
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat styrkort  

Kommunikation från strategisk till operativ nivå i offentliga 

verksamheter 

Chanette Lindkvist Patricio och Caroline Larsson 

2014  
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
  
 

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



 

 

Förord 
 

Ett stort tack till Gävle kommun och Sandviken kommun för deras bidrag med material 

till vår studie och deras hjälp att fullfölja studien. Vi vill även tacka alla de respondenter 

som har tagit sig tid och ställt upp på intervjuerna och på så sätt bidragit med material 

till vår studie. Ett tack till handledarna Stig Sörling och Tomas Källquist som har hjälp 

oss under studiens gång.  

 

 

 

GÄVLE 2014-05-18 

 

 

Chanette Lindkvist Patricio  Caroline Larsson   



 

 

Abstrakt 
 

Titel: Balanserat styrkort; kommunikation från strategisk till operativ nivå i offentliga 

verksamheter 

 

Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Chanette Lindkvist Patricio och Caroline Larsson 

 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

 

Datum: 2014 – Maj 

 

Syfte: Syftet med studien är att analyser och skapa en förståelse för hur balanserat 

styrkort kommuniceras från strategisk till operativ nivå i offentliga verksamheter.  

 

Metod: Denna studie har tillämpat en hermeneutisk vetenskapstradition med en 

kvalitativ ansats. I teorin har vi använt vetenskapliga artiklar och litteratur som stöd. I 

studien har vi använt en fallstudie med kvalitativa intervjuer för att samla in data. 

Intervjuerna har sedan tolkats och presenterats i studien med hjälp av ord och citat som 

har plockats ut från intervjuerna. Empirin har vi sedan ställt mot teorin för att jämföra 

och skapa en förståelse för kommunikationen om balanserat styrkort i offentliga 

verksamheter.  

 

Resultat och slutsats: Vår slutsats är att kommunikationen till stor del sträcker sig till 

den operativa nivån, inte stannar i pappersformat på strategiska nivån när det gäller att 

kommunicera balanserad styrning. Vi har fått en förståelse om att målen bearbetas för 

att medarbetarna ska kunna förstå dem och att medarbetarna får vara med vid 

framtagandet av aktiviteterna. Däremot anser vi att kommunikationen i kommunerna 

måste förbättras då respondenterna i respektive kommun anser att medarbetarna har en 

varierande kunskap och förståelse om begreppet balanserad styrning, men även om 

begreppets innebörd. Vi anser att kommunikationen är en pågående process och att 

kommunerna måste fortsätta med kommunikationen om balanserad styrning, för att 

medarbetarna ska kunna utföra aktiviteterna i sitt dagliga arbete som bidrar till att 

förverkliga kommunfullmäktiges mål. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vår studie har utgått från kommunerna anser 

vi att landstingen och deras kommunikation skulle vara intressant att studera. Vår studie 

har även utgått från ett perspektiv, vilket är cheferna. Här anser vi att det finns möjlighet 

att se utifrån andra perspektiv, såsom medarbetarnas och avdelningarnas 

kommunikation i en och samma verksamhet.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien visar att kommunikationen är en pågående process inom 

kommunerna men att kommunikationen till stor del når den operativa nivån, vilket tyder 

på att kommunikationen om balanserat styrkort inte fastnar på den strategiska nivån. 

Studien visar även att brister i kommunikationen kan förekomma och att det inte bara 

beror på chefer och anställda, utan även målen i offentliga verksamheter, anställdas 

tolkningar av information och organisationsstrukturen.  

 

Nyckelord: Balanserat styrkort, balanserad styrning, kommunikation, strategisk nivån, 

operativ nivå, offentlig verksamhet.  



 

 

Abstract 
 

Title: Balanced scorecard; communication from strategic to operational level in public 

organizations.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Chanette Lindkvist Patricio and Caroline Larsson 

 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

 

Date: 2014 – May 

 

Aim: The aim of this study is analyse and to create an understanding to how the 

balanced scorecard is communicated from strategic to operational level in public 

organizations.  

 

Method: This study applied a hermeneutic science tradition with a qualitative approach. 

In the theory chapter have we used journals and literature as a support to our study. In 

this study we have used a case study with qualitative interviews to collect data. The 

interviews have been interpreted and presented in the study with the help of words and 

quotes that have been picked out from the interviews. We have compared the empirical 

data with the theory data to understand the communication about balanced scorecard in 

public organizations.  

 

Result and Conclusions: Our conclusion is that communication, in large part, extends 

to the operational level and not remains in paper form at the strategic level when it 

comes to communicating balanced control. We have gained an understating that goals 

are processed so employees can understand them. The employees may also be involved 

in the development of activities. However, we believe that communication in local 

governments must be improved as the respondents in each local government believes 

that employees have a varied knowledge and understanding of the concept of balanced 

control but also its meaning. We believe that communication is an ongoing process and 

that local governments must continue to communicate balanced control so employees 

can perform tasks in their daily work which will help to achieve the City Council´s 

goals.  

 

Suggestions for future research: Because our study was based on local governments, 

we believe that county councils and their communication would be interesting to study. 

Our study has also used one perspective which is the manager. We believe that it is 

possible to look at other perspectives, such as employees and departments 

communication in one organization.   

 

Contribution of the thesis: The study shows that communication is an ongoing process 

within the local governments but communication in large part reaches the operational 

level which indicates that communication about balanced control not remains in paper 

form on strategic level.  The study also shows that lack of communication can occur and 

it doesn’t only depend on managers and employees. It can also depend on the goals in 

local government, employees´ understanding of information and organizational 

structure. 

 



 

 

Key words: Balanced scorecard, balanced control, Communication, strategic level, 

operational level, public organizations.  
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1. Inledning  
I detta kapitel finns inledningen till studien. Detta kapitel innehåller en bakgrund om 

balanserat styrkort samt vår problemdiskussion där vi preciserar balanserat styrkort 

som kommer mynna ut i vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Traditionell ekonomistyrning är tänk att användas av företag som behöver hjälp med 

styrning inom ett företag. Wang och Huynh (2013) anser att ekonomistyrning används 

för att hjälpa företag att få aktuell och central information som kan anses som mer 

exakt. Att använda ekonomistyrning kan ge företagen ett bättre resultat som hjälper dem 

att uppnå fler fördelar jämfört med konkurrenterna. Tidigare forskning har visat att 

användandet av ekonomistyrning leder till att hanteringen av intern kunskap blir högre. 

Ling och Ang (2013) anser att ett styrsystem används för att reducera skillnaden som 

finns mellan den faktiska prestationsnivån och den önskade. Att använda ett styrkoncept 

kan säkerställa att ledningen får ta del av rapporter där problem kan identifieras innan 

problemet blir allt för uppenbart och skadligt. 

 

Inom ekonomistyrningen har förändringar skett för att förbättra de befintliga 

styrkoncepten. Utveckling av nya styrkoncept har skett då metoderna, enligt Figge, 

Hahn, Schaltegger, och Wagner, (2002), Kaplan och Norton, (1996a) och Martinsons, 

Davison, och Tse, (1999), för resultatmätning blivit föråldrade vilket medförde en 

kortsiktighet och problem. Utifrån problemen, enligt Wiersma (2009), har innovativa 

tekniker inom ekonomistyrningen utvecklats och den mest kända tekniken är balanserat 

styrkort. Akademiska forskare har under de senaste åren, enligt Nørreklit (2000), 

uppmärksammat betydelsen av att använda strategiska mätsystem, både icke finansiella 

och finansiella. En av de metoder som använder både icke finansiella och finansiella är 

balanserat styrkort.  

 

Balanserat styrkort är ett modernt styrkoncept som används aktivt av många företag runt 

om i världen. Wiersma (2009) pekade på att balanserat styrkort är det mest kända och 

omtalade styrkonceptet. Enligt Rasila, Alho och Nenonen (2010) utvecklades balanserat 

styrkort i början av 1990-talet i USA av Kaplan och Norton. Malina (2013) och 

Thompson och Mathys (2013) anser att tusentals organisation har antagit balanserat 

styrkort eftersom det ger företagen en bättre och mer fullständig bild av deras egen 

organisation. Enligt Othman (2008) har ett stort intresse väckts för balanserat styrkort 

hos forskare och praktiker. 

