade styrkortet som de 

gjorde när det var nyimplementerat. Dock hade de flesta respondenter erfarenhet av att arbeta 

med det balanserade styrkortet.  

 

Resultatet vi kom fram till var hur chefer använde det balanserade styrkortet för att styra 

verksamheten och nå uppsatta mål. Vi relaterade dessa till bland annat teorier inom styrning 

såsom resultatstyrning, beteendestyrning och mekanismer som byråkrati och marknader. Vår 

undersökning visar att cheferna arbetade utifrån fyra perspektiv som består av invånare, 

medarbetare, processer och ekonomi. I vart och ett av dessa perspektiv ingår ett 

utvecklingsperspektiv. De gör uppföljning utifrån perspektiven. På det sättet blir det en tydlig 

och balanserad styrning. Respondenternas syn var att styrkortet inte längre används tydligt, 

men att det fortfarande influerar styrningen i och med att de fyra perspektiven följs.   
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1 Inledning  
 

I detta inledande kapitel presenteras ämnet som behandlas i vår studie. Ämnet är styrning 

med inriktning mot det balanserade styrkortet som styrmedel. I kapitlet ingår 

problemdiskussion, forskningsfråga, syfte och disposition. De här delarna kommer att 

fördjupa sig i problemet och leda oss in i studien.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Styrning är en central del i alla verksamheter, och det finns flera metoder att styra en 

organisation på. Ofta associeras begreppet styrning till något negativt, eftersom det ofta 

kopplas till övervakning och motsatsen till att bestämma själv. Dock är styrning ur ett 

ledningsperspektiv något som önskas. Syftet med styrningen är att se till att de uppsatta målen 

för verksamheten nås, och om inte det sker ska eventuella avvikningar urskiljas och även 

orsakerna till dessa (Almqvist & Mårtensson 2011, s. 87). Organisationer är en del av 

samhället och bidrar även till det genom att tillhandahålla produkter och tjänster för att 

samhället ska fortsätta utvecklas. Vare sig organisationerna är privata eller offentliga har de 

mål att styra efter, och för att kunna styra verksamheten åt rätt håll krävs det olika sätt att 

arbeta. Det finns mycket skrivet om olika teorier för styrning och olika metoder för att styra 

en verksamhet på.  

 

Verksamhetsstyrningen kan påverka beteenden i organisationer och se till att personalen 

arbetar åt samma håll samt minska osäkerheten. Användning av styrverktyg är till för att 

motivera och vägleda. Sven Siverbo uttalar sig i en artikel i Offentliga Affärer om att det finns 

många styrmodeller, och att dessa har ett gemensamt mål att generera en effektiv 

organisation. Det blir ofta svårt att styra då många organisationer inför nya modeller samtidigt 

som gamla finns kvar. Vad som anses vara den bästa styrmodellen går i trender genom åren. 

Som exempel växte målstyrning fram på 80-talet och på 90-talet blev istället processtyrning 

stort. Senare fokuserades det mer på kunden och dennes behov (Otydlig styrning i offentlig 

sektor, 2010).  

 

Johan Åkesson uttrycker även att forskning visar att olika styrmodeller används samtidigt 

vilket blir ett problem för många chefer. Det handlar inte ofta om att styrmodellerna är fel 

utan det är mer att de tillämpas på fel sätt, eftersom de kan bygga på hypoteser som inte 

stämmer med verkligheten. Åkesson menar också att vi reagerar olika på styrning, då 

människor är olika och har olika beteenden, vilket har verkan på organisationer och dess 

styrning (Ulfvarson, 2013).  

 

Samtidigt som samhället, och däribland organisationer, blev mer kunskapsintensivt och 

globaliserat efter att ha kännetecknats av en industriell logik, utvecklades kritiken mot den 

förhärskande ekonomistyrningen. Informationen som framställs av traditionella ekonomi- och 

redovisningssystem bedömdes vara för kostnadsorienterad, sammansatt samt att den bara 

fokuserade på det kortsiktiga och inte var konkret. För att inkludera perspektiv som inte var 

med i den traditionella ekonomistyrningen, utvecklades bland annat Balanced Scorecard eller 

det balanserade styrkortet. På det sättet togs icke-materiella resurser som exempelvis kunskap 

med (Almqvist & Mårtensson, 2011, ss. 98-99). 

 

De offentliga organisationerna har influerats av styrningsmetoder från det privata näringslivet. 

I Sverige och Skandinavien har det balanserade styrkortet blivit en mycket populär 

styrmodell. Den har slagit igenom i många organisationer, såväl privata som offentliga. Det 
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som var tänkt med styrkortet var att det skulle beskriva några perspektiv som lyfter fram 

infallsvinklar som förmodas vara viktiga vid ledning och styrning av en verksamhet 

(Almqvist & Mårtensson 2011, ss. 99-100). 

 

Det finns fördelar med att tillämpa det balanserade styrkortet i en offentlig organisation, men 

även nackdelar. Wisniewski & Ólafsson (2004) menar att det finns skillnader i användningen 

av styrkortet i offentlig sektor jämfört med den privata sektorn. Styrkortet var från början 

utformat för resultatmätning inom den privata sektorn, och därför behöver den anpassas till 

den offentliga verksamheten. Privata organisationer fokuserar på att mäta resultat och se om 

de strategiska målen har uppnåtts. För de offentliga organisationerna handlar det även om att 

rapportera resultatet offentligt. Inom offentliga organisationer är det inte lika relevant att de 

fyra perspektiven i styrkortet ska vara som en hierarki där ena perspektivet står över det 

andra. Det finns också svårigheter med mätningen i den offentliga sektorn då den service som 

kunden får är en samling från flera organisationer. I den offentliga sektorn förväntas flera 

myndigheter arbeta gemensamt, där de förväntas samordna åtgärder och planer för att leverera 

till ett samfällt mål.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

En internationell studie har gjorts i området verksamhetsstyrning där Kloot och Martin (2000) 

studerat det i syfte att undersöka hur system för verksamhetsstyrning där operationella och 

strategiska frågor har införlivats, integreras och utvecklas bland kommunerna i delstaten 

Victoria i Australien. Modellen som användes i studien för att värdera verksamhetsstyrning i 

kommuner är ett strategiskt ramverk för handling, vilket gör att organisationer kan översätta 

och tydliggöra strategin och visionen; att planera och sätta mål; att länka och kommunicera 

handlingar; samt att tillhandahålla feedback och lärande. Det är därmed ett begrepp av 

integration och balans som länkar prestation till strategiska mål. I studien undrar Kloot och 

Martin om kommuner runt om i världen kan ha nytta av denna studie så att de kan införa en 

verksamhetsstyrning som utvecklar kommuners organisationer och dess samhällen långsiktigt. 

De anser att det inte räcker att anställda och chefer aktivt söker bättre system för finansiell 

information och redovisning för att styra verksamheten bättre. För att framföra värde för 

pengarna behöver policyskapare känna igen vikten av bland annat strategier för lärande och 

innovation, för att utvecklas långsiktigt. Policyskapare och chefer måste titta på hur folk 

arbetar samt deras övertygelser och attityder angående det arbete de utför. 

 

Kaplan och Norton (1992) utvecklade det balanserade styrkortet efter att ha upptäckt att 

ledande chefer inte förlitar sig på en uppsättning av mått till förmån för ett annat mått. Dessa 

chefer inser att det inte finns ett enda mått som kan fokusera på de viktigaste delarna i ett 

företag eller tillhandahålla ett klart prestationsmål, och därför vill de ha en balanserad 

presentation av både operationella och finansiella mått. Det fungerade bra med traditionella 

finansiella prestationsmått i industrieran, men passar inte med kompetenserna och 

skickligheterna som dagens företag försöker att bemästra. Det balanserade styrkortet 

utformades under ett årslångt forskningsprojekt med 12 företag som låg i framkant inom 

prestationsmått. Styrkortet innehåller en uppsättning mått som ger chefer en snabb men 

omfattande syn på företaget.  

 

Enligt Dreveton (2013) har studier om det balanserade styrkortet mest analyserat hur 

styrkortet används och vad det ger för konsekvenser för organisationen, och inte tänkt djupt 

på utvecklingsprocessen. Dreveton förklarar vidare genom en fältstudie i en fransk offentlig 

organisation att innan balanserat styrkort används, kan många utmaningar framgå av själva 
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utvecklingsprocessen. Dessa utmaningar rör sig om strategi, organisations- och 

personalledning. Introduktionen av styrkortet ger offentliga organisationer fördelar på flera 

olika nivåer, förutom just att förbättra effektiviteten. Studiens slutsatser var att det finns 

mänskliga, strategiska och organisatoriska fördelar med att skapa och utveckla styrkortet. I 

fältstudien ledde styrkortet till att förbättra organisationens funktion, tydliggöra 

organisationens strategi och utveckla en ny roll för den styrande. Styrkortet bidrog även till 

möjligheten för innovation. Därmed kan fördelar ses med användningen av det balanserade 

styrkortet genom att det blir ett bra redskap för styrningen. 

 

Tidigare forskning visar hur chefer använder sig av styrmodeller för att styra verksamheten 

mot målen, och Wiersma (2009) skriver i sin studie om hur chefer använder sig av det 

balanserade styrkortet i 19 holländska organisationer. Chefer använder styrkortet dels för 

beslutsfattande, rationalisering av beslutfattande, samordning och egenkontroll. 

Samordningssyfte för användning av styrkortet drivs av ledningens granskning av 

underordnade och chefens mottaglighet för ny information. De senaste 20 åren har det 

utvecklats olika styrinstrument och det balanserade styrkortet är en av den mest använda 

styrmodellen. Wiersma förklarar att det finns många olika faktorer som påverkar hur enskilda 

chefer brukar det balanserade styrkortet. Dessa är bland annat påverkan på hur organisationen 

avser att styrkortet ska användas och hur styrkortet utformas, för att den ska anpassas till 

organisationen. Dessutom är en faktor hur högsta ledningens yttrande, chefer och andra 

arbetskamrater som använder sig av det balanserade styrkortet påverkar användningen.   

 

Användningen av det balanserade styrkortet har studerats empiriskt även i offentliga 

organisationer på lokal nivå i Nya Zeeland. Det har gjorts i syfte att utöka undersökningen av 

användandet av styrkortet i kommuner, som är ett ganska underforskat område inom den 

offentliga sektorn. Kommuner måste för olika lokala intressentgruppers räkning uppnå flera 

mål och har, likt andra offentliga organisationer, haft press på sig att förbättra ansvarighet och 

resultat. Det är lämpligt att undersöka användning och resultat av styrkortet i 

kommunsammanhang, eftersom det balanserade styrkortet är tänkbart välplacerat att stödja 

mål för verksamhetsstyrning. Ett annat syfte med studien var att utreda faktorer som hindrar 

och stödjer den effektiva implementeringen av det balanserade styrkortet i den offentliga 

sektorn (Northcott & Ma’amora Taulapapa, 2012). 

  

Vidare menar Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) att trots att det finns en uppenbar 

matchning mellan den offentliga sektorns verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet, 

är det väldigt lite av den växande empiriska litteraturen om användandet och resultatet av det 

balanserade styrkortet som handlar om den offentliga sektorn. Cheferna som deltog i studien 

bekräftade potentialen för styrkortet att stödja verksamhetsstyrningens mål i offentliga 

organisationer. Studien antyder att det balanserade styrkortets ledningsroll förblir 

underutnyttjad av många av dess användare, samtidigt som den uppfattade användningen av 

styrmodellen förhärskas av prestationsmätning och rapportering. Studien har identifierat 

utmaningar som främst visar sig i den offentliga sektorn och har markerat deras betydelse för 

både teori och praktik.  

