
 

 1 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen  för  ekonomi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassning av balanserat styrkort till offentlig 
verksamhet   

 

Julia Karlsson 
Erica Sundström  

HT 2016 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 
Examensarbete  

Ekonomprogrammet 
 

Handledare: Stig Sörling, Tomas Källquist 
Examinator: Lars-Johan Åge 



 

 



 

 
 

1 

ABSTRACT 
 
 
Title: Adjustment of balanced scorecard to public sector environment  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Authors: Julia Karlsson and Erica Sundström  
 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist  
 
Date: 2017- January  
 
Aim: Previous research reveals that public sector organisations apply balanced scorecard 
adjusted to their own specific business. The number of studies dealing with balanced 
scorecard adjusted to public sector organisations is limited which open on to the purpose 
of the study, which is to illuminate how balanced scorecard is adjusted to public sector 
organisations in Sweden.  
 
Method: The study applies an abductive qualitative research method with semi-
structured interviews as data gathering tool. The processing of data and theory follow 
thematic analysis. The study permeates the interpretive hermeneutic tradition.  
 
Result & conclusion: The study interprets that public sector organisations apply adjusted 
balanced scorecard where none acquire all criteria of the balanced scorecard. The study 
also interprets that the benefits of adjusted balanced scorecard are simplicity and 
uniformity. The benefits are accomplished through the purpose of implementing adjusted 
balanced scorecard, which is the same purpose as for traditional balanced scorecard. 
Perspectives are adjusted to the specific business, which primarily involves the exclusion 
of the learning-, and growth perspective in advantage of a perspective concerning 
employees.   
 
Suggestions for future research: The study suggests further research regarding the 
usefulness of strategy maps after strategy development, the causality when other 
perspective than the financial is placed at the top of the hierarchy, the exclusion of the 
learning – and growth perspective in advantage of perspectives concerning employees 
and phase out of balanced scorecard in public sector organisations.  
 
Contribution of the thesis: The study adds enhanced understanding of how public sector 
organisations choose to adjust balanced scorecard. The enhanced understanding 
concerning adjustment is created through four aspects; Application, Benefits, Purpose 
and Perspectives.  
 
Key words: Public sector, Balanced scorecard, Performance management, Adjustment, 
Perspectives, New Public management, NPM, Kaplan & Norton   
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SAMMANFATTNING  
 
 
Titel: Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet   
 
Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi  
 
Författare: Julia Karlsson och Erica Sundström  
 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist  
 
Datum: 2017 – januari.  
 
Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort 
anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av 
balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar 
till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet.  
 
Metod: Studien tillämpar en abduktiv kvalitativ ansats med datainsamling i form av 
semistrukturerade intervjuer. Bearbetning av data och teori följer tematisk analys.   
Studien genomsyras av den tolkande hermeneutiska traditionen.  
 
Resultat & slutsats: Studien tolkar att offentlig verksamhet tillämpar anpassade 
balanserade styrkort där ingen uppnår samtliga kriterier för balanserat styrkort. Studien 
tolkar vidare att nyttan med anpassat balanserat styrkort uttrycks i form av enkelhet och 
enhetlighet vilket skapas genom att syftet med anpassat balanserat styrkort är detsamma 
som inom traditionellt balanserat styrkort. Anpassning av perspektiv uttrycks genom att 
lärande- och tillväxtperspektivet exkluderas till förmån för medarbetarperspektivet. 
 
Förslag till vidare forskning: Studien föreslår vidare forskning vad gäller strategikartans 
roll efter strategiutveckling, kausalitet när ett annat perspektiv än det finansiella placeras 
högst upp i hierarkin, lärande- och tillväxtperspektivets exkluderande till förmån för 
medarbetarperspektivet samt valet att avveckla balanserat styrkort inom offentlig 
verksamhet.   
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse för balanserat styrkort 
anpassas till offentlig verksamhet. Förståelsen för anpassning skapas genom fyra 
aspekter; Tillämpning, Nytta, Syfte och Perspektiv.  
 
Nyckelord: Offentlig sektor, Balanserat styrkort, Resultatbaserad styrning, Anpassning, 
New Public Management, NPM, Kaplan & Norton  
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1.   Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
 

New Public management (NPM) är ett globalt fenomen som växte fram under tidigt 1980-

tal (Hood, 1995). Framväxten av NPM grundar sig i den ökade press offentliga 

verksamheter konfronterades av vad gäller säkerställandet av en hög verkningsgrad 

mellan strategi och handling (Hood, 1995; Boston et al. 1996). NPM innebar att offentliga 

verksamheter världen över började implementera styrverktyg utvecklat för privat sektor i 

form av resultatbaserad styrning (Brignall & Modell, 2000). Detta resulterar vidare i att 

det balanserade styrkortet som ett resultatbaserat styrverktyg initialt utvecklat för privat 

sektor (Kaplan & Norton, 1992) vinner popularitet även inom offentlig sektor (Brignall 

& Modell, 2000; Lapsley & Wright, 2004; Modell, 2004; Storey, 2002). 

 

Det balanserade styrkortet som en resultatbaserad styrfilosofi utvecklad att Kaplan och 

Norton (1992) bygger på antagandet om att det finns en kausalitet mellan det balanserade 

styrkortets fyra dimensioner; Lärande och tillväxtperspektivet, Interna 

affärsprocessperspektivet, Kundperspektivet och det Finansiella perspektivet (Inamdar & 

Kaplan, 2002; Ittner & Larcker, 2003; Nørreklit, 2003; Davis & Albright, 2004). Syftet 

med det balanserade styrkortet är att skapa ett hierarkiskt system som byggs upp av de 

fyra perspektivens strategiska mål där det finansiella perspektivet placeras högst upp 

(Figge et al. 2002). Ett kausalitetssystem skapas genom att enskilda perspektivs 

strategiska mål syftar till att uppnå det finansiella perspektivets mål och därmed uppnå 

verksamhetens övergripande affärsstrategi. (Figge et al. 2002). En konsekvens blir att 

ovanstående hierarkiordning inte passar de flesta offentliga verksamheters syften 

(Northcott & Taulapapa 2012). Kaplan och Norton (2001b) menar dock att det 

balanserade styrkortet kan anpassas till offentlig verksamhet genom att placera om 

styrkorten med kundperspektivet högst upp i hierarkin. 
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1.2 Problematisering  
 

Det finns ett begränsat antal studier som behandlar balanserat styrkort anpassat till 

offentlig verksamhet (Yeung & Connell, 2006; Greatbanks & Tapp, 2007; Carvalho e 

Silva, 2013). Vid en granskning av ledande tidskrifter publicerade mellan åren 1992 och 

2012 uppmärksammandes 27 stycken studier som behandlar anpassning av balanserat 

styrkort där endast ett fåtal uppfyller det balanserade styrkortets grundläggande kriterier 

(Lueg & Carvalho e Silva, 2013).  

  

Kaplan och Norton (1996) menar att det traditionella balanserade styrkortet utgör en 

robust grund men att det ska anpassas till den offentliga verksamhetens förutsättningar. 

Vad Kaplan och Norton (1992) inte redogör för är hur anpassning av balanserat styrkort 

ska gå till i praktiken (Lueg & Carvalho e Silva, 2013). Kaplan och Norton (1996) föreslår 

endast att det traditionella balanserade styrkortet kan anpassas till den offentliga 

verksamheten genom att byta ut perspektiv och att antalet perspektiv kan korrigeras. 

Kaplan och Norton (1996) föreslår vidare att perspektivens ”tyngd” ska anpassas genom 

att det finansiella perspektivet minskar i betydelse till förmån för kundperspektivet.   

 

Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att det traditionella balanserade styrkortets 

relevans för offentlig sektor kan ifrågasättas. Till exempel omfattas offentlig sektor till 

skillnad mot privat sektor av en mängd olika kunder och intressenter i form av samhället 

i stort, skattebetalare och stat (Wisniewski & Ólafsson, 2004). Offentlig sektor skiljer sig 

även mot privat sektor genom att kunder har en begränsad valbarhet. Även lärande och 

tillväxtperspektivet skapar enligt Wisniewski och Ólafsson (2004) problem inom 

offentlig sektor då tillväxt och ökade marknadsandelar till skillnad mot privat sektor inte 

är ett logiskt strategiskt mål. Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att istället för 

lärande och tillväxt så lämpar sig reduktion av aktiviteter och storlek bättre för offentlig 

sektor. Interna affärsprocessperspektivet används sällan inom offentlig sektor 

överhuvudtaget (Wisniewski & Ólafsson, 2004). 
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Lueg och Carvalho e Silva (2013) presenterar tre studier där offentliga verksamheter 

tillämpar anpassat balanserat styrkort. Studierna visar att till skillnad mot det traditionella 

balanserade styrkortet tillämpas fem stycken perspektiv (Changs, 2007; Greatbanks & 

Tapps, 2007; McAdam & Walkers, 2003). Exempelvis så visar McAdam och Walkers 

(2003) studie att en offentlig verksamhet i Storbritannien adderade ett femte perspektiv i 

syfte att spegla medarbetares perspektiv. Studierna visar även att syftet med 

implementering av balanserat styrkort skiljer och att perspektiven har anpassats till den 

specifika verksamheten (Chang, 2007; Greatbanks & Tapp, 2007; McAdam & Walkers, 

2003). Till exempel så visar Changs (2007) studie av balanserat styrkorts anpassning till 

en offentlig organisation i Storbritannien att det traditionella styrkortets perspektiv ersatts 

med fem perspektiv relevanta gentemot nationella mål i syfte att fastställa resultat och 

rapportering av resultat till allmänheten.  

 

Tidigare studier visar att offentliga verksamheter tillämpar anpassade varianter av det 

traditionella balanserade styrkortet (Chang, 2007; Greatbanks & Tapp, 2007; McAdam 

& Walkers, 2003; Lueg & Carvalho e Silva, 2013). Efter granskning av tidigare forskning 

kan vi dock konstatera att antalet studier som redogör för hur anpassning av balanserat 

styrkort till offentlig verksamhet går till i praktiken är begränsat. På samma sätt som 

Northcott och Taulapapa (2012) ser vi detta som forskningsgap som kräver vidare 

forskning.  

 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att belysa hur balanserat styrkort anpassas till offentlig verksamhet 

i Sverige.  
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2.   Metod 
 
2.1 Vetenskapsteoretisk referensram  

2.1.1 Tolkande perspektiv  

 

Med bakgrund att vår studie syftar till att belysa och därmed skapa en ökad förståelse för 

anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet antar vi ett tolkande perspektiv. 

I enlighet med tolkningsperspektivet grundar sig vår studie på en kunskapsuppfattning 

som skiljer mellan samhällsvetenskapens och naturvetenskapens studieobjekt (Bryman & 

Bell, 2005). Vi utgår i studien från det samhällsvetenskapliga perspektivet vilket uttrycks 

genom att vi sätter människan i centrum. Vi ser studiens respondenter som det 

huvudsakliga studieobjektet vilket uttrycks genom att studien bygger på respondenters 

uppfattning om hur balanserat styrkort anpassas till offentlig verksamhet. Vi betonar 

vikten av att fånga respondenters subjektiva uppfattningar och fokus ligger framförallt på 

att skapa förståelse för respondenters uppfattningar. Vi tar därmed avstånd från det 

naturvetenskapliga synsättet som istället fokuserar på att finna förklaringar till mänskligt 

beteende (Bryman & Bell, 2005).  

 

Som en del av det tolkande synsättet antar vi vidare den hermeneutiska traditionen vilket 

uttrycks genom att vi belyser detaljer och aspekter av upplevelser som ofta tas för givet 

vilket Wilson & Hutchinson (1991) menar skapar mening och förståelse. Vi har försökt 

undvika teoretiska antaganden och istället försökt studera den empiriska datainsamlingen 

på ett konkret sätt vilket Packer (1985) menar kännetecknar den hermeneutiska 

traditionen.  

 

Den empiriska datainsamlingen har granskats och bearbetats genom vårt subjektiva 

tolkande. Vi är medvetna om att vårt tolkande av den empiriska datainsamlingen har 

påverkats av antaganden och perspektiv lagrad i vår egen biologi och historia. Austin 

(2001) och Gadamer (1975) menar att medvetenheten om att vi forskare påverkas av 

tidigare erfarenheter och biologi är en avgörande faktor för forskningsprocessens utfall. 