 

Balanserat styrkort är tänkt att hjälpa företagsledning med att fatta beslut. Styrkonceptet 

är även ett hjälpmedel som vägleder hela företaget mot ett gemensamt mål. Chavan 

(2009) beskriver att styrkortet ska styra, utmana och vägleda organisationer till att 

förverkliga sina framtida mål. Styrkonceptet bör även hjälpa ledningen i organisationer 

med att ta viktiga beslut vid anpassning av åtgärder med strategier och mål som ska 

finnas inom organisationen.  
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1.2 Problemdiskussion  

Offentliga verksamheter började använda balanserat styrkort vid en tidpunkt då deras 

verksamhetsstyrning inte var lika effektiv som privatas verksamhetsstyrning. Offentliga 

verksamheter började, enligt Northcott och Taulapapa (2012), vända sig till privata 

verksamheter eftersom regeringen krävde en effektivare användning av 

verksamhetsstyrningen. De privata verksamheterna och deras ekonomistyrningsmetoder 

hjälpte offentliga verksamheter till att kunna skapa möjligheter till större effektivitet. 

Författarna, (Northcott och Taulapapa, 2012), anser att det finns få studier, både i teorin 

och i empirin, om hur balanserat styrkort används i offentliga verksamheter.  

 

Balanserat styrkort är inte tänkt att användas av offentliga verksamheter eftersom 

styrkortet är tänkt för privata verksamheter. Under senare delen av 1990-talet lyfter 

Kaplan och Norton (2001a) fram att offentliga verksamheter allt mer började använda 

sig av balanserat styrkort som egentligen, enligt Chan (2004) är tänkt att användas av 

privata företag med vinstdrivande syfte. Utifrån Chan (2004), Guimarães, Simões och 

Marques (2010) och Greatbanks och Tapp (2007) har offentliga verksamheter 

kundperspektivet i fokus medan privata verksamheter har finansiellt perspektiv i fokus, 

vilket Northcott och Taulapapa (2012) anser kan leda till problem för offentliga 

verksamheter då de saknar finansiella mål vilket är en utmaning för verksamheterna. 

 

Balanserat styrkort är mångdimensionellt eftersom verksamheter kan använda 

styrkonceptet, inte enbart som ett strategiskt ledningssystem utan även som ett 

informationssystem. Enligt Malmi (2001) används balanserat styrkort för båda 

ändamålen, ledningssystem och informationssystem. Ridwan, Harun, An och Fahmid 

(2013) anser att styrkonceptet används för planering, mätning och övervakning av 

företaget men styrkonceptet kan även användas för att få tillgång till tillförlitlig data. 

Chavan (2009) och Wong, Lam och Chan (2009) beskriver att styrkonceptet kan 

användas för att kommunicera strategierna till hela företaget och för att koppla målen 

till åtgärderna. Chavan (2009), Kaplan och Norton (2001b) och Wong et al., (2009) 

anser att verksamheter använder styrkonceptet även för att förtydliga visionen och 

strategierna men även att identifiera, planera och rikta strategiska ansatser.  

  

Eftersom balanserat styrkort kan användas på många sätt kommer vårt fokusområde 

ligga på användningsområdet kommunikation. Kommunikation anses vara en stor del 

inom styrkonceptet då det, enligt Kim och Hatcher (2009) bidrar till kommunikation i 

och mellan organisationer. Detta skapar dialoger och internt engagemang vilket kommer 

påverka uppfattningar och handlingar. Kim och Hatcher (2009) beskriver att 

kommunikation används för att kommunicera de strategiska målen från cheferna till de 

anställda med hjälp av olika kommunikationsverktyg.  

 

Att kommunicera innebär att personer för en dialog mellan sig. För att visa hur 

kommunikation ser ut användas modeller för att beskriva hur intern kommunikation ser 

ut och hur kommunikationen överför information. Heide, Simonsson och  l   n (2005) 

menar att information är något som enbart går år ena hållet, enkelriktat, medan 

kommunikation är något som går åt båda hållen, dubbelriktat. För att förklara detta finns 

en sändar-mottagar-modell som beskriver detta, dock är denna modell en föråldrad 

sådan vilket gör att den interna kommunikationen har förutsättningar för att misslyckas. 

Enligt Fiske (1997) består sändar-mottagar-modellen av källan, signal, kanal, mottagare 

och bruskälla. Denna modell kan även kopplas med informationsmodellen som liknar 

en sändar-mottagar-modell. Enligt Nilsson och Waldemarson (2011) består denna 

modell av: vem säger vad, till vem, i vilket medium och med vad för effekt.  
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När chefer utformar balanserat styrkort ska det kommuniceras till den övriga 

verksamheten för att styrkonceptet ska kunna verkställas. Kaplan och Norton (2001b) 

anser att styrkonceptet är en top-down kommunikation. Processen börjar med att 

kommunicera, vilket sker genom att utbilda organisationer i den nya balanserade 

styrkortsstrategin. Kaplan och Norton (1996a) föreslår en pyramidliknande modell som 

finns i balanserat styrkort och som verksamheter kan använda. Författarna, Kaplan och 

Norton (1996a), lyfter fram ett antal faser för att bryta ner balanserat styrkort från 

företagsledningen, till högre chefer, avdelningar och slutligen till enskilda individer. 

Målet med denna pyramidliknande process, enligt Bourguignon, Malleret och Nørreklit 

(2004) och Kaplan och Norton (1996a), är att avdelningar och individers mål ska vara i 

linje med organisationens mål, vilket gör det möjligt för införandet av teambaserade 

prestationsmått. Chavan (2009) anser att varje avdelning och individ ska kunna 

skräddarsy sina egna mål för att kunna på ett effektivt sätt bidra till helhetsmålet. 

Kaplan och Norton (2001b) menar att chefer inte ska anta att anställda är oförmögna att 

förstå idéerna då alla anställda på olika nivåer ska utbildas.  

 

Att kommunicera balanserat styrkort till den operativa nivån kan medföra risker för 

verksamheten. Kaplan och Norton (2001b) hävdar att det finns en skeptisk sida till att 

kommunicera strategin till organisationen, eftersom värdefull information inom 

balanserat styrkort skulle kunna läcka ut till konkurrenter. Brian Baker (i Kaplan och 

Norton, 2001b) anser att: ”Knowing our strategy will do them little good unless they 

can execute it. On the other hand, we have no chance of executing our strategy unless 

our people know it. It´s a chance we´ll have to take.” (Kaplan & Norton, 2001b, s. 151).  

 

Om verksamheter väljer att ta risken om att kommunicera strategin ut till hela 

verksamheten kan det få positiva resultat. Enligt Kaplan och Norton (2001b) kan 

resultatet leda till att medarbetarna på de olika nivåerna hittar andra tillvägagångssätt att 

utföra sitt arbete. Resultatet kan även innebära att medarbetarna, utanför sitt 

ansvarområde, identifierar områden där de kan bidra med kunskap.  

 

Det är viktigt att kommunicera strategierna från strategisk nivå till operativ nivå, men 

det är lika viktigt att kunna göra återkopplingar från den operativa nivån till den 

strategiska nivån. Bianchi och Montemaggiore (2008) beskriver återkopplingen som 

ignorerad fast att återkoppling är den feedback som den operativa nivån ska skicka 

uppåt i verksamheten. Kaplan och Norton (2001b) anser att medarbetarna ofta tilldelas 

ett jobb utan någon möjlighet att kunna ge feedback för att hitta bättre eller nya sätt att 

hjälpa organisationen till framgångar.  