 

Det som författarna ovan delvis kom fram till är att där offentliga organisationer inte uppfattas 

ha någon strategisk riktning, kan potentialen för det balanserade styrkortet att stödja förbättrad 

prestation samt beslutsfattande inte erkännas. Därför föreslås vidare forskning för att 

undersöka länken mellan kommunikation av strategi, strategisk planering, och effektiv 

användning av styrkortet i offentliga organisationer. Resultatet av studien visade även att 

oförmågan att införliva användbara orsaksförhållanden inom offentliga sektorns balanserade 
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styrkort lägger upp en barriär till dess effektivitet som ett verktyg för verksamhetsstyrning. 

Genom att forska vidare inom detta och även andra underutforskade områden i praktiken kan 

troligtvis teoriutvecklingen öka. Det kan bidra till vägledning för chefer i den offentliga 

sektorn som försöker använda det balanserade styrkortets potential för verksamhetsstyrning.  

 

Johnsen (2001) tar upp olika teoretiska perspektiv och dess konsekvenser på det balanserade 

styrkortet i offentlig förvaltning. Han beskriver att positiv agentteori är relevant ur ett 

teoretiskt perspektiv i studier av styrkortet i organisationsledning, för att positiv agentteori 

vänder sig till organisatoriska och genomförande styrningsfrågor. Om det balanserade 

styrkortet ska tillämpas i offentlig förvaltning, bör agentteori också kompletteras med politisk 

ekonomi för att göra det möjligt att införliva implementering och organisatoriska 

styrningsfrågor som rör sig om politisk osäkerhet och relateras till genomförande av 

tvetydlighet i agentteorin. Johnsen diskuterar ledningens tillämpning av prestationsmätning 

när det gäller det balanserade styrkortet i offentlig förvaltning. Dessutom upplyser han att 

styrkortet har tre väsentliga ledningars tillämpningar, mångsidig utvecklig, diskussion och att 

välja de mest relevanta mätningsindikationer i komplexa organisationer.  
 

Ovanstående studier belyser det balanserade styrkortets användning i den offentliga 

förvaltningen, mestadels internationellt, och detta kan leda till att det passar alla 

organisationer i världen. Dock använder olika organisationer styrkortet på varierande sätt, och 

det skulle vara intressant att undersöka hur svensk offentlig förvaltning använder sig av det 

för att underlätta styrningen på ett effektivt sätt. Vi vill därför närmare se hur just kommunala 

chefer använder sig av det balanserade styrkortet som styrverktyg.     

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer i Göteborgs Stad arbetar med det 

balanserade styrkortet som styrmedel. Vi vill med den här studien därmed bidra till den 

empiriska forskningen kring användandet av det balanserade styrkortet som styrmedel i en 

offentlig organisation. Vi vill även förstå vilka svårigheter och möjligheter chefer har att 

använda det balanserade styrkortet för att styra verksamheten.  

 

1.4 Forskningsfråga 
 

På vilket sätt använder chefer i Göteborgs Stad det balanserade styrkortet för att styra 

verksamheten?  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i olika kapitel. I första kapitlet presenteras ämnet kring styrning, 

verksamhetsstyrning och balanserat styrkort med hjälp av tidigare forskning, teorier och 

artiklar från affärstidningen för offentlig sektor. Därefter tar vi upp problem, syfte, 

forskningsfråga och disposition. Andra kapitlet fortsätter med en genomgång av teorier om 

styrning och det balanserade styrkortet. Efter det följer ett metodkapitel som kommer att 

presentera hur vi har gjort studien. Resultatet av vår studie kommer att presenteras i fjärde 

kapitlet, vilket kommer att följas av ett kapitel där vi analyserar resultatet med hjälp av teorier 

om styrning och det balanserade styrkortet i den teoretiska referensramen. Sedan diskuterar vi 

slutsatser i ett avslutande kapitel och ger förslag på vidare forskning inom området.   
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2 Teorier om styrning och det balanserade styrkortet  
 

Följande kapitel behandlar den teoretiska utgångspunkten där vi inledningsvis kommer att 

beskriva teorin om det balanserade styrkortet. Därefter förklaras begreppet styrning 

närmare. Sedan beskrivs olika former av styrning och styrmetoder utifrån vetenskaplig 

forskning och andra litterära verk.  

 

2.1 Balanserat styrkort i kommunal verksamhet 
 

Första gången det balanserade styrkortet presenterades var 1992 i Harvard Business Review. 

Metoden är indelad i fyra perspektiv som ska innehålla några få kritiska nyckeltal som 

företaget samtidigt ska arbeta mot. Dessa perspektiv är kundperspektivet, finansiella 

perspektivet, processperspektivet samt förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Intentionen 

med styrkortet är att den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen kopplas till företagets 

generella strategier och vision (Ericsson & Gripne, 2002, s. 18).  

 

Det finns olika metoder som en organisation kan tillämpa för att öka effektiviteten och nå 

framgång. För kommuner är valet av metod eller metoder inte lätt, men det som brukar vara 

det bästa är att börja med införandet av det balanserade styrkortet. Många gånger har 

kommuner ingen vision, eller att anställda och chefer inte känner till visionen. När det 

balanserade styrkortet tillämpas blir det ett krav att formulera en vision samtidigt som det 

satsas på att sprida kunskap om den i organisationen. Organisationen tar ett steg mot en 

flerdimensionell styrning när den inför styrkortet, där det inte bara fokuseras på det 

ekonomiska resultatet och om budgeten har följts. Med styrkortet lyfts även processer, 

kunder, utveckling/lärande samt medarbetare fram. Krav på ändrade strategier och 

målformuleringar tillkommer på grund av att omvärldsförändringar inträffar allt snabbare. Om 

organisationen då har en planeringsprocess som är välutvecklad, där dessutom det balanserade 

styrkortet ingår, blir det en lättare process (Ericsson & Gripne, 2002, ss. 14-16).  

 

I dagens samhälle använder organisationer diverse styrformer för att styra på ett bra sätt som 

inkluderar alla viktiga delar inom verksamheten. I offentliga organisationer möts utmaningar 

eftersom många olika lagar och regler som finns i dessa ramar ska beaktas, för att invånarna 

ska få ut så mycket som möjligt. Ett sätt för att styra denna verksamhet på det effektivaste 

sättet var att använda sig av olika styrmodeller och en av dessa var det balanserade styrkortet. 

Styrkortet brukas som ett styrverktyg för att balansera mellan styrning med marknadstänkande 

och vinst (Olve, Roy & Wetter, 1999, s. 43). 

 

Chenhall (2003) beskriver i sin artikel att det balanserade styrkortet inte visar tydligt hur 

mätning bör ske. Dock varierar det kraftigt mellan organisationer gällande implementering 

och innehållet av styrkortet. För att det ska användas senare av forskare för att forska i dess 

sammanhang, skulle det vara användbart att utveckla ett giltigt mått på det balanserade 

styrkortet. Ett sådant giltigt mått skulle förbättra följdriktigheten mellan studier och det finns 

svårighet i den dynamiska karaktären i styrsystem i verksamheten. Eftersom de utvecklas 

genom tiden, kan styrsystemen i verksamheten förlora giltigheten idag. Delvis beror det på 

utvecklingen inom informationstekniken. Somliga typer av det balanserade styrkortet som 

brukas idag är mera av strategisk karaktär och allsidiga än de som användes för några år 

sedan.  
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2.2 Vad är styrning? 
 

Begreppet styrning kan definieras som att de som styrs av den styrande gör så som den 

styrande vill. Principiellt kan det inbegripa både medvetet och oavsiktligt handlande mellan 

aktörer (Berlin, 2006, s. 50). Styrning är en väsentlig del av organisationsdesignen, även om 

den ibland försummas (Eisenhardt, 1985). De som styrs gör i sin tur det som behöver göras 

för att verksamheten ska nå det resultat som önskas. Synen på styrning kan variera utifrån 

vilken människa det är som styr eller hur de tänker på styrning. Eftersom människor är olika 

och har olika personlighetstyper påverkar även det hur de ser på begreppet styrning. 

 

Utifrån det instrumentella perspektivet beskrivs styrning som att föra genom gemensamma 

beslut samt mötas, och detta händer i offentliga verksamheter. Den administrativa och 

politiska ledningen samt de underordnade aktörer påverkas av sättet de handlar och tänker 

inom särskilda formella ramar. Ledningen i den offentliga verksamheten sitter med de 

starkaste formella styrverktyg, eftersom den offentliga organisationen är formad och 

organiserad på ett sådant sätt. Den som är ledare i dessa organisationer har möjlighet att 

säkerställa sin post genom att öka möjligheterna för genomföring av politik på olika plan 

inom verksamheten samt ändra de formenliga gränserna. På så sätt kan ledningen styra och 

reglera beteende genom att använda de formella ramarna som kontrollmekanism (Christensen, 

Lægreid, Roness & Røvik, 2005, s. 126). 

 

Vidare finns det andra benämningar för styrning som fokuserar på den offentliga sektorn. 

Därför har Kooiman (1999) definierat styrning som att skapa möjligheter och lösa problem, 

samt de processuella och strukturella omständigheter som syftar till att göra det. Byggstenarna 

för definition av styrning brukar ofta innehålla vissa centrala begrepp som samarbete för att 

öka effektivitet och legitimitet, regler och systemkvaliteter samt nya processer, metoder och 

anordningar. Vidare definierar Kooiman just social-politisk styrning som alla de interaktiva 

arrangemang inom vilka privata som offentliga aktörer deltar, och som syftar till att skapa 

möjligheter för samhället, lösa samhälleliga problem, samt att delta i institutionerna där dessa 

styrningsaktiviteter äger rum.  

 

Eftersom samhället hela tiden förändras och utvecklas belyser styrning även andra aspekter 

såsom ömsesidigt beroende av strategi och ömsesidigt beroende av politiska och ekonomiska 

aspekter av utvecklingar i tredje världen. Det leder till att det utvecklas ett behov av kollektiv 

handling, och därmed håller skiljelinjerna mellan privat och offentlig sektor på att bli allt mer 

otydliga (Kooiman, 1999). Det kan vara därför de offentliga organisationerna börjar tillämpa 

styrmetoder från den privata sektorn. Eftersom samhället utvecklas behöver även den 

offentliga sektorn hålla sig uppdaterad för att kunna bidra med sina tjänster till samhällets 

medborgare.   

2.3 Teorier inom styrning 
 

Två huvudtyper av styrning kan urskiljas och dessa är resultatstyrning respektive 

beteendestyrning (Ouchi, 1977). Inom resultatstyrningen är det viktigt att utveckla olika mått 

på verksamhetens produktion och resultat. Beteendestyrning däremot handlar om att 

människors gärningar formas genom direktiv, regler och olika justeringar. I denna typ av 

styrning är det därmed viktigt att ha kunskap om omvandlingsprocessen, till skillnad från 

resultatstyrning som inte kräver djupare kunskap om omvandlingsprocessen från ledningen. 

Kunskap om sambandet mellan input, produktionsprocess och output ska den som styr 

fokusera på inom beteendestyrning (Ouchi & Maguire, 1975).  
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Stora organisationer är ofta indelade i flera avdelningar med olika specialiserade 

verksamheter, där varje enhets specialiserade uppgift skiljer sig från en annan enhets uppgift. 

Därför blir det svårare att jämföra prestationsmått, speciellt inom beteendestyrning, eftersom 

det kan kräva en jämförelse av beteenden mellan olika befattningar. Istället kan åtminstone 

resultatstyrningen bidra till en bättre jämförelse mellan olika avdelningar, då det är resultatet 

som jämförs, till exempel att jämföra säljares vinst med redovisningsassistenters 

kostnadsbesparingar. Styrning förlitar sig därmed på att styra antingen resultat eller beteende. 

Vilken av dessa som blir basen för styrning beror sedan på med vilken exakthet de kan mätas 

(Ouchi, 1977).  

 

Ouchi och Johnson (1978) beskriver två typer av organisationer som de kallar för ”Typ A” 

organisation respektive ”Typ Z” organisation. Upprätthållandet av styrningen skiljer sig 

mellan dessa typer av organisationer på det sättet att ”Typ A” organisationer upprätthåller den 

genom ett noggrant övervakat system, medan ”Typ Z” organisationer gör det genom en 

socialisation av de anställda. ”Typ A” organisationer är typiska amerikanska organisationer 

och ”Typ Z” är amerikanska organisationer som har karaktärsdrag från typiska japanska 

organisationer.  