Forskaren kan inte eliminera förutfattade meningar och fördomar som har en koppling till 

tolkning (Thompson, 1990). 
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2.1.2 Socialkonstruktivism 

 
Med utgångspunkt att vår studie genomsyras av det tolkande perspektivet utgår vi vidare 

från att världen är socialt konstruerad, vilket Barlebo Wenneberg (2000) benämner 

Socialkonstruktivism. Socialkonstruktivismen uttrycks främst genom vår tro om att 

människans kunskap påverkas av det sociala sammanhang hon ingår i. Vi utgår alltså från 

att respondenter har påverkats av det faktum att de arbetar inom offentlig verksamhet. Vi 

anser att socialkonstruktivismen är förenlig med vårt tolkande perspektiv genom att båda 

perspektiv grundar sig på den samhällsvetenskapliga traditionen och sätter människan 

som individ i centrum (Barlebo Wenneberg, 2000; Bryman & Bell, 2005).  

 

I enlighet med socialkonstruktivism tar vi avstånd från det traditionella 

kunskapsteoretiska synsättet som bygger på föreställningen om att det finns en ren 

objektiv form av kunskap oberoende av det sociala (Barlebo Wenneberg, 2000). Vi utgår 

istället från uppfattningen om att omvärlden är socialt konstruerad genom sociala 

processer vilket Sohlberg och Sohlberg (2001) benämner socialkonstruktivistiska 

riktningar. I enlighet med socialkonstruktivismen grundar sig vår studie på uppfattningen 

om att anpassning av balanserat styrkort är ett resultat av sociala processer och att dessa 

skapar mening genom mänsklig interaktion. Vi uppfattar även att offentlig verksamhet 

som institution är ett resultat av sociala processer och att det är människor som 

tillsammans konstruerat denna.   

2.1.3 Kvalitativ ansats  

 

Med bakgrund att studien grundar sig i ett tolkande hermeneutiskt synsätt tillämpar vi en 

kvalitativ forskningsmetod vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) är en 

förutsättningslös forskningsansats där fenomen och studieobjekt alltid betraktas som ny. 

Vi eftersträvar att skapa en helhetsförståelse för specifika förhållanden i syfte att skapa 

en så fullständig bild som möjligt av anpassning av balanserat styrkort till offentlig 

verksamhet.  Vårt val av forskningsmetod grundar sig även på den kvalitativa metodens 

förmåga att på ett tillförlitligt sätt samla in data och därigenom uppnå studiens syfte 

(Olsson & Sörensen, 2011).  
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I enlighet med den kvalitativa forskningsmetoden är vårt urval relativt begränsat vilket 

Marshall (1996) menar skiljer den kvalitativa forskningen från den kvantitativa. Vi tar 

som tidigare uttryckt avstånd från den naturvetenskapliga traditionen och generaliserbara 

resultat är därmed inte ett syfte. Genom att vi syftar till att belysa och därmed öka 

förståelsen för anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet utgår vi istället 

från ett hermeneutiskt tolkande vilket Marshall (1996) menar stödjer ett begränsat urval.  

 

I enlighet med kvalitativ forskning lägger vi stor vikt på ord vid insamling och analys av 

data (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Vi mäter därmed inte kvalitativa data utan konstaterar 

endast att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer (Ahrne & 

Svensson, 2011). Vi tillämpar intervjuform vid insamling av data i vår studie vilket 

Sohlberg och Sohlberg (2001) menar är en vanlig metod inom kvalitativ forskning.  

 

2.1.4 Abduktiv ansats  

 

Den abduktiva ansatsen bygger på insikten om att de flesta stora genombrott inom 

vetenskapen varken följt rent deduktivt eller induktivt tillvägagångsätt (Kirkeby, 1994; 

Taylor et al., 2002). Vi antar en abduktiv ansats i vår studie för att på ett kreativt och 

relativt fritt sätt utveckla ny kunskap. Vi upplevde att varken deduktivt- eller induktivt 

tillvägagångsätt skulle ge oss de rätta förutsättningarna för att producera en bra studie.  

Kreativitet är enligt Kirkeby (1994) en nödvändighet för att kunna bryta sig loss från den 

begräsning som deduktiv och induktiv ansats innebär. 

 

Vi fann den abduktiva ansatsen som lämplig för vår studie då vi insåg att vi behövde 

producera den teoretiska referensramen interaktivt med empirin. Den abduktiva ansatsen 

gjorde det möjligt för oss att tolka respondenters svar utifrån kunskap och erfarenheter 

som uppstod under studiens gång vilket Dubois och Gadde (2002) kallar 

”teorimatchning”. I syfte att skapa en stabil grund att stå på påbörjande vi den teoretiska 

referensramen samtidigt som studiens problematisering växte fram. Grundkunskapen gav 

oss en helhetsbild vilket var en nödvändighet för överblick över ämnesområdet. I takt 

med att intervjuguiden skapades och att empiri samlades in behövdes den teoretiska 

referensramen kompletteras i efterhand.  
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Dubois och Gadde (2000) och Wigblad (2003) menar att denna process skapar en ”fram 

och tillbaka” rörelse mellan teori och empiri vilket kännetecknar den abduktiva ansatsen. 

Det är även vanligt att den abduktiva ansatsen används inom just fallstudier (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Dubois & Gadde, 2002; Wigblad, 2003), detta på grund av att insamling 

av data och teoriutveckling sker samtligt (Dubois & Gadde, 2002).  

2.1.5 Metodologisk utgångspunkt  

 

Med bakgrund att vi antar en kvalitativ ansats tillämpar vår studie en fallstudiedesign 

vilket Olsson och Sörensen (2011) menar är en gemensam benämning på de metoder som 

används för att studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet.  Vi finner 

fallstudiedesignen som en användbar metod då den i likhet med studien syftar till att 

belysa och öka förståelse (Yin, 2006). Vi tillämpar även fallstudiedesign på grund av att 

metoden enligt Heijes (2011) skapar ett djup av data vilket frågeformulär eller 

undersökningar inte kan uppnå på samma sätt.  

 

Vår studie syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till offentlig verksamhet i 

Sverige. I syfte att belysa och därmed skapa förståelse fann vi det nödvändigt att jämföra 

olika offentliga verksamheter och se hur just de anpassat sitt balanserade styrkort. 

Bryman och Bell (2005) benämner detta jämförande eller komparativ fallstudiedesign. 

Den komparativa fallstudiedesignen innebär att mer eller mindre identiska metoder 

tillämpas för att studera olika fall. Den komparativa designen skapar en jämförelselogik 

då den förutsätter att jämförelse mellan två eller fler fall leder till en ökad förståelse 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Som en komparativ fallstudiedesign bygger vår studie på 10 stycken fall vilket Bryman 

och Bell (2005) benämner multipel fallstudie också kallat flerfallstudie. Flerfallsstudier i 

företagsekonomisk forskning utgör enligt Bryman och Bell (2005) en förhållandevis 

vanlig forskningsdesign som brukar inkludera två eller flera organisationer att jämföra.  
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2.2 Tillvägagångsätt 
 

Nedan visualiseras det tillvägagångsätt som vi tillämpat i studien. (Figur 1).  Figuren visar 

vilka rubriker som följer samt i vilken ordning respektive rubrik kommer att presenteras. 

Figuren ger en helhetsbild över studiens tillvägagångsätt vilket skapar en struktur för oss 

samtidigt som det bidrar till en ökad transparens över hur studieprocessen sett ut.  

 

 

 

Figur 1. Forskningmodell. Egen konstruktion 
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2.2.1 Litteratursökning & Litteraturinsamling  

 

Studiens teoretiska referensram bygger på befintlig forskning inom området. Den 

teoretiska referensramen utgör grunden för studiens syfte och har i enlighet med 

abduktion utvecklas samtidigt som empiri. Producerandet av den teoretiska 

referensramen har bidragit till att vi fått en helhetsbild för ämnesområdet samtidigt som 

vi har utvecklat en mer insiktsfull förståelse för ämnet.  

 

Den befintliga forskning som utgör grunden för studiens teoretiska referensram består 

främst av sekundärdata, det vill säga data som samlats in för ett specifikt syfte men som 

sedan används för en annan forskningsfråga (Hox & Boeije, 2005). I enlighet med 

Sørensen et al. (1996) anser vi att sekundärdata har varit att föredra framför primärdata 

då det är redan existerande data. Sekundärdata presenterar flertalet genomförda studier 

(Sørensen, 1996) vilket har underlättat för oss då vi kunnat lägga mer tid på övriga delar 

av forskningsprocessen.  

 

Vår primära litteraturkälla består av vetenskapliga artiklar som främst samlats in genom 

databaserna ”Google scholar”, ”Emerald Insight” och ”Scopus”.  Nyckelord som ligger 

till grund för den insamlade litteraturen är framförallt ”Balanced scorecard”, ”Public 

sector”, ”Performance Management”, ”New public management”, ”NPM”, ”Kaplan and 

Norton” och ”Adjustment”. Den insamlade litteraturens litteraturförteckning har 

granskats och har vidare agerat vägledare för att hitta ytterligare relevant litteratur.  
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2.2.2 Källkritik  

 
Vi har i vår studie angripit den litteratur som studiens teoretiska referensram bygger på 

med ett kritiskt tänkande. Vi har granskat den insamlade litteraturen efter vad Eriksson 

och Hultman (2014) benämner datakritik som grundar sig i att avgöra om data är valid, 

relevant och reliabel.  

 

Genom validitetskriteriet har vi granskat litteraturens giltighet, det vill säga vi har gjort 

en bedömning om huruvida den specifika litteraturen representerar vad den uppger. För 

att bedöma litteraturens giltighet har vi främst undersökt grundkällan i syfte att reducera 

risken för att andra forskares intressen har påverkat grundkällans redogörelser. Vi är 

medvetna om att motstridiga uppgifter kan uppstå när kvalitativa data samlas in (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Till exempel så kan uppgifter bli osäkra om en intervjuad person är 

påverkad av någon eller att det gått lång tid sedan den specifika händelsen. Vi har vidare 

tillämpat relevanskriteriet genom att granska specifik litteraturs väsentlighet för studiens 

forskningsfråga. Viss litteratur har på grund av relevanskriteriet exkluderats på grund av 

att den teori som presenterats inte längre är relevant eller för att det finns nya 

forskningsresultat som presenterats. Även Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en 

källa anses mindre värd ju längre från händelsen den befinner sig, det finns alltså ett 

viktigt tidsperspektiv som vi tagit hänsyn till. Vi har även tillämpat reliabilitetskriteriet i 

vår studie i syfte att pröva specifik litteraturs tillförlitlighet. Tillförlitligheten har 

granskats främst genom att se om litteraturen hänvisar till andra källor. Att hänvisa till 

andra källor skapar enligt oss en ökad tillförlitlighet. Viss litteratur har på grund av brister 

i att hänvisa till andra källor exkluderats från studien.  
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2.2.3 Semistrukturerade intervjuer  

 
Vi har i vår studie tillämpat semistrukturerade intervjuer vid insamling av data vilket 

enligt Alvesson och Deetz (2000) utgör en av de vanligaste formerna av kvalitativ 

forskning. Intervjuguiden som vi producerat har byggts upp av ett antal teman relevanta 

för vår forskningsfråga. Mer konkret så har vi efter granskning av befintlig forskning 

kommit fram till ett antal aspekter relevanta inom ramen för anpassning av balanserat 

styrkort vilka i sin tur har utgjort de respektive temana. Genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer har målet varit att framlocka genomarbetade och utvecklade 

svar (Qu & Dumay, 2011). Genom temastruktur har intervjuerna förts i rätt riktning och 

vi har fått svar på de frågor som krävts för att besvara forskningsfrågan.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den semistrukturerade intervjun ett effektivt och 

behändigt verktyg för insamling av data. Den semistrukturerade intervjun bidrar enligt 

Qu och Dumay (2011) till en ökad förståelse för hur respondenter upplever sin verklighet 

vilket gör det möjligt för forskaren att sätta oss in i respondenters situation och därmed 

tolka dennes verklighet från ”insidan” (Schwartzmann, 1993).  