 

Eftersom balanserat styrkort är ett välkänt styrkoncept som har antagits världen över 

skulle det vara intressant att studera styrkonceptet i offentliga verksamheter, eftersom 

dessa verksamheter nyligen har antagit ett styrkoncept som är tänkt för privata 

vinstdrivande verksamheter. Balanserat styrkort är mångdimensionellt vilket gör att vi 

enbart skulle vilja studera hur balanserat styrkort kommuniceras mellan strategisk och 

operativ nivå när det gäller att förmedla styrkonceptet, som Bourguignon et al., (2004), 

Chavan (2009) och Kaplan och Norton (1996a, 2001b) nämner i sina studier. Under 

hösten 2013 har vi studerat balanserat styrkort i en offentlig verksamhet (Larsson & 

Lindkvist Patricio, 2013). Eftersom vi försökte få respondenter till vår empiriska del i 

vår tidigare studie tog vi kontakt med den utvalda offentliga verksamhetens växel. Där 

bad vi att få prata med någon angående balanserat styrkort vilket växelpersonalen inte 

kände till, varken begreppet eller dess innebörd då vi försökte beskriva styrkonceptet för 

dem. Detta gjorde att vi fick en uppfattning om att balanserat styrkort inte 
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kommuniceras i hela verksamheten utan att styrkonceptet troligtvis stannar på någon 

nivå. Kaplan och Norton (2001b) anser att rädslan för eventuella risker gör att 

balanserat styrkort stannar i pappersformat på den strategiska nivån.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analyser och skapa en förståelse för hur balanserat styrkort 

kommuniceras från strategisk till operativ nivå i offentliga verksamheter. 

 

1.4 Avgränsning 

I vår studie ska vi analysera och skapa en förståelse för hur balanserat styrkort 

kommuniceras. Utifrån detta ska vi skapa en förståelse om kommunikationen slutar på 

den operativa nivån eller inte, samt vad bristen i kommunikationen kan bero på. Detta 

gör att vi kommer avgränsa oss till teorier som anses vara relevanta för studiens syfte 

för att kunna analysera och skapa förståelse. 

 

1.5 Definition  

När vi talar om anställda i vår studie menar vi alla anställda i verksamheterna.  

 

Medarbetare är de individer som är underställda en ledare, exempelvis personer som 

arbetar med den dagliga verksamheten.  

 

Begreppet balanserad styrning använder kommunerna istället för begreppet balanserat 

styrkort då kommunerna anser att balanserat styrkort inte passar deras verksamheter och 

har därför valt att använda begreppet balanserad styrning med balanserat styrkortets 

innebörd.  

 

När vi talar om strategisk nivå i vår studie menar vi ledningsnivån eftersom denna nivå 

utför det strategiska i balanserat styrkort i verksamheterna. 

 

När vi talar om operativ nivå i vår studie menar vi den dagliga verksamhet, exempelvis 

personer som arbetar på golvet.   
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1.6 Disposition 

Nedan följer en disposition över studien där kapitlen beskrivs kortfattat. 

  

KAPITEL 1 

KAPITEL 2 

KAPITEL 4 

KAPITEL 3 

KAPITEL 6 

KAPITEL 5 

BILAGOR 

REFERENSLISTA 

I detta kapitel finns inledningen till 

studien. Kapitlet behandlar bland annat 

vår problemdiskussion och vårt syfte. 

Detta kapitel är vår metoddel. I kapitlet 

kommer vi beskriva vårt tillväga-

gångsätt med studien.  

 

Här kommer vi att skriva vår teori 

utifrån tidigare forskning inom vårt 

ämnesområde. 

I detta kapitel kommer vi sammanställa 

vår empiri utifrån våra intervjuer.  

Här i analyskapitlet kommer vi 

analysera empirin och ställa det mot 

vår relevanta teori.  

I det slutliga kapitlet kommer vi med 

egna ord och tankar dra slutsatser från 

vår analys.  

I referenslistan finns litteraturen och 

artiklarna som vi har använt i vår 

studie. 

I bilagorna finns de intervjuguider som 

vi har följt. Det finns även bilagor på 

organisationsstrukturen och strukturen 

över förvaltningarna.  
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2. Metod 
I detta kapitel ska vi redovisa hur vi har gått tillväga när vi har utfört vår studie. Här 

kommer vi redogöra för val av vetenskapstradition, metodansats, organisationer och 

hur vi har gått tillväga med våra intervjuer för att samla in material till vår studie. Vi 

ska även redogöra för de kvalitetskraven som vi har beaktat i vår studie. 

 

2.1 Hermeneutik 

Vårt syfte utgår från att skapa förståelse vilket vi har gjort genom att tolka både teorin 

och empirin. Med hjälp av hermeneutiken, tolkningslära, anser Engdahl, Holmgren, 

Lysell, Melberg och Olsson (1977) att vi ska lära oss innebörden av tolkning och hur vi 

ska gå tillväga när vi tolkar. Hermeneutiken handlar om att tolka och ur tolkningarna 

skapas förståelse fö  något. ”Ett huvudtem  fö  he meneutiken h   änd  f ån bö j n 

varit att mening hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” 

(Alvesson, 1994, s. 115).  

 

Den hermeneutikiska vetenskapsteorin har fyra kvalitetskrav som vi har valt att beakta i 

vår studie när vi bearbetade vårt material, för att studien ska tolkas på ett trovärdigt sätt 

och för att våra observationer ska bli äkta. De fyra kvalitetskraven som Alvesson (1994) 

lyfter fram är äkthetskritik, tendenskritik, samtidighetskritik och beroendekritik. Det 

första kvalitetskravet är äkthetskriteriet vilket handlar om observationerna och om dessa 

är äkta eller uppdiktade. Den andra är tendenskritik vilket handlar om forskarens 

fördomar och hur dessa fördomar påverkar arbetet. Den tredje är samtidighetskritik 

vilket handlar om när observationen skrevs ner och i vad för sammanhang det gjordes. 

Det sista kravet är beroendekritik vilket handlar om inflytandet av andras berättelser och 

hur de påverkar innehåller i arbetet. Dessa kvalitetskrav beskriver vi mer i avsnitt 2.7 

Metodproblem. 

 

 

2.2 Forskningsansats 

Vår undran till denna studie kom från en tidigare studie som vi gjorde i höstas där vi 

fick en upplevelse om att balanserat styrkort inte kommuniceras till hela verksamheten, 

utan kommunikationen om balanserat styrkort stannar upp någonstans i organisationen. 

Detta innebär att vi har format vårt arbete utifrån en abduktiv ansats vilket enligt Patel 

och Davidson (2011) innebär att induktion och deduktion kombineras. Utifrån ett fall i 

empirin formuleras en hypotes som studeras vidare i teorin och som sedan återgår och 

testas i empirin.  

 

Med utgångspunkt från vårt syfte har vår studie gjort en jämförelse mellan teorin och 

empirin samt mellan våra två utvalda kommuner i empirin. Då vårt syfte utgår från att 

analyser och skapa en förståelse för hur balanserat styrkort kommuniceras från 

strategisk till operativ nivå, anser vi att individer står i fokus då kommunikation sker 

mellan individer med hjälp av olika hjälpmedel, kanaler. På grund av att vi vill skapa en 

förståelse med hjälp av vad individer anser, gör att vi har utgått från en kvalitativ ansats 

vilket kännetecknas, enligt  und hl o h  kä v d (1999), genom att skapa en förståelse 

om hur individer upplever sin tillvaro, omgivning och sig själva. Då vi valde att skapa 

en förståelse för hur balanserat styrkort kommuniceras från den strategiska till operativa 

nivån, anser vi att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst till vårt syfte. För att kunna 

få denna djupa information och kunskap på detta forskningsområde har vi valt att 

använda kvalitativa intervjuer med chefer på strategisk nivå, chefer på operativa nivån 
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och de som har utformat balanserat styrkort för att kunna skapa denna förståelse som 

hjälper oss att kunna besvara vårt syfte. 

 

Vår tidigare forskning i denna studie är utgångspunkten för det resterande arbetet. Detta 

gör att empirin, analysen och slutsatsen har följt samma struktur som teorin. Slutsatsen 

har även följt och besvarat vårt syfte och de frågeställningar som har utgått från syftet.  