 

Det finns ytterligare två typer av styrning som benämns agentteoretisk styrning respektive 

organisationsteoretisk styrning. Dessa fastläggs ha likheter i det att båda berör en viss strategi 

för styrning, samt att båda är effektivitetsorienterade, förnuftiga och baseras på information. 

Båda skiljer även mellan resultatstyrning och beteendestyrning. Det finns dock skillnader i 

vad teorierna betonar, vilket gör att de kompletterar varandra. Skillnaderna som finns handlar 

om olika perspektiv inom olika områden, som social eller mänsklig styrning, kostnader, 

belöning, osäkerhetshantering samt informationens roll (Eisenhardt, 1985).  

 

Organisatorisk styrteori handlar om att jämföra skickligheten att mäta resultat och beteende, 

medan agentteorin handlar om att jämföra kostnaden för resultatstyrning och 

beteendestyrning. Belöningen inom agentteorin förekommer genom belöningsprocess och att 

mäta och utvärdera. I den organisatoriska styrteorin är det istället en utvärderings- och 

mätningsprocess. Agentteorin utgår från att det finns antagna skillnader i förutsättningar för 

arbetsinsatsens genomförande. Däremot är det inom den organisatoriska styrteorin möjligt att 

minska skiljaktiga preferenser genom social styrning. Information ses inom den sistnämnda 

teorin som en uppgift att bestämma tillgängligheten för informationen. I agentteorin ses 

information istället som en handelsvara. Agentteorin behandlar osäkerhet som en avvägning 

mellan risktagande och mätning i utflödet, samtidigt som den organisatoriska styrteorin 

behandlar osäkerhet som utflödets mätning (Eisenhardt, 1985).  

 

Det finns även en teori inom styrning som handlar om att sätta mål för att motivera anställda, 

och det är målteori. Genom omfattande användning på flera olika nivåer har det lett till att 

målteori blivit en av de mest framstående och använda styrteorierna. Den handlar vanligtvis 

om att utveckla och följa upp mål för viktiga perspektiv av verksamheten, för att på det sättet 

förstärka motivationen bland medarbetarna (Locke & Latham, 2002). Därför är det bra att 

chefer har en metod som gör att de underordnade utvecklas så att de når de uppsatta målen. 

Detta är en grundläggande del i styrning, i och med att styrning handlar om att nå uppsatta 

mål och på vilket sätt det ska göras.  

 

Det finns olika styrmedel som den styrande använder sig av där det har beskrivits att det redan 

i beslutsdokumentet ingår styrmedel i form av förhoppningar om vad som ska hända. I 
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beslutsdokumentet förekommer det olika styrmedel, vilket är instruktioner, planer, 

reglementen, policys och budgetar. Styrmedel som är viktiga är beslut om organisationens 

utformning och system för belöning (Ouchi, 1978). 

 

Två studier som Ouchi (1979, 1980) har gjort beskriver tre väsentligt skilda mekanismer 

genom vilka organisationer kan söka klara av problemet med styrning och utvärdering. Dessa 

mekanismer är byråkratier, marknader och klaner och förklarar vad som krävs för att 

organisationer ska överleva. Målet är att specificera de tillstånd där varje mekanisms krav är 

mest effektivt tillfredsställd. Vidare förklaras att det finns olika sätt att tolka styrning på. 

Organisationsteoretiker ser styrning som en motsvarighet till makt. Ibland har de också sett 

det som ett problem i informationsflödet. Studien av Ouchi (1979) betraktar däremot en mer 

enfaldig syn på organisatorisk styrning som anges i två frågor där den ena frågan berör vilka 

mekanismer som en organisation kan ledas genom för att den ska röra sig mot de uppsatta 

målen. Den andra frågan handlar om hur designen av dessa mekanismer kan förbättras, och 

vad varje grundläggande design har för begränsningar.   

 

En studie har förklarat problematiken kring överföring av styrning, där Ouchi (1978) 

beskriver att överföring av styrning är ett centralt problem i hierarkiska organisationer, för att 

risken för förvrängning och missuppfattningar är hög. Olika författare har avsiktligt eller 

oavsiktligt uppmärksammat felaktigheter som inträffar av både överordnade och 

underordnade i hierarkiska organisationer. I hierarkiska organisationer fastställs mål och 

policy av de som har högre positioner och kommuniceras med deltagare som har lägre 

positioner och har ansvar för att utföra de oundvikliga insatserna. Om målet uppnåtts eller inte 

bestäms av chefer som har hög position.  

 

Styrning kan ses som ett sätt att utvärdera, övervaka och tillhandhålla återkoppling. Chefer i 

hierarkiska organisationer ska ha en mekanism för att styra sina närmaste underordnade, men 

också ordna en mekanism för att deras underordnade är säkra på att behålla styrningen över de 

som i sin tur är under dem. I en hierarki med flera steg förväntas chefer på högsta nivån 

begära följdriktighet i styrprocessen på organisationens olika nivåer. Detta om inte för annan 

orsak än att uppgiften görs hanterbar och på så sätt komma ihåg hur rapporter ska tolkas från 

olika nivåer. Det finns två typer av fenomen vilka kan räknas eller övervakas i 

organisationens utvärdering, och dessa är resultatstyrning och beteendestyrning. Chefer har 

möjligheter att observera sina underordnade hur lång tid de arbetar med arbetsuppgifter och 

deras beteende. I vissa fall kan chefer alternativt mäta prestation på ett mindre påträngande 

sätt genom att övervaka efterverkningar av beteenden, vilket är resultatet av 

produktionsprocessen (Ouchi, 1978).   

 

Det som kan utläsas i Ouchis studier som gjordes på 70-talet är att styrning har utvecklats 

genom tiden. Det finns olika aspekter och betydelser av ordet styrning, och detta kan utläsas i 

forskningen genom att exempelvis det engelska ordet ”control” kan översättas till styrning. På 

det sättet kan styrning även ses som kontroll. Det finns även olika inriktningar som kan tas när 

en organisation styrs. Utifrån litteraturen kan det utläsas att organisationsstrukturen kan 

påverka vilken typ av styrning som används. 

 

En grundläggande del i organisatoriskt beteende är att organisatoriskt beslutsfattande har en 

viss tendens att vara irrationellt. Det har lagts ned mycket arbete på att beskriva hur 

organisationer bör vara mera rationella. Dock ger rationellt beslutsfattande ett dåligt underlag 

för handlande, samtidigt som viss irrationalitetet är ett nödvändigt krav på organisatoriskt 

handlande. Val är därmed underlättande för tydliga och smala organisatoriska ideologier, 
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medan handlande underlättar beslutsfattare som maximerar engagemang och motivation 

(Brunsson, 1982). 

 

Brunsson (1982) fortsätter förklara att det mest inflytelserika perspektivet är det 

beslutsfattande perspektivet. Det mänskliga beteendet uppfattas som resultatet av beslut som 

görs av individer, grupp eller organisationer. Beslut förklaras oftast som ett medvetet val 

mellan två handlingsalternativ. Detta kan relateras till när chefer fattar beslut då de gör ett 

medvetet val om verksamheten. Olika sociala teorier kan anges i beslutsfattande villkor, vilket 

är delar av statsvetenskap och av mikroekonomi. Det kan också förklaras med att perspektivet 

lämpar sig för experimenterande, psykologiska forskare som kan skapa experimentella 

beslutssituationer genom att ge människor mål och uppgifter, och sedan studerar de det 

resulterade valet. 

 

2.4 Styrning enligt progressive public management och new public 
management 

 

Den offentliga sektorn styrdes av det som Hood (1991) kallar ”progressive public 

administration” (PPA), innan ”new public management” (NPM) trenden kom. PPA kan 

skildras som ett traditionellt förvaltningsideal. Syftet var att värna om förvaltningens 

likabehandling av medborgare samt förvaltningens rättvisa och opartiskhet. Ett annat mål var 

att undfly inslag av korruption. Det fokuserades på regler på grund av tillförlitligheten på 

regelstyrning. Detta medförde att fokus på resultatet av verksamheten minskade till förmån 

för fokuseringen på regler och hur allting skulle skötas. Då började styrprinciperna sättas 

ifråga och ett alternativt ideal för styrning och organisering växte fram, vilket var rörelsen 

NPM. Inspiration erhölls därmed från idéer angående företag och marknader. NPM har olika 

uttryck och är ett paraplybegrepp för flera olika marknadslika styrprinciper. NPM handlar 

sammanfattningsvis om en avvikelse från de tidigare principerna för styrning och organisering 

av offentlig verksamhet (Berlin & Kastberg 2011, ss. 29–30).  

 

Hood (1995) beskriver att PPA fokuserade på idéer inom styrning. Dessa var dels genom att 

formulera regler för att motverka korruption samt favorisering bland tjänstemän och politiker, 

dels att den offentliga sektorn skulle särskilja sig från den privata sektorn på ett tydligt sätt när 

det handlar om bland annat utformning av organisationen, affärsmetoder och strukturer för 

belönings- och karriärssystem. NPM skulle därmed ersätta dessa styridéer.  

 

Grundidéerna med NPM är att styrningen ska bli mer företagslik i det att måluppfyllelsen och 

att följa upp den ordentligt är viktiga inslag. Detta jämfört med de styrverktyg som var 

traditionella i den offentliga sektorn, som till exempel formulering av policydokument. Output 

ska bli fokus istället för input, det vill säga att offentliga organisationer inte längre ska 

fokusera på resurser, utan inrikta sig mer, i form av prestationer, på vad som ska uppnås med 

verksamheten (Hood, 1991 & 1995).  

 

2.5 Verksamhetsstyrning 
 

Innebörden av verksamhetsstyrning som ett styrinstrument kan härledas till 1960-talet, då 

traditionell verksamhetsstyrning associerades till en retorik kring ”befallning och kontroll”. 

Till denna retorik hörde uttrycken ”resultat enligt planerna”, effektivisering och 

standardisering, implementering av strategi uppifrån-ned, ”inga överraskningar” samt att hålla 

saker på rätt bana (Simons, 1995). Dock menar Simons att dessa tekniker inte längre räcker 

till och att verksamhetsstyrningen som alternativ borde utvecklas till att inkludera 
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medarbetare på alla nivåer i organisationen, istället för att endast vara ett styrinstrument för 

den högsta ledningen. 

 

Den formella styrningen innefattar budgetsystem, standardrutiner och regler. Dessa är de 

lättaste att forska om, eftersom dessa är de mer objektiva och synliga komponenterna i 

ekonomistyrningssystemen. När dessa styrsystem som kallas ”Management control systems” 

(MCS) studeras empiriskt fokuseras det främst på formell styrning, vilket innefattar 

resultatstyrning. Denna styrning har ofta ett finansiellt fokus och har en återkopplingsnatur, 

samt räknar in styrning som har som mål att få ett visst resultat och inblandar mätning, 

övervakning samt att vidta justerande åtgärder. Personalstyrning, administrativ styrning och 

beteendestyrning inberäknas i sådan styrning som fokuserar på förstyrning. 

Personalstyrningen handlar om policys för Human Resources management (HR), 

beteendestyrning om löpande övervakning av beslut och aktiviteter, och administrativ 

styrning handlar om regler och standardrutiner (Langfield-Smith, 1997).  

 

En av de huvudsakliga uppgifterna som de flesta chefer har är ekonomistyrning. I den 

styrningen tar de ofta hjälp av några formella styrsystem som exempelvis bedömning av 

prestation och budgetering. I västvärlden talas det oftast om ekonomistyrning inom privata, 

vinstdrivande organisationer, men inte lika mycket i offentliga organisationer (Hofstede, 

1981). Ekonomistyrning är därmed också en viktig del av styrningen, där chefer behöver 

tänka på den finansiella aspekten. Att Hofstede benämner det som en av de huvudsakliga 

uppgifterna för chefer, visar att det är en väsentlig del i verksamheten, då alla verksamheter, 

privata som offentliga, bör ha en god ekonomi för att kunna driva verksamheten mot de 

uppsatta målen.  