 

Vi valde att tillämpa semistrukturerade intervjuer främst på grund av att den möjliggör 

temastruktur. Vi har på ett tydligt sätt byggt hela vår studie på ett antal teman vilket vi 

ansåg var förenligt med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer skapar 

enligt Qu och Dumay (2011) även en flexibilitet då intervjuaren på ett enkelt sätt kan 

anpassa frågornas ordning beroende på respondenter och situation. Detta är dock 

ingenting vi tagit del av då vi genomfört semistrukturerade intervjuer genom mail.   
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2.2.4 Utformning av intervjuguide  

 
Vi har utformat den semistrukturerade intervjun efter vad Bryman och Bell (2005) kallar 

för intervjuguide. Intervjuguiden har som tidigare nämnt utformats efter ett antal teman 

relevanta för forskningsfråga. Frågorna inom respektive tema har utformats på ett sätt 

som bidragit till att vi fått information relaterat till vår specifika forskningsfråga vilket 

Bryman och Bell, (2005) menar är grundsyftet med intervjuguidens tillämpning. Innan vi 

skapade intervjuguiden reflekterade vi över vilken information vi behövde för att besvara 

vår forskningsfråga, vilket resulterade i att ett antal teman växte fram.  Vi har även 

utformat frågor på ett sätt som ger svar utifrån den specifika respondentens perspektiv. 

Detta på grund av att vi i enlighet med det tolkande perspektivet utgår från människan 

som studieobjekt.   

 

Vi har dock försökt undvika att formulera allt för specifika frågor då Bryman och Bell 

(2005) menar att detta kan ses som ett hinder för alternativa synsätt att uppenbara sig 

under insamlingen av data. Specifika formuleringar leder alltså till begränsningar vilket 

inte är förenligt med hur en kvalitativ forskningsprocess ska genomföras där fokus ska 

vara på hur respondenter uppfattar sin värld (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

2.2.5 Urval  

 
Vid frågor som berör urval har vi främst utgått från studies syftesformulering, vilket 

Marshall (1996) menar är en förutsättning inom forskning. Marshall (1996) menar att 

urval beror på vad som anses vara tillräckligt för att besvara studiens syftesformulering. 

Syftet med vår studie är att belysa och därmed skapa förståelse vilket enligt (Marshall, 

1996) motiverar ett mindre urval. Med utgångspunkt i studiens syftesformulering har vi 

baserat studiens empiriska datainsamling på 10 stycken intervjuer, vilket vi anser är 

tillräckligt för att besvara forskningsfrågan. Det mindre urvalen anser vi är tillräckligt på 

grund av att vi inte syftar till att skapa generaliserbara resultat vilket hade krävt ett större 

urval.  
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Valet av specifika respondenter har framförallt baserats på vad Alvehus (2013) benämner 

bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har utgått från respondenter som funnits 

tillgängliga. Eftersom studien syftar till att undersöka offentliga verksamheter runt om i 

hela Sverige fanns det ingen möjlighet att genomföra intervjuer på plats utan frågorna 

besvarades först och främst via mail då detta vid förfrågan om intervjumedverkan 

föredrogs av respondenter. Bekvämlighetsurvalet har vidare kompletterats med ett 

strategiskt urval för att säkerställa de tillgängliga respondenternas relevans inom ramen 

för studiens forskningsfråga (Alvehus, 2013). Mer konkret så har endast respondenter 

som arbetar inom offentlig verksamhet som tillämpar eller har tillämpat balanserat 

styrkort inkluderats.  

 

2.2.6 Kvalitetskriterier  

 
Flertalet forskare framför trovärdighet som det primära kriteriet vid utvärdering av 

kvalitet (Merrick, 1999). Stiles (1993) menar att kvalitetsnivå på kvalitativ forskning kan 

avgöras genom applicering av reliabilitets – och validitetskonceptet vilka båda brett 

uttryckt handlar om forskningens trovärdighet. Reliabilitet avgör trovärdigheten i 

forskarens observationer eller data medan validitet avgör trovärdigheten i forskarens 

tolkningar och slutsatser (Stiles, 1993).  

 

Lincoln och Guba (1985) menar att reliabilitets – och validitetskoncepten som har sitt 

ursprung i den kvantitativa forskningen inte är överförbar på kvalitativ forskning och 

föreslår istället följande två kriterier vid kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning; 

Trovärdighet och Äkthet. Vi tar på grund av studiens tillvägagångsätt som innebär en 

begränsad kontakt med respondenter som mailintervju innebär endast hänsyn till Lincoln 

och Gubas (1985) kvalitetskriterier som faller inom ramen för Trovärdighet.  

 

Trovärdighet består av följande fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering (Lincoln & Guba, 1985). Tillförlitlighet handlar om att det finns många 

olika beskrivningar av en social verklighet och att det är trovärdigheten i den beskrivning 

som en forskare presenterar som avgör hur pass accepterad den är i andras ögon (Lincoln 

& Guba, 1985).  
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För att skapa en tillförlitlig studie som är accepterad i andras ögon har vi främst varit 

väldigt tydliga med hur vi gått till väga under studieprocessen.  Vi har varit öppna med 

att vi samlat in data främst via mail, vilket innebär att respondenters exakta ord ligger till 

grund för studiens empiri. Om någon skulle ifrågasätta studiens tillförlitlighet kan vi 

känna oss trygga i att empirin stämmer överens med mailkorrespondensen. Tillförlitlighet 

hänger samman med det andra delkriteriet Överförbarhet vilket enligt Geertz (1973) 

handlar om att presentera täta och fylliga redogörelser för de detaljer som ingår i en studie. 

Genom att vi har presenterar täta och fylliga redogörelser för detaljer som ingått i studien 

skapar även detta en tillförlitlighet. Vi är därmed tydliga med vad som ligger till grund 

för tolkning vilket vi tror leder till acceptans. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

studiens resultat bygger på vårt subjektiva tolkande och skiljer beroende på vem det är 

som tolkar. I och med att vi presenterar täta redogörelser skapar detta transparens och 

bekräftar även studiens överförbarhet i den mån det är möjligt inom kvalitativ forskning.  

 

Det tredje delkriteriet är Pålitlighet och handlar om att skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (Lincoln & Guba, 1985). Vi har från 

start presenterat täta redogörelser av studiens forskningsprocess. Insikter från vår sida har 

dock resulterat i att forskningsprocessen vid tillfällen ändrat riktning vilket har krävt 

korrigering i den presenterade forskningsprocessen. Vi kan nu vid färdigställd studie 

bekräfta att den presenterade forskningsprocessen stämmer överens med hur det gått till 

i praktiken där transparensen gör det möjligt för andra att kopiera tillvägagångsättet rakt 

av. Det fjärde delkriteriet är konfirmering och handlar om att forskaren utifrån insikten 

att det inte går att nå en fullständig objektivitet i samhällelig forskning agerar i god tro 

(Lincoln & Guba, 1985). Vi är genomgående öppna med att studien bygger på vårt 

subjektiva tolkande och att en fullständig objektivitet aldrig har varit ett uppnåeligt mål. 

Medvetenheten från vår sida anser vi bekräftar vårt agerande av god tro och därmed 

studiens konfirmering.  
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2.2.7 Bearbetning & analys  

 
Med studiens vetenskapliga referensram som bakgrund tillämpar vi en tematisk analys 

vilket Boyatzis (1998) menar är ett lämpligt verktyg vid analys av teman och mönster 

relaterat till insamlad data. Analysen illustrerar genom tolkning en detaljerad data 

(Boyatzis, 1998) vilket gör tematisk analys lämplig för vår studie då vi syftar till att 

upptäcka och bidra till kunskap genom tolkning.  Tematiserad analys har gjort det möjligt 

för oss att kategorisera data för att skapa olika teman.  

 

 
Figur 2. Tematisk analysprocess. Egen konstruktion inspirerad av Miles och 
Huberman (1994)  

 

I syfte att skapa en lättförståelig struktur har vi strukturerat studiens teoretiska 

referensram efter följande två huvudteman; Traditionellt balanserat styrkort och 

Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet. Endast teori relevant för 

respektive tema har inkluderats vilket har bearbetats genom reduktion av teori samt 

komplettering av teori i enlighet med abduktion. Huvudtemat Anpassning av balanserat 

styrkort till offentlig verksamhet bygger på följande fyra underrubriker; Tillämpning av 

anpassat balanserat styrkort, Nyttan med anpassning av balanserat styrkort, Syftet med 

anpassning av balanserat styrkort och Anpassning av det balanserade styrkortets 

perspektiv. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen har vi strukturerat den 

empiriska datainsamlingen, analysen och resultatet efter samma underrubriker som 

huvudtemat Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet.   
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Bearbetning och analys av data följer den process som presenteras i figur 2. Som ett andra 

steg efter datainsamling följer reduktion av data, vilket har hanterats genom noggrann 

bearbetning av data för att avgöra vad som är relevant att diskutera inom ramen för 

respektive tema. Datainsamling, bearbetning av data och datareduktion har som 

visualiserat i figur 2 en växlande relation där reduktion av data i vissa fall resulterat i ett 

tillbakasteg till datainsamling för att komplettera i syfte att endast inkludera relevant 

information i förhållande till respektive tema. Med bakgrund att vi antar en abduktiv 

ansats har empiriska data till viss mån i efterhand krävt komplettering i den teoretiska 

referensramen. En koppling mellan bearbetad data relevant för respektive tema och den 

teoretiska referensramens tematisering mynnar slutligen ut i en analys och resultat.    
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3.   Teoretisk referensram  
 
Figur 3 beskriver den teoretiska referensramens upplägg. Studien behandlar inledningsvis 

det traditionella balanserade styrkortet, för att i nästa avsnitt undersöka anpassning av 

balanserat styrkort till offentlig verksamhet. Summeringen av teori mynnar vidare ut i 

empiriavsnittet som beskrivs med en egen modell.  

 
 

 
 
 
 
Figur 3. Summering teoretisk referensram. Egen konstruktion 
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3.1 Allmän referensram  

3.1.1 Det traditionella balanserade styrkortet  

 

Det balanserade styrkortet är en resultatbaserad styrfilosofi utvecklad av Kaplan och 

Norton (1992) vars grundidé syftar till att skapa balans mellan finansiella och icke-

finansiella mätindikatorer (Kaplan & Norton, 1992; 1993; 1996) vilket ger styrverktyget 

en multidimensionell natur (Kaplan & Norton, 1996). Mätindikatorer kategoriseras vidare 

i följande fyra perspektiv; Lärande och tillväxtperspektivet, Interna 

affärsprocessperspektivet, Kundperspektivet och det Finansiella perspektivet (Figur 3) 

(Kaplan, 1996a, b). Kategoriseraringen av mätindikatorer vägleds av det enskilda 

perspektivets formulerade mål i syfte att skapa mätindikatorer som redovisar resultat i 

relation till målet (Kaplan & Norton, 1992, 1993, 1996 a, b).  

 

Det balanserade styrkortets grundfunktion syftar till att kommunicera och implementera 

en organisations strategi (Malina & Selto, 2001; Davis & Albright, 2004; Sundin et al., 

2010; Lowe et al., 2011; Barnabe & Busco, 2012; Modell, 2012) där kommunicerande av 

strategi uttrycks i form av kausala relationer mellan styrkortets fyra perspektiv (Nørreklit, 

2003; Bourguignon et al., 2004).  Strategins kausala relationer visualiseras vidare genom 

ett verktyg som benämns Strategikarta (Kaplan & Norton, 1996; Mooraj et al., 1999; 

Nørreklit, 2000). 

 
 
 
Figur 4. Det balanserade styrkortets perspektiv. Källa: Kaplan och Norton (1996)   
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Strategikartan  
 
Strategikartan är ett verktyg som förespråkas inom balanserat styrkort i syfte att 

visualisera en organisations strategi genom kausala relationer (Kaplan & Norton, 1996; 

Mooraj et al., 1999; Nørreklit, 2000). Kaplan och Norton (2000) menar att strategikartan 

skapar en klar bild över hur individers specifika arbete är kopplat till organisationens 

övergripande mål, vilket gör det möjligt för individer att tillsammans arbeta på ett 

koordinerat sätt för att uppnå målen. Strategikartan skapar förståelse genom att den 

illustrerar hur ett antal strategiska mål kopplar finansiella och icke-finansiella tillgångar 

till värdeskapande processer (Kaplan & Norton, 2004; Lueg et al., 2013). När 

strategikartan har formulerats är det betydligt enklare för beslutsfattare att kommunicera 

vision och förväntningar till organisationens arbetskraft (Lueg, 2015). Kaplan och Norton 

(2004) menar att strategikartan utgör själva grunden för hela styrkortet. Detta innebär att 

organisationens strategi behöver ha sitt ursprung i strategikartan för att kunna illustrera 

hur en organisation ska uppnå strategiska mål, medan själva styrkortet mäter resultat i 

relation till strategiska mål (Kaplan & Norton, 2004). Lueg (2015) menar att 

strategikartan avslöjar eventuella brister vad gäller den kausala relationen mellan strategi 

och handling vilket gör det möjligt för beslutsfattare att omformulera strategier.   