 

 

2.3 Undersökningsansats 

Eftersom vi valde att skapa en förståelse om vad individer anser om kommunikationen 

om balanserat styrkort, anser vi att en kvantitativ ansats inte skulle hjälpa oss då vi inte 

är intresserade av att mäta, utan är intresserade av att skapa en förståelse med hjälp av 

ord som utgår från vad individer anser, tycker och tänker. Detta gör att en undersökning 

som utgår från vårt syfte, gör att vi har använt en fallstudie då vi kan gå på djupet och 

skapa denna förståelse som vi söker. Harboe (2013) hävdar att fallstudier används inom 

kvalitativ metod och vid användning av fallstudie går studien in på djupet för att få en 

inblick i ett eller ett fåtal fall. Alla skrymslen och vrår studeras i fallen. Lundahl och 

 kärvad (1999) föreslår att fallstudien kan genomföras med hjälp av olika hjälpmedel, 

såsom skriftligt material, intervjuer, enkäter, protokoll, utredningar och dylikt.  

 

Till vår fallstudie har vi använt kvalitativa intervjuer för att skapa en förståelse för hur 

balanserat styrkort kommuniceras i våra två utvalda kommuner kommunicerar 

balanserat styrkort från strategisk till operativ nivå. Då vi enbart intervjuade chefer på 

den strategiska nivån, operativa nivån och de som har utformat balanserat styrkort kan 

vi enbart utgå från vad dessa anser och tänker, inte vad medarbetarna själva anser och 

tycker om kommunikationen. Vi har använt en kvalitativ intervju till vår fallstudie 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att både ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer används. När vi genomförde intervjuerna utgick vi från en 

intervjuguide där vi har haft ett antal huvudfrågor som vi vill ha besvarade och som 

utgår från teorin, vilket enligt Bryman och Bell (2013) anses vara semistrukturerad 

intervju. Utifrån huvudfrågorna har vi låtit respondenterna få svara fritt och där vi har 

fört anteckningar samt ljudinspelningar. Under intervjun uppmärksammade vi vissa 

punkter som vi valde att ställa uppföljningsfrågor på då vi ansåg att dessa punkter kan 

vara relevanta för vår studie, vilket Bryman och Bell (2013) anser är ostrukturerad 

intervju.  

 

Eftersom vi har intervjuat chefer från strategisk och operativ nivå har vi utgått från två 

olika intervjumallar (bilaga 1 & 2). Den ena intervjumallen var anpassad för 

respondenterna på den strategiska nivån medan den andra intervjumallen var anpassad 

för respondenterna på den operativa nivån. Detta gjorde att cheferna på den strategiska 

nivån och de som har utformat balanserad styrning i kommunerna fick svara utifrån den 

strategiska nivåns intervjumall, medan förvaltningscheferna, avdelningscheferna och 

enhetscheferna fick svara utifrån den operativa nivåns intervjumall.  

 

 

2.4 Val av fall 

Eftersom det inte finns många tidigare studier angående balanserat styrkort i offentliga 

verksamheter var vi intresserade av att skapa förståelse om hur kommunikationen om 

balanserat styrkort såg ut i de offentliga verksamheterna. Även vår undran till denna 

studie kom från en offentlig verksamhet vilket gjorde att vi valde att studera vidare om 
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balanserat styrkort inom offentliga verksamheter. I denna studie använde vi två 

offentliga verksamheter, Gävle kommun och Sandviken kommun, som båda använder 

balanserat styrkort i sina verksamheter sedan en tid tillbaka. På grund av den knappa 

tiden som har funnits till vårt förfogande har vi valt att endast använda två till tre 

förvaltningar inom respektive kommunen. Detta för att lättare kunna gå på djupet och 

skapa en förståelse om kommunikationen angående balanserat styrkort inom 

förvaltningarna. 

 

 

2.4.1 Val av respondenter  

Då vi vill veta hur balanserat styrkort kommunicera i förvaltningarna i Gävle kommun 

och Sandviken kommun har vi valt att intervjua personer som kommunicerar, chefer på 

strategisk och operativ nivå samt personer som har utvecklat balanserad styrning. Totalt 

har vi fått 23 intervjuer med respondenter från kommunerna varav 15 intervjuer ägde 

rum hos Gävle kommun och åtta intervjuer hos Sandviken kommun. I Gävle kommun 

intervjuade vi två respondenter på strategisk nivå, där vi även hade en 

uppföljningsintervju med en av respondenterna. De resterande intervjuerna gjordes på 

operativ nivå. I Sandviken kommun intervjuade vi en respondent på strategisk nivå, som 

vi även hade en uppföljningsintervju med. De resterande intervjuerna gjordes på 

operativ nivå. Då tiden har varit knapp har vi inte intervjuat medarbetarna under 

cheferna, utan vi anser att cheferna har gett oss omfattande och ärliga svar som vi kan 

utgå ifrån. Inom varje förvaltning har vi inte intervjuat alla chefer på de olika nivåerna 

utan valt ut ett antal då många av cheferna varken hade tid eller ville. Cheferna ansåg att 

de inte kunde besvara våra frågor då de bland annat var nya på chefspositionen.  

 

För att välja dessa intervjupersoner har vi använt oss av Gävle kommuns och Sandviken 

kommuns hemsida där vi har hittat förvaltningscheferna för de olika förvaltningarna. 

För att plocka ut förvaltningscheferna inom de olika förvaltningarna hos båda 

kommunerna har vi utgått från de förvaltningschefer som har varit tillgängliga vilket vi 

även har utgått från hos de övriga chefsnivåerna, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

anses vara ett bekvämlighetsurval. Från förvaltningscheferna har vi sedan fått ett antal 

namn på avdelningschefer och från avdelningscheferna har vi fått namn på ett antal 

enhetschefer, enligt Bryman och Bell (2013) anses detta tillhöra snöbollseffekten då vi 

har valt chefer som har varit relevanta för studien och som har hänvisat oss vidare till 

ytterliga respondenter. I detta fall har alla chefer i de olika förvaltningarna haft en 

relevant betydelse vilket har gjort att vi har kunnat välja vem som helst, däremot har vi 

valt att intervjua respondenter som har varit tillgängliga. Utifrån namnen på olika 

avdelningscheferna och enhetscheferna har vi sedan tagit kontakt med de respondenter 

som har varit tillgängliga. Utifrån dessa 23 respondenter som vi har intervjuat har vi 

haft 21 intervjuer med respondenterna som har skett ansikte mot ansikte medan en 

intervju har varit en telefonintervju och en intervju via mejlkonversation. En av 

respondenterna som vi mötte upp och hade en intervju med hade bjudit in en annan 

respondent för att delta i intervjun. Respondenten som vi intervjuade ansåg att den 

inbjudna respondenten ansågs vara kunnig inom vårt ämnesområde. Detta gjorde att en 

gruppintervju ägde rum.  

 

 

2.5 Datainsamling 

Till vår teoretiska referensram har vi använt oss av artiklar men även litteratur. När vi 

har använt litteratur har vi sökt på Högskolan i Gävles bibliotek där vi har sökt allmänt 

om kommunikation, kommunikationsmodeller, metodapparater och om balanserat 
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styrkort. Genom högskolans databas har vi sökt artiklar som har varit relevant för vårt 

syfte. De databaser som vi har använt oss av är Discovery, Science Direct, Scopus, 

Emerald, Wiley Online Library och Google schoolar för att få artiklar till vårt arbete. De 

sökord som har använts är bland annat the balanced scorecard, the purpose of using the 

balanced scorecard, managers purposes to use the balanced scorecard och 

communication. Genom dessa sökord har vi hittat andra referenser som har varit 

relevanta för oss. Vi har även läst tidigare uppsatser inom ämnet kommunikation och 

balanserat styrkort och tagit del av deras artiklar som de tidigare uppsatserna har använt. 

 

För att kunna uppnå vårt syfte valde vi att använda oss av en fallstudie i vår empiriska 

del som baseras på intervjuer, som har utgått från vår tidigare forskning i denna studie. 