  

Det finns en ökande medvetenhet om att det krävs olika styrning för olika företag, och för det 

mesta är det så att det fordras olika styrning av olika delar av ett företag. Därför måste 

styrningen beskådas i sitt organisatoriska sammanhang. Det antas vara viktigt att framställa 

system som ger stöd åt den utformade organisationsstrukturen samt den valda strategin, för att 

på det sättet få en styrning som fungerar. Företag strävar efter överensstämmelse med målen, 

och därmed är det viktigt att styrningen stöder det eftersom företaget består av aktörer och 

grupper av aktörer som ska samarbeta (Lindvall, 2011, ss. 32, 45, 52).  

 

Det finns ofta ett intresse för att framställa verktyg och mätinstrument som kan visa de 

processer som skapar värde i organisationen. Almqvist och Mårtensson (2011) tar upp 

begreppen vertikal och horisontell styrning, där den förstnämnda handlar om styrning 

uppifrån och ned som ett stuprör genom hierarkin, och den sistnämnda handlar om en styrning 

av aktiviteter, värdekedjor och processer. Den vertikala styrningen utgår från ett traditionellt 

synsätt med en organisationshierarki som ofta har knappt avgränsade kostnadsställen och 

uppgifter.  

 

Utvecklingen av ledning och styrning har gjort att det numera inte bara handlar om ett snävt 

fokus på det finansiella där det enda som räknas är vinst och lönsamhet. Dagens 

verksamhetsstyrning ska även medverka till att synliggöra annat som skapar värde i 

organisationen som exempelvis relationer, arbetsprocesser, kunskap, lärande och kunder 

Styrning av förvaltningar och företag har därmed förändrats och fokus har förflyttats från den 

finansiella ekonomistyrningen till en mer mångdimensionell styrning som inkluderar fler 

icke-finansiella omfång (Almqvist & Mårtensson, 2011, ss. 90, 108). I dagens organisationer 

och processer för styrning har icke-finansiella nyckeltal och mått blivit allt angelägnare. Det 
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handlar om att bland annat göra den samlade kunskapen i organisationen synlig (Ahmed & 

Scapens, 2000).   

 

Verksamhetsstyrningen har en viktig utgångspunkt som är förståelsen att det inte bara finns en 

väsentlig styrfråga som kan behandlas med bara en styrmetod. Det talas idag om att på samma 

gång lägga märke till risk, tillväxt och lönsamhet, vilka är viktiga perspektiv som både kan 

befinna sig i konflikt och harmoni med varandra. För att öka lönsamheten exempelvis behöver 

risker tas till viss del, och hänsyn måste tas till annat också (Lindvall, 2011, s. 131).  

 

2.6 Sammanfattning 
 

För att besvara vår forskningsfråga ska vi belysa teorierna om det balanserade styrkortet, 

förklaringen vad styrning är samt olika typer av styrning. I analysen ska vi även belysa hur 

cheferna som vi har intervjuat använder sig av de fyra perspektiven i det balanserade 

styrkortet som är kundperspektivet, finansiella perspektivet, processperspektivet samt 

förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Ouchis teorier om styrning som handlar om 

mekanismerna byråkratier, marknader och klaner anser vi är relevanta för att analysera vårt 

resultat. Det är relevant för att kunna analysera vilken eller vilka mekanismer som kan utläsas 

i chefernas styrning genom styrkortet. Dessutom är hans teorier om resultat- och 

beteendestyrning något som vi kan koppla till resultatet för att se hur cheferna som vi har 

intervjuat styr med hjälp av det balanserade styrkortet. Vi ska försöka utläsa om chefernas 

användande av styrkortet kan relateras till resultatstyrning eller beteendestyrning.  

 

Vi kommer i analysen även att använda oss av det som Ouchi förklarar om att stora 

organisationer ofta är indelade i flera avdelningar med diverse specialiserade verksamheter, 

och det är därmed svårt att jämföra prestationsmått med hjälp av beteendestyrning. Där 

behövs istället en resultatstyrning. En annan teori som vi kommer att diskutera kring i 

analysen är målteori, vilket kommer att kopplas till chefernas styrning. Ytterligare författare 

som vi kommer att behandla i teoriavsnittet ovan kommer vi att beröra i analysen. Dessa är 

Chenhall, Hofstede, Simons, Hood, Lindvall, Brunsson och Langfield-Smith, vilka förklarar 

teorier som behandlar bland annat att det balanserade styrkortet inte visar mätning på ett 

tydligt sätt, organisatoriskt beslutsfattande, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, formell 

styrning och personalstyrning.  
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3 Metod 
 

I det här kapitlet presenterar vi hur vi har samlat in data för studien, och beskriver detaljerat 

tillvägagångssätten från kontakt med respondenterna till bearbetning av resultat. Dessutom 

motiverar vi valet av metod och reflekterar över det.  

 

3.1 Metodval och design  
 

Vi har valt att studera hur kommunala chefer använder det balanserade styrkortet för att styra 

verksamheten, och vi har genomfört studien i Göteborgs Stad. Anledningen till att vi har valt 

Göteborgs Stad är för att de har arbetat med det balanserade styrkortet. Vi har valt att samla in 

empirin genom intervjuer eftersom vi ansåg att det var lämpligt för oss då det innebär att vi 

får en mer beskrivande empiri med ord istället för med siffror. Det passar vår studie då vi är 

ute efter att kunna beskriva empirin utförligt. 

 

För att vi skulle kunna svara på vår forskningsfråga har vi sökt vetenskapliga artiklar och 

annan litteratur kring styrning och det balanserade styrkortet. Vi har i högskolebibliotekets 

databaser sökt vetenskapliga artiklar till problemdiskussionen och teoriavsnittet. En del 

referenser till vetenskapliga artiklar har vi hittat i avhandlingar. Vi har även använt olika typer 

av böcker för att utveckla teoriavsnittet. Vi har använt oss av varierande sökord såsom 

Balanced scorecard, Kaplan and Norton och control för att få fram vetenskaplig forskning. 

Vi kontaktade cheferna efter att syftet och forskningsfrågan vara klara, samt när valet av 

teorier för studien var klart.  

 

3.2 Urval 
 

Urvalet har bestått av 30 slumpmässigt utvalda chefer som vi har sökt upp på Göteborgs Stads 

hemsida. Det har inte spelat någon roll för oss vad det har varit för slags chefer, vilken 

åldersgrupp eller vilket kön eller etnicitet de har tillhört, eftersom det inte är relevant för vår 

studie. Det relevanta har varit att de skulle vara chefer då det är dessa som arbetar med det 

balanserade styrkortet. Eftersom vi hade tänkt göra cirka 10 intervjuer tänkte vi att vi skulle 

kontakta många för att få bättre svarsfrekvens. Vi har skickat e-post till dessa chefer och fick 

svar av åtta som ville ställa upp i vår studie. Resten tackade nej, antingen för att de inte hade 

tid eller för att de hade ingen eller lite erfarenhet av det balanserade styrkortet. Två skulle 

höra med sina kollegor om dessa hade färska erfarenheter med det balanserade styrkortet, men 

hörde sedan aldrig av sig.  

 

3.3 Intervjuer 
 

Vi har genomfört intervjuerna under de första veckorna som kandidatuppsatsens skrivprocess 

pågick. Tiden för genomförandet av intervjuerna har varierat. De har tagit mellan 20-50 

minuter. Frågorna har behandlat användningen eller erfarenheten av det balanserade styrkortet 

som ett styrmedel, fördelar och nackdelar med styrkortet samt chefers syn på styrning. Vi har 

fått ändra frågorna i efterhand, efter de första intervjuerna, och har utvecklat dem så att de har 

kunnat passa bättre, eftersom kommunen håller på att gå ifrån det balanserade styrkortet och 

inte arbetar med det klart och tydligt längre. Vi har därmed ändrat tempus på frågorna om hur 

erfarenheterna med det balanserade styrkortet såg ut. Vi har ställt frågorna i ordning 

mestadels, men har ställt följdfrågor när det har behövts. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade där den intervjuade själv har fått formulera svaren fritt. 
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Respondenterna är anonyma, vilket innebär att deras namn inte nämns i studien. Dessutom har 

vi frågat respondenterna om tillåtelse att spela in och lovat att inte publicera inspelningen. 

Samtliga chefer som har deltagit i studien godkände att intervjuerna spelades in. En majoritet 

av respondentera har velat ta del av den slutliga uppsatsen och därmed har vi lovat att skicka 

den efter att den har blivit godkänd.   

 

Vi har utgått en del från Bryman och Bells (2005) rekommendation om intervjuformen 

semistrukturerad intervju eftersom vi ansåg att det passade. Genom sådana intervjuer går det 

att följa en intervjuguide med olika specifika teman, men att den som blir intervjuad kan 

formulera svaren fritt. På det sättet har vi kunnat ställa följdfrågor då intervjuerna har blivit 

som ett samtal utefter de teman vi har valt. Följdfrågorna har vi kunnat sammankoppla till 

något som intervjupersonen har sagt.  

 

Eftersom vi hade planerat två av intervjuerna på samma dag och samma tidpunkt på grund av 

att två respondenter kunde samtidigt, har vi behövt dela på oss så att vi har gått ensamma på 

respektive intervju. De andra intervjuerna har vi däremot genomfört tillsammans och vi anser 

att det är en god idé att gå tillsammans för att öka trovärdigheten och undvika feltolkningar då 

vi kan diskutera våra tolkningar. Det har underlättat att vara två vid intervjuer då den andra 

har kunnat komma med följdfrågor om den ena inte har kommit på några. Vi hade även 

förberett papper och penna om respondenterna inte skulle gå med på att spela in intervjun, och 

en av oss antecknade även lite vid sidan om när det behövdes. Dock hade vi fått tillåtelse att 

spela in alla intervjuer, och detta gjorde vi med en diktafon. Under de intervjuerna som var på 

samma dag har en av oss använt diktafonen och den andra har använt mobiltelefonen för 

inspelning.   

 

Vi har transkriberat intervjuerna ord för ord på de fem första intervjuerna genom att vi har 

lyssnat på inspelningarna och skrivit ned. Det har tagit mellan fyra och åtta timmar, vilket vi 

visste redan från början. Därför har vi valt att istället göra en sammanställning av den 

viktigaste informationen av de tre sista intervjuerna som alternativ för att transkribera ord för 

ord. Även om det har tagit tid att transkribera ordagrant eller sammanställa har det varit 

viktigt för att kunna skriva vårt resultat.  

  

3.4 Bearbetning av resultat 
 

Informationen som vi har sammanställt från intervjuerna har vi redovisat i resultatkapitlet. Vi 

har i det kapitlet formulerat om texten och kombinerat med citat från respondenterna. Vi har 

med hjälp av det teoretiska avsnittet och tidigare forskning analyserat vår insamlade data från 

intervjun. De olika teorierna om styrning har varit till hjälp för att svara på vår 

forskningsfråga, eftersom dessa teorier har hjälpt oss att analysera insamlad data. Vi har gjort 

en analys och bearbetat intervjumaterialet. All information som vi har fått från 

intervjupersonerna har vi behandlat som viktig, eftersom den har varit avgörande för vår 

empiridel som sedan har varit grundläggande för redovisning av vårt resultat.    

 

Vi har analyserat det empiriska materialet från intervjuerna genom att resonera kring det med 

hjälp av teorier om styrning och det balanserade styrkortet. Respondenternas synpunkter på 

styrning har vi relaterat till teorier om styrning. Erfarenheterna av det balanserade styrkortet 

har vi jämfört med användning av styrkortet i kommunal verksamhet, samt att vi har resonerat 

kring hur styrkortet användes för att styra verksamheten genom att koppla det till teorier om 

styrning allmänt men också mer inriktat på verksamhetsstyrning. Vi har valt ut de viktigaste 
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delarna i den teoretiska referensramen som behandlar bland annat resultatstyrning, 

beteendestyrning och målteori. Denna analys har vi genomfört genom att resonera och 

jämföra teori och praktik. 