 

Strategikartan är enligt Lueg (2015) främst ett verktyg för planering och kontroll. 

Planeringsfunktionen grundar sig i att strategikartan skapar förståelse för den 

affärsmodell som ligger bakom ett mätsystem (Lueg, 2015). Studier visar att 

strategikartan är en tillgång främst vid strategiutveckling på grund av att det vid 

utvecklandet av strategi är mest lämpligt att samtidigt utveckla ett mätsystem (Tapinos et 

al. 2010). Vid implementering av balanserat styrkort tvingas organisationen att formulera 

vilka mål som ska uppnås samt hur resultat ska mätas (Lueg, 2015). Kontrollfunktionen 

handlar om att när balanserat styrkort väl är implementerat i en organisation kan 

strategikartan användas som underlag för kontroll och i utvärderingssyfte (Lueg, 2015). 

Kaplan och Norton (2004) menar att balanserat styrkort behöver vara kopplat till ett 

belöningssystem för att kunna kallas balanserat styrkort, vilket strategikartan som en 

kontrollfunktion agerar underlag för.  
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Strategikartan bygger enligt Kaplan och Norton (2004) på följande fem principer; Strategi 

balanserar motstridiga krafter, det vill säga att en organisations strategi kräver balans 

mellan kortsiktiga- och långsiktiga finansiella mål; Strategi grundar sig på ett 

differentierat utbud av värdeerbjudanden, det vill säga att en organisations strategi kräver 

fastställande av kundvärde genom formulerandet av värdeerbjudande; Värde skapas 

genom interna affärsprocesser, det vill säga att en organisations strategi kräver 

identifiering av de få kritiska processer som säkerställer skapandet av kundvärde; Strategi 

består av samtida kompletterande teman, det vill säga att interna affärsprocesser 

klassificeras i fyra grupper; processer på operativ nivå, relation till kund, 

innovationsprocesser, sociala och juridiska processer. En organisations strategi kräver att 

samtliga grupper innehåller kritiska processer; Strategisk riktning fastställer immateriella 

tillgångars värde, det vill säga att immateriella tillgångars roll i strategin behöver 

fastställas.   
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3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet  

 

Med utgångspunkt att balanserat styrkort initialt utvecklades för privat sektor (Kaplan & 

Norton, 2001b; Niven, 2006) och att det traditionella balanserade styrkortet kräver 

anpassning för att passa offentlig verksamhet (Kaplan & Norton, 1996) följer nu en 

redogörelse av tidigare forskning där anpassning av balanserat styrkort till offentlig 

verksamhet tematiserats efter följande fyra aspekter, Tillämpning av anpassat balanserat 

styrkort, Nyttan med anpassning av balanserat styrkort, Syfte med anpassning av 

balanserat styrkort och Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv.  

 
3.2.1.1 Tillämpning av anpassat balanserat styrkort 
 
Johanson et al. (2006) menar att flertalet offentliga organisationer som anser sig tillämpa 

balanserat styrkort i själva verket endast tillämpar styrverktyget i sig. Flertalet studier 

ifrågasätter om organisationer tillämpar balanserat styrkort utvecklat av Kaplan och 

Norton (1992) eller om det handlar om en modell utvecklad av organisationen själv där 

inspiration hämtats från det balanserade styrkortet (Elefalk, 2001; Johanson & Skoog, 

2001; Käll, 2005; Bukh & Malmi, 2005).  

 

Johanson et al. (2006) och Kaplan och Norton (1996) menar att det traditionella 

balanserade styrkortet som styrverktyg inte är applicerbart rakt av utan kräver anpassning 

för att passa offentlig verksamhet. Lueg och Carvalho e Silva (2013) menar dock att 

antalet studier som redogör för hur anpassning av balanserat styrkort ska gå till i praktiken 

är begränsat. Tjugo år efter utvecklandet av balanserat styrkort skrevs en 

litteratursammanställning med syfte att sammanställa om och hur det traditionella 

balanserade styrkortet hade anpassats i praktiken (Lueg & Carvalho e Silva, 2013). 

Granskning av ledande tidskrifter mellan åren 1992 till 2012 visade på 27 stycken studier 

som behandlade anpassning av balanserat styrkort. Studierna visade att anpassning av 

balanserat styrkort framförallt syftade till att anpassa styrverktyget till specifika industrier 

eller funktioner (exempel offentlig verksamhet). Lueg och Carvalho e Silva (2013) menar 

att endast ett fåtal av de 27 studier som presenteras faller inom ramen för vad Kaplan och 

Norton (1992) benämner balanserat styrkort.  
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Tabell 1. Klassificeringstabell - Anpassning av balanserat styrkort. Källa: 
Speckbacher et al. (2003) 

 
 

I syfte att klassificera anpassade balanserade styrkort presenterar Speckbacher et al. 

(2003) en klassificeringstabell (tabell 1). Enligt Kaplan och Nortons (1996) kriterier är 

det endast BSC Typ 3 som kan benämnas balanserat styrkort då detta faller inom ramen 

för resultatbaserad styrning. Enligt Speckbacher et als. (2003) klassificeringsmodell faller 

endast 6 (22 %) av de 27 studier som behandlar anpassat balanserat styrkort inom ramen 

för BSC Typ 3 (Lueg & Carvalho e Silva 2013).  

 

Griffiths (2003) menar att offentliga verksamheters bristande förmåga att fastställa 

kausalitet, det vill säga orsak- och verkaneffekt mellan strategi och handling (BSC Typ 

2) är anledningen till misslyckad tillämpning av balanserat styrkort. Northcott och 

Taulapapa (2012) menar dock att kausalitets-logiken är ett framstående problem även 

inom privat sektor och att problemet därmed inte grundar sig i själva anpassningen av 

balanserat styrkort.  
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3.2.1.2 Nyttan med anpassning av balanserat styrkort  
 
Det balanserade styrkortets grundfilosofi är anpassad till den privata sektorns 

vinstdrivande tänk (Kaplan & Norton, 2001b; Niven, 2006). Kaplan (1999) menar dock 

att balanserat styrkort som styrverktyg ger en lika stor nytta inom offentlig verksamhet 

som inom privat sektor. Det balanserade styrkortet ska enligt Kaplan och Norton (1996) 

anpassas till den offentliga verksamhetens förutsättningar. Genom anpassning av 

balanserat styrkort skapas samma nytta inom offentlig verksamhet som inom privat 

sektor, vilket är nytta i form av uppmärksammande och klargörande av vaga missioner, 

strategiska mål och mätningar (Kaplan & Norton, 2001a).  

 

Filosofin skiftar fokus från individuella insatser och fokuserar istället på själva utfallet 

som den individuella insatsen syftar till att uppnå (Kaplan & Norton, 2001a). Genom 

anpassning erbjuder styrkortet ett koordinerat och samordnat tillvägagångsätt som 

säkerställer att en offentlig verksamhets strategiska mål och prioriteringar på ett synligt 

sätt är kopplade till affärsplaners vision om ständiga resultatförbättringar (Wisniewski & 

Ólafsson, 2004). Forgione (1997), Aidemark (2001) och Bilkhu-Thompson (2003) menar 

att det multidimensionella perspektiv som erbjuds i det balanserade styrkortet är nytta i 

sig då offentliga verksamheter är beroende av icke-finansiella aspekter av resultat. 

Arnaboldi och Lapsley (2004) och Pidd (2005) ifrågasätter nyttan i att anpassa balanserat 

styrkort till offentlig verksamhet på grund av att styrverktyget initialt utvecklades för den 

privata sektorn och att grundfilosofin därmed är för hårt bunden till just privat sektor. 

3.2.1.3 Syftet med anpassning av balanserat styrkort  
 

En konsekvens vid applicering av balanserat styrkort på offentlig verksamhet är att det 

traditionella styrkortets hierarkiordning där det finansiella perspektivet placeras högst 

upp inte passar de flesta offentliga organisationers syften (Northcott & Taulapapa 2012). 

Kaplan och Norton (2001b) menar att perspektiven ska placeras om med 

kundperspektivet högst upp, vilket de menar är själva grundsyftet med anpassning av 

balanserat styrkort till offentlig verksamhet. Det finansiella perspektivet ska alltså ha en 

minskad betydelse inom offentlig verksamhet till förmån för kundperspektivet (Atkinson 

& Epstein, 2000). Kundperspektivet kan enligt Kaplan och Norton (1996) även placeras 

horisontellt med det finansiella perspektivet för att betona att förvaltning av offentliga 

medel är ett primärt syfte inom offentlig verksamhet.  
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Kaplan och Norton (1996) menar vidare att utöver anpassning vad gäller perspektivens 

”tyngd” kan ytterligare ett perspektiv adderas till det balanserade styrkortet i syfte att 

anpassa styrverktyget till offentlig verksamhet. Kaplan (1999) menar dock att det finns 

vissa svårigheter vad gäller anpassning av resultatbaserad styrning till offentlig 

verksamhet vilket de menar beror på att offentlig verksamhet till större del inbegriper mål 

som har en icke-finansiell natur.  

 

Lueg och Carvalho e Silva (2013) presenterar två studier som behandlar anpassning av 

balanserat styrkort till offentlig verksamhet där specifika syften till varför balanserat 

styrkort har anpassats presenteras. Changs (2007) studie visar att balanserat styrkort 

anpassades till den offentliga verksamheten i syfte att fastställa resultat och rapportering 

av resultat till allmänheten. Greatbanks och Tapps (2007) studie visar att den offentliga 

verksamheten anpassade balanserat styrkort i syfte att förbättra kundservice.   

 
3.2.1.4 Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv  
 
Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att det traditionella balanserade styrkortets 

perspektiv saknar relevans inom offentlig verksamhet och att perspektivens beteckning 

och innebörd kräver anpassning. Kundperspektivet skapar problem genom att offentliga 

verksamheter har en mängd olika kunder och tjänstemottagare och även en mängd olika 

intressenter såsom samhället i stort, skattebetalare och stat (Wisniewski & Ólafsson, 

2004). Inom privat sektor väljer kunder själva vilken organisations tjänster de önskar 

konsumera medan kunder inom offentlig verksamhet har begränsade valmöjligheter. 

Även Lärande- och tillväxtperspektivet skapar enligt Wisniewski och Ólafsson (2004) 

problem inom offentlig verksamhet då tillväxt och ökade marknadsandelar till skillnad 

mot privat sektor inte är ett logiskt strategiskt mål. Wisniewski och Ólafsson (2004) 

menar att istället för lärande och tillväxt så lämpar sig reduktion av aktiviteter och storlek 

bättre för offentlig verksamhet. Vad gäller interna affärsprocessperspektivet så används 

detta sällan inom offentlig sektor (Wisniewski & Ólafsson, 2004). De traditionella 

perspektiven behöver därmed anpassas för att skapa relevans för offentlig verksamhet 

(Wisniewski & Ólafsson, 2004).  Kaplan och Norton (1996) menar att balanserat styrkort 

ska anpassas till den specifika verksamheten och i bland krävs det att ytterligare 

perspektiv behöver adderas eller att vissa perspektiv behöver bytas ut. 
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Tabell 2. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet. Egen 
konstruktion.  

 

Tabell 2 visar tre studier av anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet. 

Changs (2007) studie visar att en brittiskt offentlig verksamhet anpassade balanserat 

styrkort i syfte att fastställa resultat och rapportering av resultat till allmänheten. Det 

traditionella balanserade styrkortet ersattes med fem stycken perspektiv relaterade till 

nationella mål (Chang, 2007). Greatbanks och Tapps (2007) studie visar att en offentlig 

verksamhet i Nya Zeeland anpassade balanserat styrkort i syfte att förbättra kundservice. 