För att få en djupare förståelse och sedan kunna jämföra och se skillnader har vi 

intervjuat chefer på strategisk nivå, operativ nivå samt de som har utformat balanserat 

styrkort som kommunicerar i Gävle kommun och Sandviken kommun. För att få 

kontakt med dessa chefer inom Gävle kommun och Sandviken kommun har vi varit i 

kontakt med kommunernas växel som uppgav telefonnummer på de chefer som vi har 

tagit del av på respektive hemsidor, samt cheferna som blev rekommenderade av sina 

chefer. Våra respondenter fick sedan välja plats och tid för våra intervjuer för att det 

skulle passa respondenterna så bra som möjligt.  

 

När vi ringde respondenterna presenterade vi vårt arbete och förklarade vad vår studie 

handlade om. Inför våra möten med respondenterna ville ett antal av dem ha 

intervjufrågorna skickade i förväg för att kunna gå igenom våra frågor som vi sedan 

använde i arbetet som stöd (se bilaga 1 & 2). Vid möten med respondenterna frågade vi 

om vi fick dokumentera intervjun med hjälp av att spela in intervjun, då inspelningarna 

enbart skulle vara för vårt eget syfte samt att vi inte ville gå minste om eller feltolka 

information av väsentlig betydelse för studien. Vi använde oss även av en dator för att 

lättare och snabbare kunna dokumentera intervjun som sedan sammanställdes med hjälp 

av anteckningar och inspelningar som grund. För att se om någon feltolkning hade 

gjorts skickade vi tillbaka intervjuerna till respondenterna för att de skulle kunna läsa 

igenom vår sammanfattning av intervjun, samtidigt som vi skickade intervjun till 

respondenterna frågade vi om deras namn får användas i vår studie. Det är inte bara 

intervjuer med respondenterna som har varit det enda materialet som vi har använt, även 

olika offentliga handlingar har använts såsom årsredovisningar, foldrar från 

förvaltningar, kommunplan samt andra offentliga handlingar från de olika 

förvaltningarna i våra två utvalda kommuner. 

 

 

2.5.1 Från fält till text 

Efter att en intervju med en respondent hade ägt rum sammanställde och transkriberade 

vi respondentens intervju, antingen direkt efter att intervjun ägde rum eller under 

samma dag för att kunna få ner den mer korrekta sammanfattningen. Eftersom vi hade 

mellan 3-4 intervjuer vissa dagar, ansåg vi att det fanns en risk att kunna blanda ihop 

respondenternas intervjuer vilket var ett skäl till att vi sammanställde intervjuerna 

samma dag. Detta gjorde vi även på grund av att minnet av intervjun var färskt och för 

att slippa feltolkningar eller missa relevant information. Gillham (2008) anser att 

intervjuerna med respondenterna ska transkriberas så fort som möjligt efter att intervjun 

har varit och inte lägga det på hög. Detta är för att kunna göra en lättare tolkning av 

intervjuerna och det inspelade materialet.  
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När vi sammanställde respondenternas intervjuer valde vi att befinna oss på ett ställda 

där vi inte skulle bli stöda, vilket betyder att vi sökte upp ett tyst ställe. 

Sammanställningarna och transkriberingarna gjorde vi antingen i hemmet eller på något 

bibliotek. När vi började med att transkribera respondenternas intervjuer började vi att 

lyssna igenom det inspelade materialet. Därefter började vi att tolka och skriva ner det 

som respondenten hade delat med sig till oss, eftersom vissa av respondenterna som vi 

intervjuade pratade väldigt tyst eller väldigt snabbt lyssnade vi om på det inspelade 

materialet för att på bästa möjliga sätt få ut den bästa tolkningen. Enligt Gillham (2008) 

och Yin (2007) kräver transkriberingen oerhört mycket tid och energi. Gillham (2008, s. 

50)  nse   tt ”Entimmesinte vjue  med 15 pe sone  innebä  ytte lig  e 15 timm  ”. Våra 

intervjuer var mellan 30 minuter till en timme vilket gjorde att våra transkriberingar tog 

ett tag att utföra. Detta krävde även en del koncentration då vi hade 23 intervjuer att 

transkribera samt att vi hade 3-4 intervjuer ett antal dagar.  

 

När vi hade gjort transkriberingarna för alla de 23 intervjuerna skickade vi tillbaka 

respektive intervju till respektive respondent för att de själva ska kunna granska det vi 

hade skrivit och komma med invändningar, om vi på något sätt hade tolkat fel eller 

missuppfattat. Detta gjorde vi för att materialet i vår empiriska del ska bli så trovärdig 

som möjligt. När vi hade skickat alla intervjuer och sedan fått tillbaka dem skrev vi om 

det som vi hade feltolkat, detta gjorde inte att innehållet förändras i intervjuerna utan 

bara ett fåtal ord ändrades eller förtydligades. Därefter skrev vi ut var och en av 

respondenternas intervjuer från respektive kommun, detta gjorde vi för att lättare kunna 

gå igenom intervjuerna och se vad respektive respondent ansåg om kommunikationen. 

När vi började läsa igenom utskrifterna svarade respondenterna, från respektive 

kommun, lika på ett flertal frågor, bland annat hur kommunikationen går genom 

företaget och hur kommunikationen ser ut på den operativa nivån. Detta är på grund av 

att de två kommunerna har en hierarkisk struktur där kommunikationen börjar hos 

ledningen och slutar hos medarbetarna. Däremot svarade en del av respondenterna olika 

på vad de ansåg att de anställda visste om balanserat styrkort och vad för orsaker som 

kommunikationsbrist kan bero på. Detta gjorde att vi sammanställda respondenternas 

svar och redovisade det som ett istället för att berätta vad varje respondent hade svarat. 

Rubin och Rubin (2012) beskriver att kodning handlar om att lyfta fram kategorier och 

samla ihop liknande svar som utformas från respondenternas intervjuer. När vi läste 

igenom utskrifterna hittade vi intressanta stycken av intervjuerna. Dessa stycken 

lyssnade vi om på för att kunna göra citat av dem till vår empiri.  

 

Strukturen för vår empiriska del utgick från den teoretiska delen i vårt examensarbete. 

Här valde vi även att presentera respondenterna genom att berätta om respondenternas 

funktion och roll, på grund av att 23 respondenter gör det rörigt och svårt att veta vad 

allas positioner är. Efter att vi hade presenterat respondenterna valde vi att kort beskriva 

verksamheterna och därefter följa den teoretiska strukturen.  

 

 

2.6 Tillvägagångssätt vid analysering  

Vår struktur inom analyskapitlet har följt de intervjufrågor som respondenterna har 

svarat på. Dessa intervjufrågor som respondenterna har svarat på har sin utgångspunkt 

från vår teori. I varje avsnitt i analyskapitlet har vi ställt Gävle kommuns svar mot 

Sandviken kommuns svar för att kunna se om eventuella skillnader finns och hur dessa 

svar förhåller sig mot tidigare forskning inom ämnet.  
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2.7 Metodproblem 

När en studie genomförs kan problem uppstå, metodproblem. Då vi har utgått från den 

hermeneutiska vetenskapsteorin med en kvalitativ ansats kommer våra kvalitetskrav 

utgå från de hermeneutiska kvalitetskraven som vi nämnde i avsnittet 2.1 Hermeneutik. 

Alvesson och Sköldberg (1994) anser att kvalitativ ansats, eller all rapportering som 

sker skriftligt, kan använda hermeneutisk teknik. Dessa metodproblem benämns vid 

äkthetskritik, tendenskritik, samtidighetskritik och beroendekritik. Här nedan kommer 

vi att redogöra dessa problem och koppla problemen till vår studie.  

 

Äkthetskritik 

Äkthetskritiken handlar om, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), att observationerna 

eller dylikt är trovärdiga eller uppdiktade. Då vår studie är av kvalitativ ansats använder 

vi oss av ord vilket vi anser är svårare att bevisa om det är äkta eller inte. Därför har vi 

använt oss av korrekta referensmetoder i teorin för att andra lättare ska kunna ta del av 

de tidigare forskningar som vi har använt. Däremot är empirin det svåraste kapitlet då 

intervjuerna från respondenterna är svårare att visa om det är äkta. För att visa äktheten i 

empirin har vi i empirin beskrivit förvaltningarna i respektive kommun och vad för 

positioner respondenterna i varje kommun har. Vi har även använt citat som vi har 

plockat ut från våra inspelningar med respondenterna för att kunna lyfta fram empirins 

trovärdighet eller äkthet. 