 

3.5 Metodreflektion och tillförlitlighet  
 

Att hitta kontaktinformation till våra respondenter har inte varit svårt eftersom det har varit 

lätt att hitta på kommunens hemsida. Likväl har det varit svårt med tiden eftersom det har 

varit jultider och de flesta har därmed inte haft tid att ställa upp på intervju. Vi har blivit 

positivt överraskade eftersom det ändå har varit åtta chefer som har ställt upp.   

 

Det som vi har trott skulle ta tid var sammanställningen av empiri samt teoriskrivande, 

eftersom vi redan hade haft förväntningar att empirin skulle ta tid. Emellertid har vi förväntat 

oss att empirin skulle var någorlunda lättare att skriva då det är vårt eget insamlade material. 

Det som har varit svårt med teori var att hitta de olika vetenskapliga artiklarna, där sökandet 

har tagit tid. Det har visat sig att empirin inte heller har varit det lättaste att skriva eftersom 

det har varit mycket information att sammanställa.  

 

Vi anser att vår studie innehar tillförlitlighet för att vi har följt en metod som rekommenderas 

av Bryman och Bell (2005), och genom att göra intervjuerna på plats leder det till ökad 

tillförlitlighet. Eftersom vi även har spelat in intervjuerna har vi fått respondenternas exakta 

ord och vi har kunnat läsa av deras sätt att uttrycka för att vi har träffat respondenterna 

personligen. Vi har inte skickat frågorna i förväg eftersom vi har tänkt att de skulle anpassa 

svaren och därmed påverka sättet de formulerar svaren på, vilket skulle kunna påverka 

resultatet negativt. Det skulle även kunna finnas en risk att de skulle undvika vissa frågor och 

att svaren skulle bli korta då de redan har tänkt ut svaren i förväg. Dessutom hade det funnits 

en risk att de hade tagit den enkla vägen och svarat på frågorna direkt via e-post. Vi har 

däremot i första hand velat träffa respondenterna personligen vid intervjuerna. Vi har haft 

telefonintervju som andrahandsval samt e-postintervju som tredjehandsval i den mån någon 

eller några chefer inte hade möjlighet att träffa oss personligen.   



 

- 15 - 

4 Kommunala chefers användning av balanserat styrkort 
som styrmedel 

 

I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna som gjordes med cheferna i 

kommunen i vår studie. Det är det här materialet som kommer att analyseras med hjälp av 

den teoretiska referensramen. Uppdelningen av kapitlet sker utefter de teman som 

intervjufrågorna behandlade och fokuserar på användningen av det balanserade styrkortet 

och hur det kopplas till styrning av verksamheten.  

4.1 Information om respondenterna 
 

Informationen vi fick av våra respondenter som var chefer i Göteborgs Stad, visade på 

blandad erfarenhet av användandet av balanserat styrkort. Vissa delar av kommunen har 

börjat gå ifrån det balanserade styrkortet, medan vissa bara har tonat ned betydelsen av det, 

men arbetar fortfarande utifrån något av de fyra perspektiven. Enligt en av cheferna har 

kommunen alltid arbetat med det balanserade styrkortet på något sätt även om det inte alltid 

har hetat så, eftersom fokus ligger på att arbeta balanserat. En av respondenterna uttryckte att 

det blir för mycket arbete att skriva hela tiden när kommunfullmäktige (KF) inte arbetar klart 

och tydligt med det balanserade styrkortet.  

 

Majoriteten av cheferna hade arbetat i kommunen i många år, och börjat med en annan 

befattning innan de hade blivit tillsatta till den tjänst de har nu. En del var med vid införandet 

av det balanserade styrkortet och hade bra minne av det, medan en del inte hade använt det 

just i Göteborgs Stad, utan på en tidigare arbetsplats. Svaren varierade bland cheferna 

eftersom de inte hade samma erfarenheter av det balanserade styrkortet, men variationen var 

inte stor.  

 

Chef 1 hade arbetat 20 år i Göteborgs Stad. Chef 2 hade arbetat i kommunen sedan 6 år 

tillbaka. När han började där som chef höll Göteborgs Stad på att gå ifrån det balanserade 

styrkortet. Chef 3 hade bara arbetat i Göteborgs Stad i ett och ett halvt år. Han hade ingen 

direkt erfarenhet av att arbeta med det balanserade styrkortet. Dock hade de försökt 

implementera det balanserade styrkortet på hans tidigare arbetsplats i en annan kommun, men 

det blev inte av sedan. Chef 4 hade arbetat sedan 7 år tillbaka. Chef 5 hade arbetat i 

kommunen i 35 år. Chef 6 hade arbetat i Göteborgs Stad i 37 år. Den sjunde chefen har totalt 

arbetat i snart 14 år i Göteborgs Stad. Den 8:e chefen har arbetat i staden sedan 30 år.  

 

4.2 Göteborgsmodell av det balanserade styrkortet 
 

Enligt respondenterna började Göteborgs Stad med det balanserade styrkortet i mitten eller 

slutet av 90-talet, och de tog de första varianterna av Kaplans och Nortons modell. Sedan 

stannade det där för att staden utvecklade sin egen modell. Detta innebar att de anpassade 

styrkortet till kommunen genom att ändra lite på strukturen vad gäller de fyra perspektiven, 

och gjorde sitt eget som passar deras verksamhet.  

 

Anpassningen av det balanserade styrkortet blev en så kallad Göteborgsanpassning, och det 

blev även anpassningar till de olika verksamheterna. Själva ramen var densamma med de fyra 

perspektiven, men det de följde upp och styrde med var skilda nyckeltal. De fyra perspektiven 

kallades lite annorlunda, och det fanns ett medarbetarperspektiv istället för förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet som beskrivs i teorin. Dock menade en av respondenterna att de 
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tänkte att utvecklingsperspektivet låg i var och en av de fyra perspektiven, och därmed inte 

låg för sig i ett femte perspektiv som en del andra har.  

 

För cirka 15 år sedan fanns det olika dimensioner i det balanserade styrkortet som skulle 

beaktas när föräldrar skulle göra skolval till sina barn. En del i det balanserade styrkortet var 

att ha ökad tydlighet för att invånarna ska kunna läsa av vad som faktiskt var och hur 

verksamheten såg ut och hur nöjda de var med olika aspekter. För medarbetarna var 

betydelsen inte så stor, men de skulle se verksamheten från olika håll. Det som finns kvar av 

det balanserade styrkortet idag är att de fortfarande skriver uppföljningsrapporter med många 

olika komponenter. Dessa uppföljningsrapporter är en sammanfattning på en sida som når de 

högsta politikerna i staden, och innehållet utgår från de olika perspektiven som består av 

ekonomi, verksamhet, medarbetare och invånare. Där kan det märkas att det balanserade 

styrkortet fortfarande lever kvar i verksamheten.  

 

4.3 Chefers syn på styrning 
 

Respondenternas svar på vad styrning är varierade utifrån respektive chefs synsätt. Det visade 

sig att de uttryckte det på olika sätt. En av respondenterna hade den här synen: ”Styrningen är 

ju att, på något sätt verktygen man använder för att få gjort det som man tänker ska bli gjort, 

och man kan använda olika verktyg tänker jag, och balanserad styrning är ett sätt.” 

  

En annan chef sa att styrning var verksamhetsstyrning och ekonomistyrning 

sammankopplade, vilket gör att det inte går att styra verksamheten utan att ha med 

ekonomiperspektivet. Samtidigt som det inte går att bara tänka på ekonomi utan att tänka på 

andra delar i verksamheten, eftersom dessa delar är lika viktiga. Han menar också att styrning 

är att ge ramverk, ge uppdrag och sätta upp mål som de ska arbeta mot, och de verktyg som 

används för att nå målet. Därefter behövs en uppföljningsapparat för att stämma av om de är 

på rätt väg.  

 

Medan en annan uttryckte det mer allmänt hur det fungerar med styrningen i Göteborgs Stad, 

att KF formulerar mål som ska följas i alla verksamheter i kommunen. Han sa att KF:s mål 

självklart ska följas, men att de kan lägga till andra mål som passar som exempelvis delmål 

för att nå upp till helheten. Denna chefs styrning riktar sig till två områdeschefer och 

styrdokumentet skapas utifrån budgethandlingen, vilken är en sammanbindning av den lokala 

stadsdelsnämndens mål- och inriktningsdokument och KF:s mål.  

 

Enligt den här chefen, som är sektorchef, har stadsdelsdirektören och sektorchefen ett uttryckt 

befolkningsperspektiv, vilket innebär att de ska fokusera på befolkningen. De ska se mer på 

helheten, medan enhetschefsnivån och områdeschefsnivån handlar om produktionen. 

Sektorchefen ansvarar dock fortfarande för produktionen, även om den här distinktionen sker. 

Vidare ser sektorchefen som nämndes ovan att styrning är att skapa en struktur och en kultur 

som betyder att hela organisationen vet vart de är på väg. Rollen som chef är då inte att vara 

speciellt detaljerad i det, utan det handlar mycket mer om att försöka utforma strategier och 

mål och att sedan följa upp att det som görs leder och driver mot dem mål som de har.  

 

Enligt en annan respondent var styrning för honom att få påverka beteenden på olika sätt. 

Vidare förklarade han att ekonomistyrning och styrning går ut på att påverka hur kultur och 

förhållningsätt ser ut. Därefter kan man ha verkan på hur organisationen ska utformas samt ha 

åsikt om det. När det gäller styrning är det vanligt att tänka på det traditionella genom att ha 

ekonomistyrningsmodeller, där exempelvis en skola får betalt efter hur många barn de har 
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eller hur många hemtjänsttimmar som utförts, vilket är en del i styrningen. Denna respondents 

sätt att styra verksamheten handlar mycket om kommunikation och dialog, vilket han tror är 

det viktigaste sättet att påverka verksamheten och inte föra genom pappersbeslut utan vara 

med och diskutera.  

 

En av cheferna som vi intervjuade uttryckte det specifikt att styrning handlar om vad 

politikerna vill uppnå, och att de som arbetar i kommunen ska göra allt de kan för att nå målen 

som politikerna har satt upp. Han anser att det är själva kärnan i styrningen, och beskriver 

styrningen bland annat som en kedja och att det då handlar om att hålla ihop den kedjan från 

det som är den politiska viljan till det som faktiskt sker. Medan en annan chef såg styrning 

som något som handlar om att göra ramarna som ska följas så tydliga som möjligt för att de 

ska veta vad de har att rätta sig efter.  

 

4.4 Erfarenheter av det balanserade styrkortet 
 

Det har alltid varit fokus på att balansera även om de inte alltid har kallat det för styrkort. 

Tidigare var det mest fokus på ekonomin, och det ändrades så småningom till en mer 

balanserad styrning. En av respondenterna förklarade det på följande sätt: ”Det ska ju vara 

fokus på verksamheten och kvaliteten, men man kan ju inte glömma att om man har dålig 

ekonomi så kanske man bantar så mycket så att personalen går på knäna och inte kan klara 

sitt uppdrag bra. Det måste ju balansera där”.  

 

En av cheferna hade inte arbetat med det balanserade styrkortet riktigt tydligt, eftersom han 

inte hade arbetat länge i kommunen. Emellertid hade han arbetat med det på hans tidigare 

arbetsplats, för att se om de skulle införa styrkortet eller inte. Till slut infördes det inte där 

ändå, men chefen hade ändå åsikter om det. Han hade från början tyckt att det är en 

spännande och smart idé med det balanserade styrkortet, men efter att de hade försökt 

använda metoden på hans tidigare arbetsplats tyckte han att det var en krånglig metod. 