Här valde organisationen att utgå från fem stycken övergripande perspektiv där varje 

avdelning inom organisationen utvecklade egna styrkort inom ramen av de övergripande 

perspektiven (Greatbanks & Tapp, 2007). McAdam och Walkers (2003) studie visar att 

en brittisk offentlig verksamhet adderade ett femte perspektiv utöver det traditionella 

balanserade styrkortet i syfte att spegla medarbetares perspektiv. Utöver detta anpassades 

den traditionella hierarkiordningen och kundperspektivet placerades högst upp (McAdam 

& Walker, 2003).  
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3.3  Summering teoretisk referensram  
 

Anpassning av balanserat styrkort leder enligt Lueg och Carvalho e Silva (2013) till en 

varierad tillämpningsgrad av balanserat styrkort. Enligt Speckbacher et als. (2003) 

klassificeringstabell är det endast ett fåtal anpassade balanserade styrkort som uppnår det 

balanserade styrkortets kriterier, vilket Griffiths (2003) menar beror på offentliga 

verksamheters bristande förmåga att fastställa kausalitet. Johanson et al. (2006) menar att 

flertalet offentliga verksamheter som anser sig tillämpa balanserat styrkort i själva verket 

endast tillämpar styrkortet i sig. Flertalet studier ifrågasätter om organisationer tillämpar 

balanserat styrkort utvecklat av Kaplan och Norton (1992) eller om det handlar om en 

modell utvecklad av organisationen själv där inspiration hämtats från det balanserade 

styrkortet (Elefalk, 2001; Johanson & Skoog, 2001; Käll, 2005; Bukh & Malmi, 2005).  

 

Balanserat styrkort ska enligt Kaplan och Norton (1996) anpassas till offentliga 

verksamheters förutsättningar. Genom anpassning av balanserat styrkort skapas samma 

nytta inom offentlig verksamhet som inom privat sektor, vilket är nytta i form av 

uppmärksammande och klargörande av vaga missioner, strategiska mål och mätningar 

(Kaplan & Norton, 2001a). Genom anpassning erbjuder styrkortet ett koordinerat och 

samordnat tillvägagångsätt som säkerställer att en offentlig verksamhets strategiska mål 

och prioriteringar på ett synligt sätt är kopplade till affärsplaners vision om ständiga 

resultatförbättringar (Wisniewski & Ólafsson, 2004).  

 

Kaplan och Norton (1996) menar att syftet med själva anpassningen av balanserat styrkort 

är att styrverktyget ska passa den specifika organisationen. Northcott och Taulapapa 

(2012) menar att den traditionella hierarkiordningen där det finansiella perspektivet 

placeras högst upp inte passar de flesta offentliga organisationers syften. Kaplan och 

Norton (2001b) menar att styrkortet ska placeras om med kundperspektivet högst upp, 

vilket de hävdar är själva grundsyftet med anpassning av balanserat styrkort till offentlig 

verksamhet. Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att de traditionella perspektiven 

saknar relevans inom offentlig verksamhet och att perspektivens beteckning och innebörd 

kräver anpassning. Kaplan och Norton (1996) menar att balanserat styrkort ska anpassas 

till den specifika organisationen vilket ibland kräver att ytterligare perspektiv behöver 

adderas eller att vissa perspektiv behöver bytas ut. 
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Med ovanstående teoretiska referensram som bakgrund utgår studien från en 

övergripande frågeställning som handlar om att belysa hur balanserat styrkort anpassas 

till offentlig verksamhet. Anpassning som begrepp inkluderar fyra aspekter där varje 

aspekt redogörs för i den teoretiska referensramen. Aspekterna utgör grunden för 

kommande empiriavsnitt och presenteras i nedanstående figur. 

 
 

Figur 5. Teoretiska aspekter – Anpassning av balanserat styrkort. Egen 
konstruktion.  
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4.   Empiri 
Som en inledande del för resterande empiriavsnitt följer nu en redogörelse av vilka 

respondenter som deltagit i studien. Vissa respondenter svarar för specifika förvaltningar 

medan andra behandlar anpassning av balanserat styrkort utifrån en hel regions 

perspektiv.  En klassificering av respondenters position på vilken organisatorisk nivå 

presenteras nedan (tabell 3).  Respondenter och företrädande verksamheter är anonyma i 

studien och benämns vidare Respondent (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/).  

 
Tabell 3. Respondentförteckning. Egen konstruktion.  
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4.1  Tillämpning av anpassat balanserat styrkort  
 

Samtliga respondenters verksamheter med undantag respondent G tillämpar anpassade 

balanserade styrkort. Med utgångspunkt att samtliga respondenter svarar utifrån specifika 

balanserade styrkort anpassade för respektive verksamhet följer nu en övergripande 

redogörelse över hur respondenter ser på tillämpning av specifikt anpassade balanserade 

styrkort.  

 

Respondent A är planeringschef på regionnivå och ansvarar för en regions planerings- 

och uppföljningsprocess. Verksamheten har sedan år 2003 tillämpat balanserat styrkort 

då det beslutades politiskt att balanserat styrkort skulle användas som styrmodell. 

Respondent A menar att styrmodellen är anpassad till regionens specifika verksamhet och 

beskriver tillämpningen av balanserat styrkort på följande sätt;  

 

”Att det [balanserat styrkort] ska användas är prioriterat av vår nya Regiondirektör. 

Under åren har det varierat och vi kan se att vi måste göra ett omtag idag. Det är en stor 

organisation. Vid införandet såg organisationen annorlunda ut och olika kulturer och 

förhållningssätt har skapats.”  

”Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin 

verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt 

viktigt vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra 

perspektiv…”.  

 

Respondent B är verksamhetsstrateg på förvaltningsnivå och har arbetat med 

utvecklingen av balanserat styrkort i en förvaltning.  Förvaltningen har sedan år 2007 

tillämpat balanserat styrkort då det implementerades på ett antal avdelningar inom 

förvaltningen. Respondent B menar att förvaltningen tillämpar balanserat styrkort 

anpassat till den specifika förvaltningen och beskriver dagens tillämpning enligt följande;  

 

”Sedan 2012 är styrkortet en del i vår verksamhetsplanmodell som jag tagit fram för 

förvaltningen. Den finns både övergripande för förvaltningen och sedan på respektive 

avdelning”.  

”Samtliga avdelningar inom förvaltningen använder balanserat styrkort.”  
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Respondent C är budgetchef på regionnivå. Regionen har sedan 2010 tillämpat balanserat 

styrkort för planering och uppföljning på samtliga nivåer inom regionen. Respondent C 

menar att regionen har anpassat styrmodellen till dess specifika verksamhet och beskriver 

tillämpning av balanserat styrkort inom regionen enligt följande;  

 

”Används på alla nivåer och vid all planering och uppföljning. De bolag som ägs av 

landstinget rapporterar också enligt balanserat styrkort”  

 

Respondent D är controller och avdelningschef för en avdelning med controllers som 

arbetar med ledningskansli och regionledning.  Regionen använder i sin helhet inte 

balanserat styrkort, utan tillämpas endast av ett antal förvaltningar inom regionen. Vissa 

delar av organisationen har dock på eget initiativ valt att använda balanserat styrkort. 

Respondent D menar vidare att de förvaltningar som valt att tillämpa balanserat styrkort 

tillämpar styrkort anpassade för respektive verksamhet.  

 

Respondent E är enhetschef på en regions controllerenhet. Regionen har sedan 1999 

tillämpat balanserat styrkort som styrmodell. Balanserat styrkort används på alla nivåer 

inom hela regionen, från högsta beslutande politiska organ via styrelser och nämnder till 

varje produktionsenhet. Respondent E menar att det handlar om ett anpassat balanserat 

styrkort där korrigeringar gjort i syfte att passa regionens verksamhet.  

 

Respondent F är controller direkt underställd förvaltningschefen. En anpassad variant av 

balanserat styrkort har tillämpats inom förvaltningen sedan start år 2008. Balanserat 

styrkort tillämpas inom hela förvaltningen där övergripande mål är obligatoriska. 

Respondent F uttrycker förvaltningens tillämpning av det anpassade balanserade 

styrkortet enligt följande;  

 

”Omfattningen beror lite på vilken typ av verksamhet det är. Vissa verksamheter är mer 

trögrörliga och följer det [balanserat styrkort] månadsvis, medan andra tittar på det 

nästan dagligen”. 

”Det används på alla nivåer, ända ner på teamnivå i vissa fall”. 
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Respondent G är strateg och arbetar med verksamhetsuppföljning på regionnivå. 

Respondent G svarar följande på vår förfrågan om intervjumedverkan; 

 

”I … jobbar vi inte längre med balanserade styrkort BSC så det blir svårt för oss att 

svara på dessa frågor. Jag personligen tror att ni kommer få liknande svar från de flesta 

landsting/regioner eftersom de flesta gått ifrån den modellen för verksamhetsuppföljning. 

Trenden inom landstingssektorn har under en tid varit mer värdebaserade modeller och 

det vi ser framför oss är att sektorn talar mer och mer om tillit.”  

 

Respondent H är samordnare för målstyrning på regionnivå, som bland annat innebär 

samordning av verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Regionen tillämpade 

balanserad styrning redan innan respondenten började i landstinget för tio år sedan. En 

anpassad variant av balanserat styrkort används idag på landstingsnivå, förvaltningsnivå, 

basenhetsnivå och ner på enhetsnivå. Respondent H beskriver tillämpningen av balanserat 

styrkort på följande sätt; 

 

"Som en del av landstingets ordinarie planering och uppföljning av verksamhet. Har lyfts 

fram ytterligare sista året för att tydliggöra målstyrningen”. 

"Det finns en framtagen riktlinje för målstyrning framtagen för landstinget… Varje dag 

lite bättre som är vår verksamhetsstrategi är en del av målstyrningen". 

 

Respondent I är utvecklingsdirektör och regionen som respondenten svarar för har 

tillämpat en anpassad variant av balanserat styrkort sedan 1996/1997. Alla inom regionen 

använder balanserat styrkort i ledningssammanhang. Respondent I beskriver kort 

tillämpning av balanserat styrkort enligt följande; 

 

"Ett aktivt språk, angreppssätt i ledningssystemet”. 

 

 

 

 



 

 
 

36 

Respondent J är verksamhetscontroller och beskriver regionens tillämpning av anpassat 

balanserat styrkort enligt följande; 

 

”…de är stommen i den verksamhetsplan som alla enheter gör”. 

”Alla delar av organisationen ska göra en verksamhetsplan där basen är de fyra 

perspektiven och de mål som angetts inom varje del. Nästan alla diskussioner kring 

måluppfyllelse utgår ifrån Verksamhetsplanen”. 

 
4.2 Nyttan med anpassning av balanserat styrkort  
 

Nyttan med anpassning av balanserat styrkort varierar beroende på respondent då nyttan 

har sin utgångspunkt i respondenters olika positioner inom offentliga verksamheter. 

Respondent A menar att nyttan inte är balanserat styrkort i sig utan att det handlar om den 

effekt verksamhetens anpassade balanserade styrkort har på ledning och styrning.  

 

Respondent A uttrycker följande; 

”Organisationen måste välja en modell, vara uthållig, skapa lärande system för 

planering och uppföljning samt ha chefer som följer modellen.”  

 

Respondent A menar att nyttan med verksamhetens anpassade balanserade styrkort är att 

det skapar ett eskaleringssystem om det tillämpas på alla nivåer. Om verksamhetens 

balanserade styrkort tillämpas på alla nivåer är det lättare att få en överblick och jämföra 

när alla nivåer inom organisationen arbetar likadant.  

 

Respondent B menar att balanserat styrkort anpassat till den specifika verksamheten 

skapar nytta i form av standardisering vilket möjliggör jämförelser. Samtidigt menar 

respondent B att balanserat styrkort är ett enkelt styrverktyg vad gäller uppföljning av 

mål och handlingsplaner. Respondent B uttrycker följande; 

 

”Styrkortet tillsammans med hela modellen för verksamhetsplanen har fått verksamheten 

att arbeta mer systematiskt och standardiserat. Det är lättare att få en överblick och 

jämföra när alla arbetar likadant.”  
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Respondent C menar att nyttan med verksamhetens anpassade blanserade styrkort är att 

det möjliggör en enhetlig struktur på rapporteringen, vilket leder till systematisk 

uppföljning och utvärdering utifrån olika perspektiv. Respondent C uttrycker följande;  

 

”Balanserat styrkort leder till att diskussioner med olika ingångar vad gäller till exempel 

måluppfyllelse skapas vilket är en positiv effekt. Dialogen totalt sett anses som den 

viktigaste effekten.”  

 

Respondent D uttrycker följande; 

”Även om den offentliga sektorn inte tillämpar det traditionella balanserade styrkortet 

och får de effekter som syftet med det är, så skapas ändå någon form av balanserad 

styrning mellan ekonomi (medel) och verksamhet (syfte).”  