 

Vi anser att vi har ställt personliga frågor till respondenterna då intervjufrågorna har 

utgått från vad respondenterna anser, tycker och tänker. Respondenterna har fått berätta 

om vad de anser om kommunikationen i sin egen kommun, vad de tycker om 

kommunikationen och vad de tror om det. Vi anser att respondenterna inom respektive 

kommun som vi har intervjuat har varit väldigt öppna och ärliga om sina tankar och 

åsikter i sina svar. Respondenterna har även gett detaljrika svar vilket gör att det 

empiriska materialet inte kommer påverka studiens äkthet eller trovärdighet på något 

sätt. 

 

För att ändå öka äktheten, eller trovärdigheten, i det empiriska materialet skickade vi 

tillbaka intervjuerna till respondenterna då vår tolkade sammanfattning var klar. Detta 

gjorde vi för att kunna få intervjuerna granskade av respondenterna så att eventuella 

feltolkningar eller missuppfattningar kunde justeras. Detta anser vi är något som ökar 

det empiriska materialets äkthet, vilket gör att den empiriska delen i studien inte 

kommer bli tvivelaktig.  

 

Tendenskritik 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) handlar tendenskritik om vad för fördomar 

forskare har och hur detta kan påverka studiens tolkningar. Vår fördom kommer från vår 

undran som uppstod i en tidigare studie som vi gjorde i höstas 2013. Vår fördom är att 

kommunikationen om balanserat styrkort inte når ut till medarbetarna utan att det mer 

eller mindre stannar på någon chefsnivå i pappersform i offentliga verksamheter. Detta 

har gjort att vi har beaktat vår fördom som vi hade när vi utförde vår studie.  

 

Eftersom vi är medvetna om denna fördom som vi har, har vi försökt att vara öppen för 

studien och inte låta vår fördom påverka oss eller vårt arbetssätt då fördomar kan 

snedvrida eller förvränga vår studie eller våra tolkningar till sammanfattningarna i 

empirin. För att våra fördomar inte skulle påverka vår studie valde vi att teorin skulle 

vara utgångspunkt för våra intervjufrågor, vilket gör att intervjun påverkades av teorin 

och inte från vår undran eller fördom. Då våra fördomar inte skulle påverka studien 
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använde vi kvalitativa intervjuer som består av ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer, vilket gör att respondenterna ställs inför öppna frågor som respondenterna 

kan svara fritt på utan att vi leder dem på något sätt. Däremot har vi ställt 

uppföljningsfrågor som har utgått från respondenternas svar och inte från några 

förutbestämda uppföljningsfrågor. Vi anser att förutbestämda uppföljningsfrågor skulle 

leda respondenterna allt för mycket vilket även kan göra att vår fördom påverkar 

intervjun och respondenternas svar.  

 

Samtidighetskritik 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) handlar samtidighetskritik om hur långt efter en 

sammanfattning skrivs ner utifrån en iakttagelse. I vår studie är våra enda iakttagelser de 

23 intervjuer som vi har gjort med respondenterna hos Gävle kommun och Sandviken 

kommun. Dessa intervjuer har vi sammanställt antingen direkt efter att intervjun ägde 

rum eller under samma dag, eftersom vi anser att sammanfattningar av intervjuerna ska 

göras när minnet från intervjuerna med respondenterna är som bäst.  

 

På grund av detta har vi sammanställt respondenternas intervjuer under samma dag som 

intervjuerna har genomförts för att få ner den trovärdigaste sammanfattningen och 

tolkningen. Detta för att slippa eventuella feltolkningar eller att relevant information 

glöms bort. Om vi hade gjort sammanfattningarna dagen efter eller några dagar efter 

anser vi att det är lätt att glömma bort saker som kan vara av relevant betydelse för oss 

och studien.  

 

Sammanställningen och transkriberingen av respondenternas intervjuer ägde rum på ett 

tyst ställe, antingen i ett bibliotek eller i hemmet. Där kunde vi lyssna igenom 

respondenternas intervjuer oavbrutet för att sedan tolka och transkribera intervjuerna 

utifrån vad respondenterna har delat med sig till oss. Samtidigt som vi lyssnade igenom 

respondenternas intervjuer skrev vi ner vad varje respondent ansåg, spolade tillbaka och 

lyssnade igen. Detta gjorde vi då några av respondenterna pratade väldigt tyst eller 

väldigt snabbt.  

 

Beroendekritik 

Det sista kvalitetskriteriet som vi har beaktat är beroendekritiken, som enligt Alvesson 

och Sköldberg (1994) handlar om att andras berättelse kan ha en inflytande på studiens 

struktur och innehåll samt den följande analysen. Detta har varit ett viktigt kriterium för 

oss då vi har lyssnat på 23 respondenters intervjuer som mer eller mindre har något nytt 

att berätta om. Då vi hade 3-4 intervjuer vissa dagar ansåg vi att det fanns en stor risk att 

blanda ihop varje respondents intervju med en annan respondents intervju. Vi ansåg att 

transkriberingarna av respondenternas intervjuer skulle äga rum samma dag och helst 

direkt efter intervjun med respondenten.  

 

Vid intervjuerna med respondenterna har vi inte varit lika sträng med att hålla isär 

intervjuerna, utan tidigare intervjuer med respondenter har gett en inflytande på oss där 

vi har kunnat ställa följdfrågor som vi har ansett har en relevans för vårt arbete. 

Däremot har vi, vid sammanfattningar, hållit isär respondenternas svar då detta handlar 

om respondenternas tankar och åsikter vilket vi anser är viktigt att hålla isär, en 

respondents tankar och åsikter är inte en annans respondents tankar och åsikter. Att 

hålla isär detta anser vi är viktigt eftersom detta annars skulle äventyra vår trovärdighet 

och äkthet.  

  

  



 

13 

3. Tidig  e fo skning 
I teorikapitlet kommer vi redogöra för tidigare forskning som vi anser är relevant för 

vårt ämnesområde som vi studerar. Vi kommer i detta kapitel att behandla balanserat 

styrkorts ursprung, modeller, användandet i offentliga verksamheter, allmänt om 

kommunikation i organisationer, kommunikation om balanserat styrkort och brister i 

kommunikationen.  

 

3.1 Balanserat styrkorts ursprung  

År 1990 sponsrade företaget KPMG:s forskningsgren en studie. Enligt Figge et al., 

(2002), Kaplan och Norton (1996a) och Martinsons et al., (1999) grundade studien i 

misstankar om att de befintliga metoderna för resultatmätning hade blivit föråldrade, 

resultatmätningarna gav kortsiktighet och problem för ekonomistyrningens struktur.   

Kaplan och Norton (1996a) lyfter fram att studien skulle göra det möjligt för företagen i 

framtiden att utveckla ekonomiska mervärden. Under studiens första hälft presenterades 

en mängd idéer vilket var bland annat nya belöningssystem, kvalitetsmått, värdet för 

aktieägarna och dylikt. Deltagarna till studien kom fram till att ett scorecard behövdes 

som tillgodosåg allas behov. Detta slutade med att ett flerdimensionellt scorecard 

utvecklades vilket idag kallas för balanserat styrkort.  

  

Figge et al., (2002), Kaplan och Norton (1996a) och Martinsons et al., (1999) betonar 

att styrkonceptet utvecklades till att inte enbart använda investeringskapital som den 

bestämmande faktorn utan andra faktorer började växa fram för att skapa 

konkurrensfördelar för verksamheterna. Dessa faktorer som växte fram är immateriellt 

kapital, kundorientering och kunskapsutveckling. Bourguignon et al., (2004), Butler, 

Letza och Neale (1997), Figge et al., (2002), Kaplan och Norton (1996a) och Olson och 

Slater (2002) hävdar att dessa faktorer är ursprunget till de fyra perspektiven som finns 

inom balanserat styrkort, finansiella perspektivet, kundperspektivet, intern process 

perspektivet och utvecklig och lärande perspektivet, och att perspektiven används för att 

skapa en långsiktighet och tydlighet inom verksamheterna. Balanserat styrkort har 

antagits av verksamheter runt om i världen eftersom styrkonceptet erbjuder, vilket 

Malina (2013) anser, en överlägsen kombination av finansiella och icke-finansiella 

åtgärder för prestation.  