 

4.4.1 De fyra perspektiven 

 

Majoriteten av cheferna nämnde att de arbetar efter fyra perspektiv, även om det inte kallas 

just för det balanserade styrkortet längre. Tidigare arbetade dem mer tydligt med styrkortet, 

men numera finns bara principen kvar med de fyra perspektiven. En chef sa att de hade 

arbetat efter de fyra perspektiven men de försvann efterhand lite och det blev istället fem 

strategiska områden som består av goda livsvillkor, goda uppväxtvillkor, attraktiv 

arbetsgivare, serviceinriktad stadsdelsförvaltning samt hållbar samhällsutveckling. Dock hade 

en chef även tidigare erfarenhet med det balanserade styrkortet där han arbetade med det till 

punkt och pricka. Där arbetade han med det i uppföljning, men även i planering av budget. 

Den intervjuade påpekade att det ändå finns en koppling mellan ekonomi och verksamhet, 

även om den balanserade styrningen inte används särskilt tydligt. De gör uppföljning varje 

månad genom nyckeltal för verksamhet, ekonomi och personal, och det är därmed en del av 

det balanserade styrkortet. 

 

En respondent tyckte att det balanserade styrkortet var en bra metod att arbeta efter och hade 

gärna fortsatt arbeta efter det balanserade styrkortet. Även om han ansåg att det blev 

dubbelarbete när de skulle skicka rapporter fyra gånger om året till KF, då de inte använder 

den metoden. Det blev därmed svårt att göra två skilda rapporter, eftersom de måste ha 

samma metod som KF har. Fördelen med styrkortet var att det blev en helhetsbild där alla 

viktiga delar i verksamheten inkluderades. Innan var uppföljningen uppdelad på det sättet att 
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ekonomin, verksamheten, personal och så vidare, följdes upp enskilt. Med det balanserade 

styrkortet blir det istället mer integrerat och sammanhanget mellan verksamhetsdelarna syns 

mer.  

 

Några av cheferna vi intervjuade försökte arbeta med att fördjupa det balanserade styrkortet 

utifrån Kaplan och Norton, och detta var innan stadsdelen de arbetade i slogs ihop med en 

annan del. De försökte då arbeta med strategikartor och försökte bryta ned det i aktiviteter, 

eftersom de ansåg att de hade för många mål att styra mot vilket de inte klarar av att fördjupa 

sig i. Därför försökte de arbeta med att begränsa några mål i de fyra perspektiven, vilket 

innebar att de satte upp ett antal mål för processerna, ekonomin, medarbetarperspektivet samt 

brukarna som de är till för. Exempelvis i befolkningsperspektivet bryts det ned till sju delmål 

som arbetar mot det högre målet som satts upp. Det arbetas dock inte på samma sätt längre, 

vilket innebär att den balanserade styrningen inte längre är djupt rotad i verksamheten, men de 

fyra perspektiven lever fortfarande kvar. I dagsläget har de ett mål från staden där de börjat få 

tre dimensioner som den ekologiska, den sociala och den ekonomiska, men det är inte lika 

tydligt att det är balanserad styrning.  

 

När det handlar om befolkningsperspektivet ses det som en klarare koppling till dem som 

kommunen är till för och inte bara de som använder deras tjänster. Detta 

befolkningsperspektiv som är ett medborgarperspektiv ses som ett bredare perspektiv jämfört 

med brukarperspektivet. Medborgarperspektivet är samtidigt mer riktat åt den politiska 

arenan. Eftersom politikerna representerar medborgarna, vilket är grunden för den 

representativa demokratin, behöver förvaltningen också ha ett medborgarperspektiv. Det 

gäller dock att de ska skilja på sitt uppdrag som tjänstemän från politikernas uppdrag. 

Fokusen ligger därmed på medborgarperspektivet, eller kundperspektivet som det heter i 

teorin, men i det här fallet inte bara de som är deras kunder utan också de som skulle kunna 

vara det. Enligt en av de intervjuade arbetar han med att formulera mål och strategier, men det 

är även att på ett sätt lägga beställningar till organisationen. Han formulerar vad han vill ha av 

organisationen ur ett befolkningsperspektiv, och sedan finns det ett instrument för uppföljning 

som produktionen använder för att rapportera tillbaka till honom för att se vad de får ut av det 

de sätter in. Detta anser han inte vara grundläggande i de fyra perspektiven eftersom det 

fokuseras mer på ett perspektiv.  

 

En respondent förklarade att de arbetar mycket med nyckeltal där de hade utfallsmått som 

enbart konstaterar hur det har gått, men det finns också indikativa mått som visar det de tror 

leder till högre måluppfyllelse genom att de mäter hur saker och ting har gått utifrån 

aktiviteter som de har gjort. Det är svårt att hitta de indikativa måtten som förklarar om de är 

på rätt väg eller inte, men de arbetar en hel del med det för att styra mot målen. 

Verksamhetsstyrningen kopplas till ekonomin genom att ekonomistyrningen handlar mycket 

om hur de ser att det går under året, hur resurserna behöver fördelas och sedan följs det upp 

om de har utfört det som de har skrivit i verksamhetsplanen.  

 

En av de intervjuade sa att de har balanskrav som är statligt och det står i lagen att kommunen 

inte får gå minus, och på grund av det är ekonomin i någon mening överordnad allt annat och 

den är grundläggande. Medarbetarbetarperspektivet och processperspektivet kopplas samman 

när det handlar om hur kommunen ska utveckla medarbetarna, vad dessa behöver göra eller 

hur processerna ska utvecklas för att kunna uppfylla invånarperspektivet med de pengar som 

finns. På det sättet kopplas de fyra perspektiven till styrningen av verksamheten.  

 



 

- 19 - 

Enligt en av cheferna var tanken med det balanserade styrkortet att hitta en balans mellan 

olika perspektiv på styrningen. Om de politiska målen ska bli verklighet går det inte att bara 

se på ekonomin. Det går inte att bara iaktta hur medarbetarna har det, eller bara betrakta hur 

de som är brukare, föräldrar, anhöriga eller gamla vill ha det. Det går inte heller att bara iaktta 

hur arbetet går till i processerna, utan alla de fyra måste beaktas samtidigt. På det sättet fick de 

en ögonblicksbild hur det ser ut, och vad som händer med nyckeltalen inom de andra 

perspektiven när de ändrar på något i verksamheten.  

 

De hade ett mått en gång om året som utgick ifrån frågor till brukarna om vad de hade för 

synpunkter. De fick däremot inte en direkt bild av det eftersom om de ändrade i exempelvis 

ekonomin visste de inte vad som hände med brukarperspektivet då de bara frågade en gång 

om året. Det var samma med medarbetarna att de bara tillfrågades en gång om året. Det var 

svårt att få det balanserade styrkortet att vara levande och att det skulle vara ett kraftfullt 

verktyg för styrning. Därför uppfattar cheferna att styrkortet inte har riktigt samma 

genombrott nu som det var tänkt att det skulle ha. Däremot är det fortfarande integrerat i 

verksamheten i det att de försöker tänka i de fyra perspektiven i allt de gör, och framför allt 

när de arbetar med uppföljning brukar de tänka på hur det har gått utifrån brukarperspektivet, 

ekonomiperspektivet, medarbetarperspektivet och utifrån processer. De tänker så även när de 

styr, men de har det inte formaliserat på samma sätt som tanken var från början. För 10 år 

sedan var det balanserade styrkortet mycket högre upp på dagordningen. 

 

Det fanns också en tanke med det, men som kanske inte i första hand är balanserad styrning, 

att nyckeltal och bilder skulle finnas tillgängliga på Internet för att brukarna skulle kunna se 

hur det är på skolorna när det handlar om de fyra perspektiven. Det blev därmed lite som ett 

kundvalssystem och kundvalsmodeller, att brukare skulle kunna se om till exempel ett 

äldreboende är bra. Det fanns en tanke om att styrkortet skulle tillämpas på det sättet. Det 

lever fortfarande kvar i det att vem som helst kan gå in och se hur resultatet ser ut. Chefen 

berättade om att de lämnar rapporter till politikerna i stadsdelsnämnden vid fyra olika 

tillfällen under året. I dessa rapporter försöker de beskriva hur det går med de mål som fanns 

med medarbetare, brukare, ekonomi och processer. Sedan kom det en årsrapport vid årets slut. 

Tankarna med den balanserade styrningen finns på det sättet med i uppföljningen då de följer 

de fyra perspektiven när de beskriver hur det har gått. De har emellertid inte ett styrkort som 

de ”lägger fram på bordet”, som en chef uttryckte det. Chefen menar att de inte har styrkortet 

utifrån hur det beskrivs i en lärobok, men de använder ändå de fyra perspektiven.  

 

Det fanns aldrig en tanke att det skulle vara ett styrkort som alla skulle arbeta efter, utan 

rättare sagt att det skulle finnas ett styrkort för grundskolan, ett annat för hemtjänsten och ett 

tredje för funktionshinderverksamheten. Det finns andra saker att följa upp i ett styrkort för 

grundskolan jämfört med hemtjänsten. Strukturen såg densamma ut i olika verksamheter i att 

det var samma perspektiv som följdes, men strukturen fylldes sedan med olika saker beroende 

på hur verksamheten såg ut. Det som en av de intervjuade cheferna tror är anledningen till att 

användningen av det balanserade styrkortet inte blev bra var att de hade svårt att hålla 

nyckeltalen som de ville ha och hålla dem uppdaterade och aktuella hela tiden. I och med det 

förloras den styrande kraften.  

4.4.2 Uppföljning 

 

En av de intervjuade beskrev att han gör uppföljning varje månad med de två områdeschefer 

som han är chef över. I sektorn finns även en controller som arbetar med att bestämma vilka 

mätinstrument som de ska använda för att följa upp. Därefter anses det att den kvalitativa 
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uppföljningen behöver utvecklas, eftersom de fortfarande gör lite för mycket uppföljning 

genom siffror och det som är mätbart. De behöver också tänka på långsiktighet för att 

uppföljningen är en del av planeringsprocessen, och måste hitta ett sätt att göra en värdering 

på om den verksamhet som bedrivs verkligen leder mot de uppsatta målen. Det handlar om att 

verksamheten ska ha tydliga mål och få ut vad det är som ska uppnås i hela organisationen så 

att även de längst ut vet det. Därför behövs en uppföljningsprocess som visar vart de är på väg 

och vem organisationen är till för.  

 

Vad gäller uppföljningarna lämnar de som arbetar på enhetsnivån, det vill säga enhetschefer 

och medarbetare, en rapport efter första halvåret, och sedan lämnar de en till sådan när året är 

slut. Stadsdelsdirektören träffar områdescheferna och sektorcheferna en gång i månaden per 

sektor och går igenom hur det ser ut med ekonomin, med medarbetarperspektivet och hur det 

ser ut ur ett verksamhetsperspektiv. 

 

4.5 Fördelar och nackdelar med det balanserade styrkortet 
 

En av fördelarna med det balanserade styrkortet är att ekonomins betydelse har minskat, och 

det går att se en sak ur olika synvinklar samt att få flera perspektiv på det. Alla delar i 

verksamheten sätts i relation till varandra så att ekonomin inte blir frikopplad från de andra 

delarna. Det underlättar att förklara hur dessa delar hänger ihop.  

 

Med det balanserade styrkortet blir det en bättre balans mellan ekonomistyrning och 

verksamhetsstyrning, och då glöms inte någon del. Det blir även en bättre struktur. Det som 

gjorde verksamheten mer strukturerad var att de kunde göra strategikartor, bryta ner i 

aktiviteter och initiativ, och då kunde de arbeta med strategikarta på verksamhetsnivå och 

enhetsnivå. Det var ett tydligt sätt att använda styrkortet när det var ekonomiskt ansträngande, 

vilket visade sig i att respondenterna ansåg att budgeten blev den bästa som de har lagt när de 

arbetade med det balanserade styrkortet. Styrkortet har hjälpt till att prioritera mellan det som 

var mindre viktigt och det som var mycket viktigt.  