 

Respondent E uttrycker följande;  

”Den största nyttan med balanserat styrkort är att modellen ser till hela verksamheten. 

En systematik skapas och säkerställer enhetlig styrning mellan politik och handling.”  

 

Respondent F menar att på grund av att förvaltningen tillämpat anpassat balanserat 

styrkort sedan grundandet är styrmodellen en del av organisationens identitet. Styrkortet 

har förbättrats genom åren och förvaltningen är mycket nöjd med styrmodellen. 

Respondent F uttrycker följande; 

 

”Den främsta nyttan med balanserat styrkort är att alla i organisationen på alla nivåer 

kan se vad som är viktigt och hur varje del kan bidra till egna och gemensamma mål. 

Medabetare får en större förståelse för att det inte bara är finansiella mått som räknas 

och att man får en större förståelse för hur varje medarbetare bidrar till gemensamma 

mål.”  

 
Respondent H menar att nyttan med att anpassa balanserat styrkort till verksamheten 

ligger i att det blir ordning och reda på målstyrningen och att de viktigaste effekterna är 

att röda tråden håller ihop verksamheten. Respondent H uttrycker fördelen med anpassat 

balanserat styrkort enligt följande; 

"En personlig reflektion, att ekonomi och medarbetarområdet är medel för att nå målen". 
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Respondent I uttrycker den största nyttan med anpassning av balanserat enligt följande;   

"Språklig gemenskap, skapar systematik och struktur”. 

Respondent J menar att den största nyttan med anpassat balanserat styrkort är att det 

skapar översikt. Nyttan ligger även i att det är lättare att visa på att det är viktigt att följa 

flera resultat än det ekonomiska resultatet. Dock uttrycker respondent J följande; 

 

”Jag tycker att det är bra med de fyra perspektiven men tycker att det kan vara för mycket 

delmål inom varje perspektiv”. 

 

4.3 Syftet med anpassning av balanserat styrkort  
 

Syftet till varför offentliga verksamheter väljer att anpassa balanserat styrkort skiljer 

mellan respondenterna samtidigt som det finns vissa likheter. Grundsyftet med 

anpassning av balanserat styrkort är enligt samtliga respondenter i huvudsak ett sätt att 

uppnå det traditionella balanserade styrkortets grundfunktion, det vill säga ett medel för 

verksamhetsplanering och uppföljning. Samtliga respondenter menar att 

regionen/förvaltningen tidigare endast utgått från ett ekonomiskt perspektiv och att det 

balanserade styrkortet med inkluderandet av flera perspektiv ger en bredare och mer 

balanserad styrning.  

 

Exempelvis så uttrycker respondent A följande;  

”Landstinget var styrt utifrån ett perspektiv – Ekonomi. Ambitionen var en balanserad 

styrning och man beslutade att införa balanserat styrkort med fyra perspektiv”.   

 

Även respondent J uttrycker syftet med anpassning av balanserat styrkort enligt följande; 

”För att på ett lätt och väldigt förståeligt sätt kunna följa de fyra perspektiv som alla 

verksamheter mäts på”. 
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Respondent B och C uttrycker båda betydelsen av att arbeta mer systematiskt, vilket de 

kopplar samman med regionens/förvaltningens syfte med att anpassa balanserat styrkort 

till verksamheten.  Båda respondenterna uttrycker vikten av att genom anpassning skapa 

en enhetlig struktur vilket skapas genom att systematiskt följa upp och utvärdera utifrån 

olika perspektiv. Den enhetliga strukturen skapas enligt respondenterna genom att 

tillämpa övergripande styrkort som sedan ligger till grund för styrkort på lägre nivå.  

 

Respondent B uttrycker följande;  

”Styrkortet infördes från början på olika avdelningar inom förvaltningen som en del i att 

arbeta mer systematiskt”.  

 

Respondent C uttrycker i likhet med respondent B följande;  

”Att mer systematiskt ta hänsyn till fler perspektiv än ekonomi”.  

 

Respondent D, E, F och H betonar istället betydelsen av mål inom verksamhetsplanering 

och uppföljning och kopplar samman detta med syftet med att anpassa balanserat styrkort 

till verksamheten. Formulering av mål har sin utgångspunkt i verksamhetens perspektiv 

vilket skapar en bredare styrning. Målen bygger upp perspektiven och en balans skapas 

mellan kort- och långsiktiga mål.  

 

Respondent D uttrycker följande;  

”En förvaltning inom regionen valde att implementera det balanserade styrkortet i syfte 

att skapa en bredd i målstyrningen”.  

 

Respondent E uttrycker följande;  

”Ambitionen med implementering av balanserat styrkort var att få en bredare styrning 

där ekonomiska aspekter kopplades samman med verksamheten med syfte att nå balans 

mellan kortsiktiga- och långsiktiga mål.” 

 

Respondent F utrycker följande;  

”Syftet med införandet var att få en tydligare koppling på hur de övergripande målen 

hänger ihop och kunna användas ända ner på enhets/team-nivå”.  
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Respondent H uttrycker följande;  

”Det är en del av verksamhetsplaneringen och uppföljningen som samtliga förvaltningar 

är involverade i.” 

 

Respondent D menar att offentliga organisationer inte följer det traditionella balanserade 

styrkortet utan tillämpar istället anpassade varianter av balanserat styrkort vilket 

medvetet/omedvetet kan leda till en annan sorts styrning. Respondent D menar dock att 

även anpassade varianter av balanserat styrkort uppnår den effekt det traditionella 

styrkortet syftar till att uppnå och att styrmodellen därmed är applicerbar även inom 

offentlig verksamhet.  

 

Respondent I uttrycker syftet med att anpassa balanserat styrkort till verksamheten enligt 

följande; 

”Stärka budgetarbetets insikt om Total Quality Management.” 

 
4.4 Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv  
 
Enligt samtliga respondenter tillämpas anpassade varianter av balanserat styrkort. Alla 

respondenter förutom två menar dock att verksamheter anpassar genom att korrigera det 

traditionella balanserade styrkortets perspektiv. Med korrigering menas att antalet 

perspektiv och perspektivens innebörd och beteckning skiljer från det traditionella 

balanserade styrkortet. De perspektiv som har framkommit är; invånarperspektivet, 

kundperspektivet, medborgarperspektivet, personalperspektivet, miljöperspektivet, 

patientperspektivet, samhällsperspektivet, processperspektivet, medarbetarperspektivet, 

verksamhetsperspektivet och ekonomiperspektivet. Av dessa elva perspektiv är det två 

som används av samtliga landsting/förvaltningar, nämligen processperspektivet och 

ekonomiperspektivet. Även medarbetarperspektivet används av alla utom två. I övrigt är 

alltså perspektiven anpassade för respektive landsting/förvaltning.  

 

Vad som skiljer respondenterna åt är vilket perspektiv som placeras som det överordnade 

perspektivet. Respondenterna menar att en anpassning av det traditionella balanserade 

styrkortet har tillämpats genom att ett annat perspektiv än det finansiella placerats högst 

upp i hierarkin. Undantag är respondent A som ser det finansiella perspektivet som 

styrande.  
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Respondent A svarar följande på frågan om det förekommer rangordning mellan 

perspektiven; 

”Nej det ska det inte göra men ekonomin är fortfarande styrande och vid beslut om BSK 

behöver prioriteringar göras mellan perspektiven för att verksamheten ska kunna uppnå 

dem i realiteten. Mål och mått behöver även vidareutvecklas”. 

 

Enligt respondent C är medborgarperspektivet överordnat och enligt respondent D är 

patientperspektivet överordnat. Respondent F uttrycker följande;  

”Samtliga perspektiv används men kund och medarbetare sätts först, vilket är ganska 

vanligt för tjänsteföretag. Sedan är det alltid lätt att falla tillbaka på produktion 

(processer) och ekonomi (finansiellt).”  

 

Enligt respondent B, E, I och J finns ingen rangordning utan avsikten är att balanserat 

styrkort ska stimulera rörelse mellan perspektiven. Med utgångspunkt i respektive 

perspektiv fastställs olika handlingsplaner som syftar till att nå perspektivens strategiska 

mål.  

 

Respondent B förklarar att förvaltningen till en början tillämpade ytterligare ett 

perspektiv; verksamhetsperspektivet. Respondent B uttrycker att; 

”Syftet med verksamhetsperspektivet var att spegla verksamhetens övergripande mål för 

leverans av tjänster. Detta på grund av svårigheten i att få in övergripande 

verksamhetsmål i det dagliga arbetet.  

 

Verksamhetsperspektivet avvecklades dock genom att förvaltningen gav övriga fyra 

perspektiv klarare riktlinjer vilket därigenom även inkluderade det forna 

verksamhetsperspektivets mål.  

 

 

Vidare menar respondent D att de förvaltningar som tillämpar balanserat styrkort följer 

en struktur som innebär att framtid och utveckling tonas ner till förmån för medarbetare 

vilket skapar en omorientering från framtid till nutid/dåtid. Respondent D uttrycker 

följande; 

”Man lyfter här medarbetare till samma nivå/rang som kund vilket i sig innebär en 

nedtoning av kund i förhållande till medarbetare.”  
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Till skillnad från respondent B används dock verksamhetsperspektivet fortfarande i 

respondent Hs landsting, det vill säga ”Verksamhet och process”. Det förekommer ingen 

rangordning mellan perspektiven eftersom de har olika inriktningar”.  
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Tabell 4. Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv.  Egen 
konstruktion.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

44 

 
5.    Analys 
 
För att tydliggöra uttrycker följande analys flertalet gånger ”samtliga respondenter” och 

då inkluderas alla respondenter förutom respondent G då företrädande verksamhet inte 

längre tillämpar balanserat styrkort. Respondent G redogörs dock för men då i ett 

sammanhang där det tydligt uttrycks att det handlar specifikt om respondent G. 

 
5.1 Tillämpning av anpassat balanserat styrkort  
 

Flertalet offentliga organisationer som anser sig tillämpa balanserat styrkort utvecklat av 

Kaplan och Norton (1992) tillämpar i själva verket en modell utvecklad av organisationen 

själv där inspiration hämtats från det balanserade styrkortet (Elefalk, 2001; Johanson & 

Skoog, 2001; Käll, 2005; Bukh & Malmi, 2005). Studien visar att alla respondenters 

verksamhet på ett eller annat sätt tillämpar anpassade varianter av det traditionella 

balanserade styrkortet.  Tidigare studier visar att endast 6 (22 %) av 27 stycken 

modifierade balanserade styrkort faller inom ramen för vad Kaplan och Norton (1996) 

benämner balanserat styrkort (Speckbacher et al., 2003). Speckbacher et al. (2003) menar 

alltså att endast 22 % är av BSC Typ 3 i följande modell: 

 

 
Tabell 5. Klassificeringstabell – Anpassning av balanserat styrkort. Källa: 
Speckbacher et al. (2003) 
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5.1.1 BSC Typ 1 

 

Kaplan och Norton (1992) utvecklade balanserat styrkort i syfte att skapa en balans 

mellan finansiella och icke-finansiella mätindikatorer, vilket ger styrverktyget en 

multidimensionell natur (Kaplan & Norton, 1996).  Studien visar att alla respondenters 

verksamheter tillämpar anpassade varianter av balanserat styrkort på grund av att 

modellens grundfunktion möjliggör en bredare styrning genom inkluderandet av både 

finansiella och icke-finansiella perspektiv. Majoriteten av respondenterna menar att en 

balanserad styrning mellan finansiella och icke-finansiella perspektiv är grundsyftet till 

varför balanserat styrkort tillämpas, vilket möjliggörs genom anpassning av det 

balanserade styrkortet. Verksamheterna har tidigare endast utgått från ett finansiellt 

perspektiv vilket respondenterna menar inte är optimalt ur ett offentligt sammanhang. 

Studiens respondenter uttrycker därmed i enlighet med den befintliga litteraturen (ex. 

Forgione, 1997; Aidemark, 2001; Bilkhu-Thompson, 2003) att den multidimensionella 

natur som erbjuds i det balanserade styrkortet passar offentlig verksamhet på grund av att 

filosofin fångar icke-finansiella aspekter av resultat.   