 

 

3.1.1 Modellen för balanserat styrkort 

Malina (2013) lyfter fram att balanserat styrkort har antagits världen över på grund av 

dess flerdimensionella funktion, att kombinera icke-finansiella och finansiella åtgärder. 

Länken mellan affärsbesluten och resultatet ligger i fokus hos balanserat styrkort vilket 

för avsikt är tänkt att vägleda implementering, strategiutveckling och kommunikation. 

Ett balanserat styrkort som är rätt konstruerad i en verksamhet ger tillförlitlig feedback 

för ekonomistyrningen.  

 

Enligt Butler et al., (1997) och Kim och Hatcher (2009) är balanserat styrkort ett 

hierarkiskt ledningssystem. Det är ledningens roll att komma överrens om en strategi 

som ska förtydligas och omsättas i verksamheten för att få en begriplig och gemensam 

bas. Salterio och Lipe (2000) anser att beslutsfattandet hos ledningen bör förändras till 

det bättre vid användningen av balanserat styrkort. Bourguignon et al., (2004), Kaplan 

och Norton (1996a) och Kim och Hatcher (2009) anser att balanserat styrkort är ett 

strategiskt kontrollsystem men styrkonceptet är även ett strategiskt mätsystem. 

Verksamheterna använder balanserat styrkort för att förtydliga strategin och 
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kommunicera balanserat styrkort i hela verksamheten, anpassa avdelningarnas och 

individernas mål, koppla långsiktiga mål till strategiska målsättningar, öka kunskapen 

och fånga upp feedback för att förbättra strategin.  

 

Balanserat styrkort används, enligt Chavan (2009), Salterio och Lipe (2000) och Wong 

et al. (2009), för att: (1) tydliggöra och översätta visionen och strategin i företaget, (2) 

kommunicera företagets strategi i hela verksamheten, (3) rikta avdelningarnas och 

individernas mål till strategin och (4) återhämta feedback för att förbättra strategin.  

 

När modellen för balanserat styrkort byggs upp, figur 1, placeras, (enligt Butler et al., 

1997), visionen och strategierna i centrum vilket Salterio och Lipe (2000) anser är för 

att förtydliga dessa. Genom att förtydliga visionen och strategierna utvecklas en 

förståelse för affärsidén och strategin för att kunna nå upp till målen. Från strategin och 

visionen, (Kaplan & Norton, 1996a), konstrueras målen och dess styrtal. Målen och 

styrtalen betraktas ur fyra perspektiv som är ramen för balanserat styrkort, de fyra 

perspektiven är: finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och 

lärande perspektivet. Olson och Slater (2002) lyfter fram att perspektiven är 

heltäckande, anpassar strategierna i verksamheten, kommunicerar med strategiska mål 

och förbättrar lärandet och återkopplingen.  

 

Figur 1 Balanced scorecard 

(Källa: Kaplan och Norton, 1996a, s. 9) 

 

Figur 1 är den första modellen över hur balanserat styrkort ser ut. Enligt  utle  et  l.  

 1   )  Moo  j   yon o h  ostettle   1   )   o dst  nd o h  ögst   2   )   tley 

(1999), Salterio och Lipe (2000) och Wu (2012) har nyare modeller utvecklats under 

årens gång, där vision och affärsidén bryts ned till perspektiven. Inom varje perspektiv 

tas strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltalsmått fram som leder till 

handlingsplaner.  
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Finansiellt perspektiv 

Eftersom det finansiella styrtalen är dyrbara anser Kaplan och Norton (1996a) att 

balanserat styrkort ska ha kvar detta perspektiv. De finansiella styrtalen fastställer om 

företagets strategi och strategiimplementering hjälper att förbättra vinsten. Lönsamheten 

i ett företag brukar finansiella styrtal vara inriktad på, där mäts bland annat 

rörelseresultatet och dylikt.  

 

Kundperspektivet 

Kaplan och Norton (1996a) anser att företagets kunder och kundsegment identifieras av 

företagsledningen. Dessa kunder och kundsegment som har identifierats ska 

affärsenheten rikta sig till. De styrtal som finns ska mäta resultatet för affärsenheten 

inom segmenten. Specifika styrtal ska även finnas för produkter och tjänster som 

erbjuds till kunderna i de olika kundsegmenten. Specifika faktorer i segmenten 

bestämmer framgångarna för företagets viktigaste kunder.  

 

Processperspektivet 

Kaplan och Norton (1996a) lyfter fram att detta perspektiv identifierar allvarliga 

internprocesser som måste överträffas. Verksamheter som inte identifierar dessa 

internprocesser kommer inte kunna möjliggöra de förväntningar som finns hos 

kunderna i segmenten. Aktieägarnas förväntningar kommer inte heller kunna uppfyllas. 

Processperspektivet är den största påverkande faktorn för kundnöjdheten och de 

finansiella målen.   

 

Lärandeperspektivet 

Det sista perspektivet enlig Kaplan och Norton (1996a) är lärandeperspektivet. Detta 

perspektiv handlar om en verksamhets infrastruktur som ska identifieras och byggas för 

att skapa långsiktighet i tillväxt och förbättring. Detta perspektiv är det perspektiv som 

kopplar samman de övriga perspektiven genom att investera i anställdas utbildning, 

förbättra informationssystem och anpassa rutinerna och procedurerna i verksamheten. 

Människor, system och organisationsprocedurer är de tre grundläggande ursprungen till 

lärandeperspektivet.  

 

 

3.2 Offentliga verksamheter 

Enligt Northcott och Taulapapa (2012) började balanserat styrkort användas av 

offentliga verksamheter då deras verksamhetsstyrning började avta i effektivitet. Detta 

gjorde att regeringen krävde att användningen av verksamhetsstyrningen ska bli 

effektivare inom offentliga verksamheter, vilket gjorde att offentliga verksamheter 

vände sig till de privata verksamheterna och deras metoder för verksamhetsstyrning. 

Kaplan och Norton (2001a) lyfter fram att offentliga verksamheter började använda 

balanserat styrkort under senare delen av 1990-talet, som Chan (2004) anser är för 

privata företag som drivs av ett vinstsyfte. Enligt Bianchi och Montemaggiore (2008) 

började allt flera allmännyttiga företag inom olika sektorer att använda balanserat 

styrkort som sin verksamhetsstyrning. Northcott och Taulapapa (2012) anser att det 

finns ett fåtal studier om balanserat styrkort i offentlig sektor och dess framgångar, 

utmaningar och misslyckanden. Studierna som finns tyder på att balanserat styrkort har 

varierande grad av framgångar. I en studie gjord av Eskildsen (i Greatbanks och Tapp, 

2007) visade det att dubbelt så många danska privata verksamheter som har genomfört 

balanserat styrkort jämfört med de offentliga verksamheterna.  
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Det finns ett antal skillnader mellan privat och offentlig sektor. Boyne (2002) 

poängterar att kritik har riktats mot att överföra metoder från den privata sektorn till den 

offentliga sektorn, ändå har offentlig sektor antagit det balanserade styrkortet trots 

kritiken. Den första skillnaden som Boyne (2002) lyfter fram är att offentliga 

verksamheter är mer byråkratiska där cheferna är mindre materialistiska och har ett 

svagare engagemang än de privata verksamheterna. Den andra skillnaden som lyfts fram 

är verksamheternas ägande. Privata verksamheter ägs av entreprenörer eller aktieägare 

medan offentliga verksamheter ägs av gemensamma medlemmar i politiska samband 

som kontrolleras av politiska krafter. På grund av sina politiska sammanhang anser 

Hoque (2014) att offentliga verksamheter är mer komplicerade på grund av, enligt 

Sharma och Gadenne (2011), att offentliga verksamheter finner svårigheter med att 

identifiera och definiera mängden av aktörer. En tredje skillnad som Chan (2004), 

Guimarães et al., (2010)och Greatbanks och Tapp (2007) lyfter fram är att privata 

verksamheter fokuserar på det finansiella perspektivet medan offentliga verksamheter 

har kundperspektivet i sitt fokus. Detta kan dock leda till problem för offentliga 

verksamheter då verksamheterna saknar finansiella mål vilket blir en utmaning för 

verksamheterna.  