 

En annan fördel är att det inte blir att de tittar främst på sektorsgränserna eller 

verksamhetsgränserna utan det blir bredare. Medborgare eller kultur blir det främsta där de 

försöker ha en organisation som tar sikte på det hellre än att tänka på de olika gränserna. En 

chef uttryckte att just styrkortet inte är ett bra verktyg, men den balanserade styrningen tror 

han på.  

 

När det handlar om hur det balanserade styrkortet underlättade arbetet menade en av cheferna 

att det är att de har en struktur för hur de följer upp saker genom att använda de fyra 

perspektiven. Att de tänker i de banorna minskar risken att de missar någon aspekt när de ska 

tänka om något gick bra eller inte. Det blir en betydligt bättre kvalitet på uppföljningen när de 

utgår från de fyra perspektiven. Chefen ansåg att fördelen med det balanserade styrkortet är 

att om det fås att fungera på ett bra sätt blir det väldigt tydligt. Han drog ett exempel att lägga 

upp ett papper på det som ska uppnås i verksamheten och sedan jämförs det med det som 

uppnåtts om det stämmer överens, men att det aldrig fungerar så i praktiken för dem, utan det 

är mer i teorin. Då menar chefen att det behövs ett ännu större maskineri som framställer 

nyckeltal för uppföljning hela tiden, än vad de klarar av i dagsläget. Nackdelen som han såg 

med den balanserade styrningen är att det fokuseras mycket på det som går att mäta, det vill 

säga det som allra helst går att uttrycka i en siffra eller liknande. Allting går inte att uttrycka i 

siffror eller beskriva i ett nyckeltal. Därmed blir det ett trubbigt instrument som behöver 

kompletteras med andra mer verbala beskrivningar. 
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Utifrån en respondents perspektiv på nackdelar med det balanserade styrkortet har de varit 

tvungna att hela tiden beakta de fyra perspektiven, vilket inte går i alla sammanhang. Han 

uttryckte det även så här: ”Nackdelen är väl att det blir så fyrkantigt, att ibland passar det 

inte”. Det som kan vara ännu en nackdel är att varje gång ett styrkort som det balanserade 

styrkortet utvecklas, är det mycket material som ska tas fram, och det tar väldigt mycket tid. I 

och med att det blir mycket information kan det också till slut bli svårt att få en överblick på 

det, eftersom man skulle hålla reda på så mycket indikatorer och aktiviteter.  

 

En annan synvinkel om nackdelarna är att det blir för teoretiskt om styrmodellerna följs på ett 

överdrivet sätt som inte stämmer med verkligheten. Den teoretiska modellen är gjord i en 

akademisk värld som befinner sig långt från verkligheten, där man tror att det går att lösa alla 

problem efter allt som står i teorin.  

 

4.6 Sammanfattning 
 

Chefernas syn på styrning varierar eftersom de är olika individer och styr därmed inte på 

samma sätt. En del hade en positiv syn på att arbeta balanserat eftersom det då inte bara 

fokuserades på ekonomin, utan det blev en helhetsbild med olika perspektiv. Perspektiven 

som följdes var ekonomiperspektivet, befolkningsperspektivet, medarbetarperspektivet samt 

processperspektivet. Utvecklingsperspektivet fanns inom alla dessa perspektiv. 

Respondenterna tyckte att det var bra att ekonomin hade tonats ned. Det handlar inte bara om 

pengar, utan att fokus ska ligga på kunderna, det vill säga brukare, eftersom det är inte bara 

ekonomi som verksamheten ska fokusera på utan andra perspektiv också. I stort sett var 

respondenterna tydliga med att de fyra perspektiven ska följas när de ska beskriva någonting 

som exempelvis hur det har gått inom en viss verksamhet.     

 

Ett uttryck som framkom i intervjuerna var att fokus ligger på kundperspektivet, eller 

befolkningsperspektivet/invånarperspektivet som det kallas i kommunen. Det handlar om att 

kommunen ska veta vilka de är till för. Uppföljningar görs för att se om organisationen når 

upp till de uppsatta målen. Resultaten som vi har redovisat ovan handlar om chefernas 

användning av det balanserade styrkortet som styrmodell. Enligt respondenterna håller 

Göteborgs Stad på att gå ifrån det balanserade styrkortet för att det uppstår nya styrmodeller 

hela tiden. 

 

Det viktiga i arbetet med det balanserade styrkortet var att arbeta utifrån de fyra perspektiven, 

även nu när de inte arbetar lika tydligt med styrkortet. Alla respondenter har på något sätt lyft 

fram dessa perspektiv då de arbetar med dessa i uppföljningsarbetet de gör fyra gånger om 

året där de ser det har gått i verksamheten och om de har nått målen. Styrkortet har varit en 

bra metod som har varit som stöd i chefernas styrning, vilket syns i deras svar att det har 

underlättat att arbeta med det i svåra situationer. Å andra sidan blev det dubbelarbete med 

styrkortet eftersom det inte används centralt eller i kommunfullmäktige. 
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5 Resultatanalys 
 

I det här avsnittet kommer vi att göra en jämförande analys mellan teorin och vår insamlade 

data från intervjuerna. På det sättet ska vi försöka svara på vår forskningsfråga hur cheferna 

använder det balanserade styrkortet för att styra verksamheten. 

  

5.1 Balanserat styrkort 
 

Det balanserade styrkortet kan tillämpas på olika sätt i olika organisationer och det framgår i 

vårt resultat där att de hade anpassat det till kommunen. Det som även utgår från teorin är att 

de inkluderar alla viktiga delar i verksamheten och inte bara fokuserar på ekonomin. När de 

började implementera styrkortet i Göteborgs Stad hade de redan i åtanke att ha en modell som 

är anpassad till kommunen, vilket gjorde att de tog den första varianten av det balanserade 

styrkortet som presenterades av Kaplan och Norton. 

 

Utifrån teorin om det balanserade styrkortet i kommunal verksamhet har det visat sig att 

cheferna i Göteborgs Stad använde styrkortet på ett liknande sätt. Det visade sig att de hade 

olika benämningar på perspektiven, exempelvis att kundperspektivet hette invånarperspektivet 

eller befolkningsperspektivet, finansiella perspektivet benämndes som ekonomiperspektivet. 

De hade processperspektivet som ibland kallades verksamhet. De hade även ett 

medarbetarperspektiv, vilket inte är med i teorin. Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 

fanns med i alla fyra perspektiv istället för att finnas separat.  

 

Vissa respondenter hade färska minnen av det balanserade styrkortet när det användes klart 

och tydligt, vilket de flesta tyckte var en bra metod att hantera i svåra situationer såsom i 

ekonomiska svårigheter. Där var det bra att kunna använda sig av strategikartor och det var 

bättre strukturerat och tydligt. Det var underlättande att arbeta balanserat. Även om styrkortet 

inte används klart och tydligt längre lever det ändå kvar genom att de ska beakta de fyra 

perspektiven när de gör uppföljningsrapporter. Vissa respondenter uttryckte att det inte 

fungerar som läroböckerna i verkligheten, eftersom modeller görs i den akademiska världen, 

vilket innebär att teorin inte till punkt och pricka stämmer med verkligheten. I den 

akademiska världen befinner vi oss i en fyrkantig värld där problem och lösning ses, men det 

kan inte alltid tillämpas i praktiken. Därför kan vi se att det är anledningen till att styrkortet 

inte längre har ett stort genomslag i kommunen som helhet.  

 

Det som inte framgår i teorin är de nackdelar som finns med det balanserade styrkortet och 

styrmodeller i allmänhet, eftersom teorin presenterar det på ett fint sätt som kanske inte passar 

i praktiken. Det ser vi i vårt insamlade material från respondenterna att det finns även 

nackdelar med styrkortet. Det blir för komplicerat med många mål och att de ska tänka på de 

fyra perspektiven hela tiden.  

 

5.2 Styrning kopplat till det balanserade styrkortet 
 

Synsättet på styrning varierade utifrån de olika chefernas perspektiv, där vissa hade mer en 

allmän syn som kunde relateras till det teoretiska synsättet att det finns formella ramar utifrån 

hur anställda ska agera. Medan en chef hade ett sätt att styra genom kommunikation, att det är 

den viktigaste komponenten inom styrning, så att det leder till det resultat man vill uppnå. 

Detta kan kopplas till det som står i teorin om att ledare kan öka möjligheterna för att 

genomföra politik inom verksamheten.  
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Den styrning som respondenterna förmedlade kan jämföras med det som Ouchi och Maguire 

(1975) benämner som resultatstyrning där det är viktigt att utveckla olika mått på 

verksamheten. Där vissa respondenter uttryckte att de utformade nyckeltal, vilket de gjorde 

när de arbetade med det balanserade styrkortet. De utvecklade nyckeltal för vart och ett av de 

fyra perspektiven och gjorde uppföljning utifrån det för att se hur det gick i verksamheten. 

Det är därmed mer som resultatstyrning än beteendestyrning då det är resultatet som är i 

fokus. 

 

De anser dock att de behöver utveckla den kvalitativa uppföljningen eftersom de gör lite för 

mycket uppföljning genom det som är mätbart. Det är inte bara siffror som är användbara för 

att mäta verksamheten utan det behövs tydligare beskrivning med ord. Siffror förklarar inte 

nödvändigtvis allting. Där en respondent redogör att de har utfallsmått som visar hur det har 

gått, men att det också finns de mått som kallas indikativa som i sin tur förklarar det de tror 

leder till högre måluppfyllelse, vilket visar om de är på rätt väg eller inte. Detta arbetar de en 

hel del med för att styra mot målen. Att de har skilda mått kan kopplas till tidigare forskning 

som tas upp i teorin av Chenhall (2003) där han förklarar att det balanserade styrkortet inte 

visar klart hur mätningen bör utföras, och det finns en variation mellan organisationer vad 

gäller innehållet av styrkortet och implementering.  

 

Några såg styrning som ett sätt att påverka beteenden såsom Ouchi och Maguire (1975) 

beskriver som beteendestyrning där det handlar om att människors handlingar formas genom 

regler, direktiv och olika justeringar. Att de gör uppföljningar i de olika stadsdelarna kan till 

viss del kopplas till målteori där det handlar om att utveckla och följa upp mål för viktiga 

perspektiv av verksamheten. Vissa chefer har sitt sätt att bryta ned målen för att passa varje 

del i organisationen. Detta att följa perspektiv för att se om målen i varje perspektiv är 

uppnådda är i sig en del av det balanserade styrkortet.    

 

Det framfördes av respondenterna att budgeten är en viktig handling för styrningen då den 

utgör beslutsdokument som spelar en viktig roll för styrandet. Även om budget handlar om 

ekonomin är det inte bara det som fokuseras, men det är en viktig del för att verksamheten ska 

fungera. Det menar även Hofstede (1981) att ekonomistyrning är en viktig del av styrningen 

och chefer behöver därmed tänka på den ekonomiska aspekten. För att kunna leda 

verksamheten mot de uppsatta målen behöver verksamheten ha en god ekonomi. Det här kan 

även ställas i förhållande till det teoretiska avsnittet som förklarar att det ingår styrmedel i 

beslutsdokument som den styrande använder sig av. Exempelvis är det instruktioner, 

reglementen, planer, budgetar och policys. Samtidigt som beslut om organisationens 

utformning och system för belöning är viktiga styrmedel, och detta kan jämföras med det 

balanserade styrkortets användning av respondenterna där de utgår från att alla delar är lika 

viktiga. 

 

Verksamhetsstyrning borde utvecklas till att inkludera medarbetare på alla nivåer inom 

organisationen, och detta kan utmärkas i resultatet av denna studie där kommunen har ett 

medarbetarperspektiv som är en del av deras balanserade styrkort. Detta är ett perspektiv som 

kommunen utvecklat på egen hand för att det ska passa deras organisation. På det sättet som 

Simons (1995) förklarar visar det sig att verksamhetsstyrningen, utifrån de svar vi har fått, 

inte är särskilt traditionell då den inte fokuserar på befallning och kontroll.   