 

Samtidigt menar exempelvis respondent A att regionen sedan implementering haft en 

varierad tillämpningsgrad av det anpassade balanserade styrkortet men att det i dagsläget 

ses som en prioritet att samtliga nivåer inom regionen ska tillämpa styrkortet. Framväxten 

av NPM och resultatbaserad styrning inom offentlig sektor grundar sig på säkerställandet 

av en hög verkningsgrad mellan strategi och handling (Hood, 1995; Boston et al. 1996) 

det vill säga den modell som en verksamhet anser sig tillämpa behöver även följas i 

praktiken vilket inte alltid varit fallet enligt respondent A. Även respondent F antyder en 

varierad tillämpningsgrad av verksamhetens anpassade balanserade styrkort. 

Förvaltningen har sedan start tillämpat balanserat styrkort men det balanserade styrkortets 

tillämpningsgrad beror på vilken typ av verksamhet det handlar om. Vissa verksamheter 

inom förvaltningen är mer trögrörliga och följer upp styrkorten på månadsbasis, medan 

vissa följer upp styrkorten dagligen.  
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5.1.2 BSC Typ 2 

 

Det balanserade styrkortets grundfunktion syftar till att kommunicera och implementera 

en organisations strategi (Malina & Selto, 2001; Davis & Albright, 2004; Sundin et al., 

2010; Lowe et al., 2011; Barnabe & Busco, 2012; Modell, 2012) vilket uttrycks i form av 

kausala relationer mellan styrkortets perspektiv (Nørreklit, 2003; Bourguignon et al., 

2004). Samtliga respondenter menar att balanserat styrkort anpassat för respektive 

verksamhet används som modell för verksamhetsplanering och uppföljning där 

utgångspunkten är verksamhetens strategiska mål. Kausalitetsbegreppet som sådant 

uttrycks inte av någon respondent. Figge et al. (2002) menar att ett kausalitetssystem 

skapas genom att de enskilda perspektivens strategiska mål syftar till att uppnå det 

överordnande perspektivets mål och därmed uppnå organisationens övergripande 

affärsstrategi. Fyra stycken respondenter menar att en anpassning av det balanserade 

styrkortet har gjorts genom att det finns ett specifikt överordnat perspektiv vilket indirekt 

antyder att det finns en kausalitetslogik mellan perspektiven. Samtliga respondenter 

menar att syftet med tillämpning av verksamheters anpassade balanserade styrkort 

handlar om skapandet av en balanserad styrning vilket i sig även indirekt tyder på en 

kausalitets-logik.  

 

Griffiths (2003) menar att offentliga organisationer brister i förmågan att fastställa 

kausala relationer mellan perspektiven. Trots antydan om att flertalet respondenter 

uttrycker en kausalitets-logik kan den bristande förmågan att till fullo fastställa kausalitet 

vara anledningen till varför respondenter inte beskriver styrkortets kausala relationer mer 

ingående.  

 

Strategins kausala relationer visualiseras vidare genom ett verktyg som benämns 

Strategikarta (Kaplan & Norton, 1996; Mooraj et al., 1999; Nørreklit, 2000).  Kaplan och 

Norton (2000) menar att strategikartan skapar en klar bild över hur individers specifika 

arbete är kopplat till organisationens övergripande mål, vilket gör det möjligt för individer 

att tillsammans arbeta på ett koordinerat sätt för att uppnå målen. Strategikarta som 

begrepp uttrycks inte av någon respondent.  
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Studier visar dock att strategikartan är en tillgång främst vid strategiutveckling på grund 

av att det vid utvecklandet av strategi är mest lämpligt att samtidigt utveckla ett 

mätsystem (Ex. Tapinos et al. 2010). Vid implementering av balanserat styrkort tvingas 

organisationen formulera vilka mål som ska uppnås samt hur resultat ska mätas (Lueg, 

2015).  

 

Alla respondenter har tillämpat anpassade varianter av balanserat styrkort sedan flera år 

tillbaka vilket tyder på att strategiutvecklingen redan är avklarad.  Enligt Tapinos et al. 

(2010) kan detta vara anledningen till att strategikartan inte längre har en central roll och 

därmed inte benämns av respondenterna. Lueg (2015) menar dock att strategikartan utgör 

en kontrollfunktion som används som underlag för kontroll och i utvärderingssyfte när 

balanserat styrkort väl är implementerat i en verksamhet. Samtliga respondenter menar 

att verksamhetens anpassade balanserade styrkort är ett medel för verksamhetsplanering 

och uppföljning. Enligt Lueg (2015) borde strategikartan därmed ha en central roll.  

5.1.3 BSC Typ 3 

 

Flertalet respondenter menar att tillämpning av verksamheters specifika balanserade 

styrkort är ett resultat av politiskt beslutsfattande.  Detta indikerar endast att tillämpning 

av modellen i sig är ett beslut taget av beslutsfattare men avslöjar inte om styrkortets 

planer och motiv kan kopplas till beslutsfattares motiv. Syftet med beslutet är att skapa 

en balanserad styrning där fler perspektiv än det finansiella inkluderas vilket på ett 

övergripande plan kan kopplas samman med beslutfattares motiv. Kaplan och Norton 

(2000) menar att strategikartan skapar en klar bild över hur individers specifika arbete är 

kopplat till organisationens övergripande mål, vilket gör det möjligt för individer att 

tillsammans arbeta på ett koordinerat sätt för att uppnå målen. När strategikartan har 

formulerats är det betydligt enklare för beslutsfattare att kommunicera vision och 

förväntningar till organisationens arbetskraft (Lueg, 2015). 

 

Respondent F uttrycker att den främsta nyttan med verksamhetens anpassade balanserade 

styrkort är att alla i organisationen på alla nivåer kan se vad som är viktigt och hur varje 

del kan bidra till egna och gemensamma mål. Medabetare får en större förståelse för att 

det inte bara är finansiella mått som räknas och att man får en större förståelse för hur 

varje medarbetare bidrar till gemensamma mål. Kaplan och Norton (2001a) menar att det 
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balanserade styrkortet skiftar fokus från individuella insatser och fokuserar istället på 

själva utfallet som den individuella insatsen syftar till att uppnå. Respondent F utrycker 

därmed att individuella insatser bidrar till att övergripande mål fastställda av 

beslutsfattare uppnås vilket visar på att planer och mål är kopplade till beslutsfattares 

motiv.  

 
5.2 Nyttan med anpassning av balanserat styrkort   
 
Den främsta nyttan respondenter uttrycker med tillämpning av verksamheters anpassade 

balanserade styrkort är den enhetliga struktur som skapas vilket leder till en strävan mot 

gemensamma mål. Balanserat styrkort anpassat till den specifika verksamheten gör det 

möjligt att systematisk följa upp och utvärdera utifrån olika perspektiv. En 

standardisering skapas vilket möjliggör jämförelser med andra samtidigt som det är ett 

relativt enkelt verktyg för att strukturera upp mål och handlingsplaner.  

 

Styrkortet tillsammans med hela modellen för verksamhetsplanen får enligt respondent B 

verksamheten att arbeta mer systematiskt och standardiserat. Det är som respondent B 

antyder lättare att få en överblick och jämföra när alla arbetar likadant och som respondent 

F antyder att alla i organisationen på alla nivåer kan se vad som är viktigt. Även 

Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att balanserat styrkort anpassat till den specifika 

verksamheten erbjuder ett koordinerat och samordnat tillvägagångsätt som säkerställer 

att en offentlig organisations strategiska mål och prioriteringar på ett synligt sätt är 

kopplade till affärsplaners vision om ständiga resultatförbättringar.  

 

Vidare menade respondent A att det balanserade styrkortet i sig inte är nyttan utan att det 

handlar om den effekt det anpassade balanserade styrkortet har på ledning och styrning. 

Det kan ses som ett verktyg som hjälper organisationen att välja en modell, vara uthållig, 

skapa lärande system för planering och uppföljning samt ha chefer som följer modellen. 

Som respondent C menade är dialogen totalt sett den viktigaste effekten. Respondent H 

menade att den finns en riktlinje framtagen för landstinget och att det varje dag blir lite 

bättre eftersom deras verksamhetsstrategi är en del av målstyrningen. Även Kaplan och 

Norton (2001a) hade ett liknande tankesätt och menade att det balanserade styrkortet är 

ett verktyg som ger offentliga organisationer möjlighet att uppmärksamma och klargöra 

vaga missioner, strategiska mål, operativa aktiviteter och mätningar.  
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Forgione (1997), Aidemark (2001) och Bilkhu-Thompson (2003) hävdar att det 

multidimensionella perspektiv som erbjuds i det balanserade styrkortet passar den 

offentliga organisationen på grund av att filosofin fångar icke-finansiella aspekter av 

resultat. Även respondent F menar att medarbetare får en större förståelse för att det inte 

bara är finansiella mått som räknas och att man får en större förståelse för hur varje 

medarbetare bidrar till gemensamma mål. Vidare menar här respondent D att även om 

dennes organisation inte tillämpar det traditionella balanserade styrkortet och får de 

effekter som syftet med det är, skapas ändå någon form av balanserad styrning mellan 

(ekonomi) och verksamhet (syfte). 

 

 
5.3 Syftet med anpassning av balanserat styrkort   
 
Alla respondenter menar att respektive verksamhet tillämpar anpassade varianter av 

balanserat styrkort i syfte att skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

perspektiv. Detta är i enlighet med det grundsyfte Kaplan och Norton (1992) formulerade 

vid utvecklandet av balanserat styrkort. Det balanserade styrkortet utvecklades initialt för 

den privata sektorn och är därmed anpassad till privata organisationers vinstdrivande tänk 

(Kaplan & Norton, 2001b; Niven, 2006). Det traditionella balanserade styrkortet skapar 

en balanserad styrning genom att samtliga perspektivs mål syftar till att uppnå det 

finansiella perspektivets mål, och därmed nå verksamhetens övergripande affärsstrategi 

(Figge et al. 2002). Northcott och Taulapapa (2012) menar att det traditionella 

balanserade styrkortets hierarkiordning inte passar offentliga organisationers syften. 

Kaplan och Norton (2001b) menar att det balanserade styrkortet kan anpassas till den 

offentliga sektorn genom att placera om styrkorten med kundperspektivet högst upp i 

hierarkin. Kundperspektivet kan enligt Kaplan och Norton (1996) även placeras 

horisontellt med det finansiella perspektivet för att betona att förvaltning av offentliga 

medel är ett primärt syfte inom offentlig sektor. 
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Fyra stycken respondenter menar att verksamheten har ett överordnat perspektiv 

gentemot övriga perspektiv, vilket är i enlighet med den kausala relation som det 

traditionella balanserade styrkortet bygger på (Kaplan & Norton 1992).  Skillnaden mot 

det traditionella balanserade styrkortet är att det inte är det finansiella perspektivet som 

placeras högst upp, med undantag för en respondent som anger att det finansiella 

perspektivet är styrande. Till exempel så menar respondent C vars verksamhet ser 

medborgarperspektivet som överordnat att samtliga perspektivs mål syftar till att uppnå 

medborgarperspektivets mål.  Tre av fyra respondenter vars verksamheter har ett 

överordnat perspektiv placerar samtliga i enlighet med Kaplan och Nortons (1996) 

rekommendationer kundperspektivet högst upp hierarkin.  

 

Respondent D uttrycker att även om offentlig verksamhet inte tillämpar det traditionella 

balanserade styrkortet och får de effekter som syftet med det är, så skapas ändå någon 

form av balanserad styrning mellan ekonomi (medel) och verksamhet (syfte). Det vill 

säga, även om ett annat perspektiv än det finansiella placeras högst upp i hierarkin så kan 

fortfarande en kausal relation skapas där syftet är att uppnå det överordnade perspektivets 

mål.   

 

Fem respondenter menar att verksamheten inte har något överordnat perspektiv. Samtliga 

perspektiv placeras horisontellt och väger lika tungt. Respondent H menar även att det 

inte finns någon rangordning eftersom alla perspektiv har olika inriktningar. Respondent 

J menar att perspektiven ska vara lika viktiga. Detta avviker från det traditionella 

balanserade styrkortet då balansen mellan perspektiven inte syftar till att uppnå ett 

överordnat perspektivs mål, utan endast uppnå målen i sig. Det avviker även från Kaplan 

och Nortons (1996) rekommendation att offentliga organisationer borde placera 

kundperspektivet högst upp alternativ i nivå med det finansiella perspektivet.  
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5.4 Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv   
 
Johnsen (2001) varnar för att om det balanserade styrkortet i sitt original implementeras 

i offentlig sektor kan detta leda till ett dysfunktionellt planeringssystem som misslyckas 

med att stimulera lärande. Det traditionella balanserade styrkortet med dess fyra 

perspektiv anpassat till privat sektor saknar enligt Johanson et al. (2006) användbarhet 

inom offentlig sektor. Alla respondenter menar att de verksamheter de är en del av 

tillämpar anpassade varianter av det balanserade styrkortet. Endast sju stycken 

respondenter anpassar dock genom att korrigera perspektiven.  