 

Det övergripande svaret vi fick av respondenterna var att det balanserade styrkortet har tonat 

ned ekonomins betydelse, men de utgår ändå från budgeten för att styra verksamheten. Detta 

kan återges i den formella styrningen som innehåller bland annat budgetsystem, vilket är en 
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del i ekonomistyrningssystemen. Langfield-Smith (1997) menar att denna typ av styrning ofta 

har ett ekonomiskt fokus och dessutom har en återkopplingsnatur, vilket kan återses i vårt 

resultat när det handlar om uppföljning som kan ses som en slags återkoppling för att se hur 

det går i verksamheten. Ett sätt är att varje chef träffar sina underordnade en gång i månaden 

för att se vart de är på väg och om de behöver göra något för att förbättra arbetet. Emellertid 

ses det här inte som en övervakning utan mer som ett samarbete mellan överordnade och 

underordnade för att tillsammans försöka uppnå målen.  

 

Medarbetarperspektivet som alla cheferna nämnde kan vara en viktig faktor i 

personalstyrningen som Langfield-Smith (1997) lyfter upp eftersom personalstyrningen 

behandlar Human Resource management (HR). Det är dock inte medarbetarperspektivet som 

kommunen fokuserar mest på, utan det är befolkningsperspektivet. Detta kan argumenteras då 

personalen också måste vara nöjda för att de ska utföra ett bra arbete som gagnar invånarna. 

Då det balanserade styrkortet i teorin handlar om att balansera mellan olika perspektiv och 

inte bara fokusera på ett perspektiv. Däremot har vissa respondenter betonat 

invånarperspektivet eller befolkningsperspektivet genom att upprepa hur viktigt det är. Där 

kan vi se att det skiljer sig från teorin om det balanserade styrkortet då det ska balansera 

mellan perspektiv och inte bara fokusera på ett perspektiv. Dock är organisationen offentlig 

och de måste därför betona invånarna som använder deras tjänster eller som kommer att 

använda dessa i framtiden. Eftersom samhället förändras hela tiden och människor kräver mer 

bör organisationen vara uthållig för att kunna klara dessa krav. 

 

En annan tolkning av resultatet av denna studie kan vara att styrningen som de intervjuade 

cheferna förmedlade innehåller mekanismerna byråkrati och marknader som Ouchi (1979, 

1980) belyser. En offentlig organisation är ofta mer eller mindre byråkratisk, men samtidigt 

har den offentliga sektorn fått en mer marknadslik styrning. Detta kan ses i vårt resultat att 

cheferna fokuserar på befolkningsperspektivet av de fyra perspektiven som ingick i det 

balanserade styrkortet och som fortfarande används nu i den balanserade styrningen.  

 

Flera av cheferna nämnde uttrycket ”de vi är till för” angående brukarna, och detta kan 

jämföras med ett marknadstänk som i den privata sektorn, att de tänker på kunderna. Detta 

tyder på att det blir mycket kundfokus i dagens organisationer oavsett om de är privata eller 

offentliga. Det är som Hood (1991, 1995) hävdar med NPM att styrningen i offentlig sektor 

blir mer företagslik. På det sättet skulle offentliga organisationer fokusera mer på resultatet av 

verksamheten. Detta i sig kan ses i respondenternas svar att de använde det balanserade 

styrkortet för att utforma nyckeltal som visar hur det går i verksamheten.  

 

5.3 Verksamhetsstyrning 
 

Verksamhetsstyrning innehåller olika aspekter såsom ekonomi och olika styrmodeller. Det är 

viktigt att ta fram system som stödjer organisationsstrukturen samt strategin som valts och på 

det sättet få en styrning som fungerar, vilket kan ses i användningen av det balanserade 

styrkortet i Göteborgs Stad. Cheferna som intervjuades berättade att det var tänkt att det skulle 

vara ett bra styrinstrument för organisationen. Eftersom det inte används lika tydligt som för 

några år sedan när modellen var ny kan det ses som att styrkortet behövde förändras för att 

passa för styrningen. Det kan vara som Lindvall (2011) menar att det balanserade styrkortet 

inte passar organisationsstrukturen eftersom det sker inre och yttre förändringar hela tiden, 

och strukturen förändras också.  
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Det som tas upp i teorin angående vertikal och horisontell styrning kan jämföras med 

resultatet i vår studie, och vi kan se det som att respondenterna använder en blandning av 

vertikal och horisontell styrning. Det finns en hierarki som kan upptäckas hos cheferna 

eftersom de hade olika nivåer i organisationsstrukturen. Trots det arbetade de ändå 

horisontellt med deras beslutsfattande där de inkluderar medarbetarna utifrån 

medarbetarperspektivet, samt att de har processperspektivet från styrkortet, och alla chefer har 

ansvar för att följa upp alla perspektiv oavsett vilken nivå de befinner sig i.  

 

Kopplingen mellan processperspektivet och medarbetarperspektivet som en respondent 

uttryckte går ut på hur kommunen ska utveckla medarbetarna i det de behöver göra. Det 

handlar också om hur processerna utvecklas för att kunna uppfylla invånarperspektivet med 

de finansiella medel som finns. Därmed kopplas de fyra perspektiven till styrningen av 

verksamheten. Detta kan återkopplas till teorin som Almqvist och Mårtensson (2011) 

benämner om dagens verksamhetsstyrning som bland annat ska medverka till att lyfta fram 

annat, utöver vinst och lönsamhet, som skapar betydelse inom organisationen som kunskap, 

lärande, arbetsprocesser, kunder och relationer.  

 

Det blir mindre fokus på det finansiella genom att det utvecklas nyare metoder för styrning av 

företag och förvaltning, och detta upptäcktes under intervjuernas gång där flera respondenter 

tog upp vikten av att beakta flera perspektiv och inte bara det ekonomiska. Det har blivit allt 

mer angeläget i dagens organisationer där processer för styrning har icke-finansiella nyckeltal 

och mått, vilket återses i respondenternas svar om att de behöver en mer kvalitativ uppföljning 

och inte bara mäta genom siffror. Därefter kan vi föra ett resonemang att dagens offentliga 

organisationer gärna verkar vilja vara mer genomskinliga med alla uppgifter som de lägger 

upp på hemsidan så att invånarna kan följa upp resultatet. Som kan ses i vårt resultat la de upp 

nyckeltal på hur det har gått i respektive verksamhet utifrån de fyra perspektiven så att alla 

medarbetare och invånare kunde gå in och se det. 

 

Det var tänkt att det skulle finnas ett styrkort för olika verksamheter, exempelvis ett för 

grundskola och ett för hemtjänst. Detta kan kopplas till det som står i teorin om att det krävs 

olika styrning av olika delar i organisationen. Uppföljningar för dessa verksamheter såg olika 

ut, eftersom verksamheterna inte är likadana. Emellertid var strukturen densamma då de följer 

samma perspektiv. Det här redogör Lindvall (2011) att styrningen beskådas i sitt 

organisatoriska sammanhang. Dessa verksamheter som nämndes ovan utför inte samma 

uppgifter och har olika delmål och har inte samma förutsättningar för styrning. De har även 

inte samma prioriteringar. 
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6 Diskuterande slutsats 
 

I detta avslutande kapitel redovisar vi våra slutsatser där vi sammanknyter hela studien och 

återkopplar till syftet. Vi kommer att besvara vår forskningsfråga ”På vilket sätt använder 

chefer i Göteborgs Stad det balanserade styrkortet för att styra verksamheten?” och koppla 

det till tidigare forskning. Därefter kommer vi att diskutera möjligheter för vidare forskning 

inom området.    

 

Syftet med denna studie är att se hur chefer i Göteborgs Stad använder sig av det balanserade 

styrkortet som styrmedel. Det vi har sett är att det balanserade styrkortet har influerat 

chefernas styrning, trots att användningen har tonats ned samt att de inte kallar det styrkort, 

utan balanserad styrning. Vi kom fram till att cheferna styrde utifrån de fyra perspektiven, 

men att de fokuserade på befolkningsperspektivet mer än de andra, genom att de tänker på 

kunderna som i detta fall är invånare i staden. Vi märker att de har påverkats av NPM-idéer i 

styrningen genom det balanserade styrkortet då de styr lite mer som privata organisationer 

med fokus på att nå målen och att kunden är central.  

 

De fyra perspektiven kopplas samman genom hur kommunen ska utveckla medarbetarna, vad 

de behöver göra samt hur processerna ska utvecklas för att uppfylla invånarperspektivet med 

de finansiella medel som finns. På det sättet kopplades medarbetarperspektivet med 

invånarperspektivet och ekonomiperspektivet. Det vi också kan se är att brukarna får ta del av 

information på Internet och det är en del av invånarperspektivet att invånare eller brukare får 

vara delaktiga och se hur det har gått för verksamheten genom att se rapporter av resultatet. Vi 

ser det som att styrningen blir bredare och tydligare genom att de kopplar samman dessa 

perspektiv. Dessutom har det visat sig att vissa av våra respondenter hade en positiv syn på 

användningen av det balanserade styrkortet för att det underlättade arbetet. Vi ser även att det 

är lättare att sätta mål utifrån de fyra perspektiven istället för att bara sätta mål utifrån 

ekonomin.  

 

Utifrån resultatet av den här studien kan vi se att det balanserade styrkortet är ett medel som 

kan användas för styrning av en offentlig organisation. Vårt resultat visade dock på en del 

nackdelar med användningen av styrkortet som att det kan bli krångligt, då det kan bli 

dubbelarbete och mycket information att ta till sig. Emellertid anser vi att om styrkortet 

används på rätt sätt kan det ändå vara givande för styrning och organisering av verksamheter, 

då det fokuserar på en balans av viktiga perspektiv som ekonomi, medarbetare, processer, 

invånare samt förnyelse och utveckling. Tidigare var det ett ekonomiskt fokus på styrningen, 

vilket gör att det blir en ensidig styrning där de bara tänker på pengar, men bortser från andra 

viktiga delar i verksamheten. Det balanserade styrkortet har därmed tonat ned ekonomins 

betydelse för styrningen och tar med andra delar som är viktiga för styrning av en verksamhet. 

De chefer som vi intervjuade hade som syfte att styra verksamheten mot uppsatta mål där 

styrkortet var tänkt att fungera som ett styrinstrument för att underlätta deras styrande, vilket 

också ses i tidigare forskning hur det balanserade styrkortet användes för att styra 

verksamheten mot målen.  

  

Avslutningsvis kan det diskuteras angående att cheferna i Göteborgs Stad inte längre arbetar 

med det balanserade styrkortet lika tydligt som gjordes för flera år sedan, utan att de börjar ta 

till andra styrmetoder istället, samtidigt som principen med det balanserade styrkortet finns 

kvar genom de fyra perspektiven. Det kan i sig vara problematiskt att det blir en så kallad 

blandning av styrmodeller som vi tidigare tog upp i en artikel i Offentliga Affärer som 

diskuterar att användningen av en blandning av styrmodeller kan bli ett problem för chefer. 
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Ett annat problem med användning av det balanserade styrkortet i den offentliga sektorn som 

tas upp av Wisniewski och Ólafsson (2004) är att det blir svårt att mäta servicen som 

kunderna får, samt att myndigheterna förväntas arbeta gemensamt för att uppnå målet. Det 

kan vara en förklaring till varför styrkortets användning bland cheferna hade minskat, då 

styrkortet behöver anpassas till olika verksamheter. Därför kan det vara bra att forska vidare 

om styrmodeller genom att undersöka hur chefer i olika organisationer använder sig av dessa. 

Det är särskilt intressant inom den offentliga sektorn då styrningen kan betraktas som mer 

komplicerad eftersom organisationerna är politiskt styrda och har flera mål att uppnå. Det kan 

därför vara tänkvärt att forska vidare inom andra offentliga organisationers användande av det 

balanserade styrkortet och göra jämförelser mellan hur exempelvis olika kommuner eller olika 

chefer använder styrkortet.  
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