 

Wisniewski och Ólafsson (2004) går in mer specifikt på styrkortets perspektiv och 

diskuterar framförallt svårigheten i att definiera kundperspektivet inom offentlig sektor.  

Till skillnad mot privat sektor har offentlig sektor en mängd olika kunder och 

tjänstemottagare och även en mängd olika intressenter såsom samhället i stort, 

skattebetalare och stat (Wisniewski & Ólafsson, 2004). De traditionella perspektiven 

behöver därmed anpassas för att skapa relevans för den offentliga organisationen 

(Wisniewski & Ólafsson, 2004). Samtliga respondenter har i någon mening ett 

kundperspektiv. Endast fyra respondenter benämner dock perspektivet som 

kundperspektiv. Övriga respondenter benämner istället det traditionella kundperspektivet 

”Invånarperspektiv”, ”Medborgarperspektiv” och ”Patientperspektiv”.  

 

Kaplan och Norton (1996) föreslår att ytterligare perspektiv ska adderas till styrkortet och 

att vissa perspektiv ska bytas ut för att på så sätt anpassa balanserat styrkort till den 

offentliga sektorn. Endast två stycken respondenter menar att de verksamheter de är 

verksamma i tillämpar fem stycken perspektiv. Ytterligare ett perspektiv har därmed 

adderats jämfört med Kaplan och Nortons (1992) traditionella balanserade styrkort. 

Övriga respondenter menar att endast fyra perspektiv i enlighet med det traditionella 

balanserade styrkortet tillämpas. Detta kan jämföras med de studier som presenteras i 

tabell 3 där samtliga offentliga verksamheter valt att tillämpa fem stycken perspektiv 

(Chang, 2007; Greatbanks & Tapps, 2007; McAdam & Walkers, 2003).  
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Sex respondenter menar att ett medarbetarperspektiv tillämpas för att spegla 

verksamhetens medarbetare. McAdam och Walkers (2003) studie visar att den offentliga 

organisationen tillämpar det traditionella balanserade styrkortet men att ett femte 

perspektiv adderats med syfte att ge utrymme åt medarbetares roll i verksamheten. Till 

skillnad mot den studie McAdam och Walkers (2003) presenterar så menar de fyra 

respondenterna med undantag respondent C och E att medarbetarperspektivet inte 

adderats utan istället ersatt lärande och tillväxtperspektivet. Respondent C benämner 

perspektivet personalperspektivet och menar istället att lärande och tillväxtperspektivet 

har exkluderats från det traditionella styrkortet till förmån för personalperspektivet och 

ett miljöperspektiv.  På liknande sätt menar respondent D att Lärande och 

tillväxtperspektivet exkluderats från det traditionella styrkortet till förmån för 

medarbetarperspektivet och samhällsperspektivet.  

 

Samtliga respondenter menar att ekonomiperspektivet och interna 

affärsprocessperspektivet tillämpas.  Den traditionella benämningen interna 

affärsprocessperspektivet används dock endast av de verksamheter respondent F och I har 

svarat för då deras specifika verksamheter har tillämpat det traditionella styrkortets 

perspektiv rakt av. Övriga använder istället benämningen ”Processperspektivet”, 

”Process- och förnyelseperspektivet” och ”Process/-utvecklingsperspektivet”.    
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6.   Resultat  

 
6.1 Generellt bidrag 
 
Syftet med vår studie är att ”belysa hur balanserat styrkort anpassas till offentlig 

verksamhet i Sverige.  Vi anser att vi genom denna studie har belyst hur balanserat 

styrkort anpassas till offentlig verksamhet i Sverige, och att vi därmed har uppfyllt syftet 

med studien. På ett övergripande plan har vi genom studien skapat en förståelse för hur 

balanserat styrkort anpassas till offentlig verksamhet i praktiken, vilket vi har skapat 

genom att se på anpassning ur följande fyra aspekter; Tillämpning av anpassning, Nyttan 

med anpassning, Syftet med anpassning och Anpassning av perspektiv. Vi anser att den 

ökade förståelsen som vi skapat genom att belysa ovanstående aspekter ger ett 

övergripande bidrag till den forskning som behandlar anpassning av balanserat styrkort 

till offentlig verksamhet.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
 
I syfte att presentera studiens teoretiska bidrag kommer vi nu att på ett mer ingående plan 

presentera hur vi tolkar att varje aspekt av anpassning har bidragit till en ökad förståelse 

för anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet.   

 

Tillämpning av anpassat balanserat styrkort  

 

Baserat på Speckbacher et al. (2003) klassificeringsmodell tolkar vi att samtliga 

respondenters respektive verksamhet maximalt uppnår kriterierna för BSC Typ 2. Vi 

tolkar detta som att anpassning av balanserat styrkort kan leda till ett relativt stort avstamp 

från det traditionella balanserade styrkortet. Denna tolkning stödjer den befintliga 

forskning som visar att anpassade varianter av balanserat styrkort sällan uppnår 

kriterierna för balanserat styrkort (Speckbacher et al. 2003).  
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Vi tolkar vidare att respondenters verksamheter endast har hämtat inspiration från det 

balanserade styrkortet. Denna tolkning är i enlighet med den befintliga forskning som 

visar att flertalet offentliga organisationer som anser sig tillämpa balanserat styrkort 

utvecklat av Kaplan och Norton (1992) i själva verket tillämpar en modell utvecklad av 

organisationen själv där inspiration hämtats från det balanserade styrkortet (Elefalk, 

2001; Johanson & Skoog, 2001; Käll, 2005; Bukh & Malmi, 2005). 

 

Vi visar även att två respondenter väljer att tillämpa det traditionella balanserade 

styrkortets perspektiv rakt av men att även detta leder till avstamp från det traditionella 

balanserade styrkortet. Avstampet från det traditionella balanserade styrkortet ligger i att 

verksamheterna inte har ett överordnat perspektiv vilket vi ser som en brist vad gäller 

kausalitet.  

 

 

Nyttan med anpassning av balanserat styrkort  

 

Vi tolkar att nyttan med att anpassa det balanserade styrkortet till den specifika 

verksamheten är att det skapar en enhetlig struktur som i sin tur leder till en strävan mot 

gemensamma mål. Vi tolkar vidare att nyttan med anpassningen ligger i att en 

standardisering skapas vilket möjliggör jämförelser med andra samtidigt som det anses 

vara ett relativt enkelt verktyg för att strukturera upp mål och handlingsplaner. Den 

enhetliga strukturen och standardiseringen är i enlighet med Wisniewski och Ólafssons 

(2004) argument om att balanserat styrkort anpassat till offentlig sektor erbjuder ett 

koordinerat och samordnat tillvägagångsätt som säkerställer att en organisations 

strategiska mål och prioriteringar på ett synligt sätt är kopplade till affärsplaners vision 

om ständiga resultatförbättringar.  
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Syftet med anpassning av balanserat styrkort  

 

Vi tolkar att samtliga respondenters verksamheter tillämpar anpassade varianter av 

balanserat styrkort i syfte att skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

perspektiv. Syftet med anpassning av balanserat styrkort är enligt vår tolkning förenligt 

med det traditionella balanserade styrkortets grundsyfte som även det syftar till att skapa 

en balans mellan finansiella och icke-finansiella perspektiv. (Kaplan och Norton, 1992).  

 

Vad gäller tre respondenter tolkar vi vidare att syftet med anpassning uttrycks genom att 

hierarkiordningen placeras om med kundperspektivet högst upp. Northcott och Taulapapa 

(2012) menar att det traditionella balanserade styrkortets hierarkiordning inte passar 

offentliga organisationers syften och att det krävs en anpassning av hierarkiordningen.  

 

Även Kaplan och Norton (1996) menar att det balanserade styrkortet kan anpassas till den 

offentliga sektorn genom att placera om styrkorten med kundperspektivet högst upp i 

hierarkin. Vi tolkar därmed att den befintliga forskningens rekommendationer till viss del 

även följs i praktiken men att majoriteten väljer att inte ha något överordnat perspektiv 

överhuvudtaget.  

 

Anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv  

 

Vi tolkar att majoriteten de verksamheter som respondenter svarar för anpassar det 

balanserade styrkortets perspektiv. Vi tolkar att Kundperspektivet, Finansiella 

perspektivet och Interna affärsprocessperspektivet behålls medan det traditionella 

Lärande – och tillväxtperspektivet exkluderas till förmån för ett Medarbetarperspektiv. 

Johnsen (2001) varnar för att om det balanserade styrkortet i sitt original implementeras 

i offentlig sektor kan detta leda till ett dysfunktionellt planeringssystem som misslyckas 

med att stimulera lärande. Det traditionella balanserade styrkortet med dess fyra 

perspektiv anpassat till privat sektor saknar enligt Johanson et al. (2006) användbarhet 

inom offentlig verksamhet. Studien visar att två offentliga verksamheter väljer att 

tillämpa det traditionella balanserade styrkortets perspektiv och att det till skillnad mot 

Johanson et al. (2006) tolkas fungera i praktiken.  
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Till skillnad mot tidigare studier (Chang, 2007; Greatbanks & Tapps, 2007; McAdam & 

Walkers, 2003) väljer endast två stycken offentliga verksamheter att inkludera fem 

stycken perspektiv. Majoriteten väljer alltså att utgå från fyra stycken perspektiv i enlighet 

med det traditionella balanserade styrkortet.  

 

6.3 Praktiskt bidrag  
 

Förutom det teoretiska bidraget presenterat ovan anser vi även att studien tillhandahåller 

ett praktiskt bidrag. Vi anser att vi genom vår studie ger ett praktiskt bidrag främst 

avseende anpassning av det balanserade styrkortets perspektiv i praktiken. Vi visar i vår 

studie hur olika offentliga verksamheter väljer att anpassa perspektiven rent praktiskt i 

form av antalet perspektiv, perspektivs beteckning och innebörd. Vi visar även att vissa 

väljer att tillämpa det traditionella balanserade styrkortets perspektiv men att de genom 

andra aspekter, till exempel rangordning även anpassar balanserat styrkort till den 

specifika verksamheten. Vi anser att vi genom vår studie ökar förståelsen för att 

anpassning av balanserat styrkort kan anpassas på olika sätt, inte bara genom att korrigera 

perspektiv.  Detta ger en inblick i hur det balanserade styrkortet kan anpassas till specifika 

verksamheter samtidigt som det kan öppna upp för diskussion huruvida anpassning leder 

till avstamp från det traditionella balanserade styrkortet. 
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6.4  Förslag till vidare forskning  
 

Denna studie är avgränsad i den meningen att den syftat till att bidra till ett specifikt 

område vad gäller anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet. Som ett 

relativt outforskat ämne skapar studiens avgränsning utrymme för vidare forskning där 

följande förslag framkommit:  

 

•   Studien visar att strategikartan saknar en central roll. Vi föreslår vidare forskning 

som visar vilken roll strategikartan har efter strategiutveckling och hur 

strategikartan som en kontrollfunktion hanteras.  

 

•   Studien visar att kundperspektivet ofta placeras högst upp i hierarkin framför det 

finansiella perspektivet. Vi föreslår därmed vidare forskning som behandlar den 

kausalitets-logik som balanserat styrkort syftar till att uppnå när ett annat 

perspektiv än de finansiella placeras högst upp i hierarkin.  

 

•   Studien visar att Lärande- och tillväxtperspektivet inte tillämpas och att det i flera 

fall exkluderas till förmån för medarbetarperspektivet.  Vi föreslår vidare 

forskning som visar på varför medarbetarperspektivet är så pass centralt och 

varför lärande – och tillväxtperspektivet exkluderas.  

 

•   Studien visar nyttan i att anpassa balanserat styrkort till specifika verksamheter 

ligger i skapandet av en enhetlig struktur där verksamheten systematisk arbetar 

mot gemensamma mål. En respondent menar dock att verksamheten valt att 

avveckla balanserat styrkort som styrverktyg. Vi föreslår vidare forskning som 

visar på varför offentliga verksamheter väljer att avveckla balanserat styrkort till 

förmån för andra styrverktyg. 
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