 

Offentliga verksamheter, enligt Bryson och Roering (1987), måste vara försiktiga och 

bedriva strategisk planering med omsorg då alla metoder inte är lika användbara. Boyne 

(2002) beskriver att chefer i offentliga verksamheter har flera mål på grund av att de ska 

uppfylla många aktörers mål. Farnham och Horton (i Boyne, 2002, s. 101) beskriver att 

privata verksamheter endast sk  d iv  ett mål fö  vinst: “it is su  ess – or failure – in the 

market which is ultimately the measure of effective private business management, 

nothing else”.  

 

Det har visat sig, utifrån tidigare studier, att positiva resultat har framkommit när 

offentliga verksamheter använder balanserat styrkort som sin verksamhetsstyrning. 

Northcott och Taulapapa (2012) beskriver att offentliga verksamheter har kunnat 

klargöra sina strategiska mål, samordna målen över avdelningarna, länka verksamhetens 

uppdrag och strategi och dylikt. Greatbanks och Tapp (2007) och Northcott och 

Taulapapa (2012) har emellertid noterat att balanserat styrkort är en utmaning för 

offentliga verksamheter och att det finns svårigheter när det gäller att genomföra 

balanserat styrkort i offentliga verksamheter. Balanserat styrkort kan inte enkelt 

överföras från en sektor till en annan utan det finns även en utmaning när det gäller att 

kommunicera information då det har upptäckts att informationssystemet är dåligt.  

 

 

3.3 Vad är kommunikation? 

Gróf (2001) och Heide et al., (2005) anser att kommunikation är en slags överföring av 

information. Däremot anser Engquist (2012) och Yamauchi (2001) att kommunikation 

handlar om att dela något med någon eller göra något gemensamt. För att skilja 

information och kommunikation åt lyfter Heide et al. (2005) fram att information är 

enkelriktad medan kommunikation är dubbelriktad. Både informations- och 

kommunikationsbegreppen kan förklaras genom en sändar-mottagar-modell. Denna 

modell anses, enligt Heide et al. (2005), vara en enkel men föråldrad modell vilket gör 

att den interna kommunikationen har sämre förutsättningar att lyckas.  
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Figur 2 Sändar-mottagar-modellen 

(Källa: Fiske, 1997, s. 18) 
 

Enligt Fiske (1997) och Heide et al. (2005) är sändar-mottagar-modellen en linjär 

modell av kommunikationsprocessen som har utvecklats av Claude Shannon och 

Warren Weavers och är den modell som har fått mest inflytande. Fiske (1997) lyfter 

fram att modellen består av källa, sändare, signal, kanalen och mottagare. Källan är den 

som beslutar vad för meddelande som ska sändas och som sedan omvandlas av sändaren 

till en signal som genom kanalen sänds till mottagaren. I figuren ovan (figur 2) finns det 

även en bruskälla. Brus är något som inte planeras av källan utan är något som kan 

förekomma till signalen mellan sändaren och mottagaren. Brus är något som förvränger 

sändarens avsikter vilket begränsar den mängd information som önskas. 

 

Heide et al., (2005) poängterar att sändar-mottagar-modellen kan användas när det 

gäller information som är enkelt och entydig. Däremot när det gäller kommunikation 

kan denna modell visa en missvisande bild då kommunikation är betydligt mer 

komplicerad än den förenklade modellen. Mottagaren i en kommunikation ställs inför 

ett tolkningsproblem. De förenklade kommunikationsmodellerna lyfter Nilsson och 

Waldermarson (1995, 2011) fram som enkelriktade och modellerna kan uppfattas som 

”ping-pong-modelle ”. Modelle n  ge  en bild om  tt pe sone  sände  o h lyssn   

växelvis men utifrån de praktiska observationer som har gjort kan författarna, (Nilsson 

& Waldemarson, 1995, 2011), poängtera att människor både kan vara sändare och 

mottagare samtidigt. Nilsson och Waldemarson (2011) lyfter fram 

informationsmodellen som är lik sändar-mottagar-modellen som handlar om: vem säger 

vad, till vem, i vilket medium och med vad för effekt. Denna modell anser Nilsson och 

Waldermarson (2011) vara användbar när vi ska kommunicera. I stadiet vem avser 

sändaren, handlar om att vi människor pratar på olika sätt med varandra beroende på de 

olika relationerna vi har till varandra. Stadiet vad gäller budskapet är för många det 

viktigaste samspelet för innehållet i kommunikationen. Stadiet till vem handlar om vem 

som är mottagare. Budskapet ska anpassas efter mottagaren och dess förväntningar. 

Stadiet vilket medium handlar om vad för informationsmedel som ska användas för 

budskapet, ord, gester, brev och dylikt. I sista stadiet effekter handlar det om budskapet 

gav några effekter för mottagaren.  

 

 

3.3.1 Kommunikationskanaler  

Inom den interna dialogen kan olika kanaler användas för att kommunicera information 

till verksamheten. Det finns tre kanaler som Erikson (2007) lyfter fram: skriftliga, 

muntliga och elektroniska kanaler.  

 

Skriftlig kanal 

Enligt Erikson (2007) anses skriftliga kanaler vara information som är tryckt på papper 

eller annat material. Elektroniska och skriftliga kanaler måste skiljas eftersom båda är i 
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tryckt form men på olika vis. Exempel på vad som är skriftlig form är personaltidningar, 

företagspresentationer, OH-material, faktabroschyrer, nyhetsbrev, protokoll och dylikt. 

Denna kanal är bra för att dokumentera saker och risken är liten för feltolkning och 

missförstånd. Skriftliga kanaler är dock betydligt sämre när det gäller dubbelriktad 

kommunikation.  

 

Muntlig kanal 

Erikson (2007) anser att muntliga kanaler handlar om muntlig kontakt och att det är 

grunden för att utveckling ska ske på en arbetsplats. Muntliga kanaler består av 

planerade och informella möten, utbildningar, konferenser och seminarier. Fördel med 

muntlig dialog är att tankar kan utbytas och att möjligheten är stor för frågor och 

förtydliganden. Det finns en chans för alla att få ställa sina frågor och att dessa frågor 

blir besvarade, men det finns även en chans att få lyfta fram sina egna åsikter under 

mötena.  

 

Elektronisk kanal 

Enligt Erikson (2007) består den elektroniska kanalen av intranät, e-post, video- och 

telefonkonferens, telefax och andra meddelandesystem som är elektroniska. Fördelen 

med elektroniska kanaler är dess snabbhet då informationen kan kommuniceras 

omedelbart till den mottagare som behöver det. Informationen kan även vidarebefordras 

till andra mottagare på ett snabbt sätt, dock krävs det att personen i frågan har egen 

utrustning för att kunna använda elektroniska kanaler. Elektroniska kanaler kan vara 

svårt att använda vid skiftarbete, i restauranger eller för chaufförer. 

 

 

3.4 Kommunikation i organisationer 

Enligt Falkheimer och Heide (2014) är organisationskommunikation ett 

samlingsbegrepp för organisationers olika former av kommunikation. Gerald Goldhaber 

(i Falkheimer & Heide, 2014) har hittat tre karaktäristiska organisations-

kommunikationer. Den första beskriver att organisationskommunikation sker i ett öppet 

men komplex system vilket påverkar och påverkas av extern och intern miljö. Den 

andra beskriver att organisationskommunikation består av meddelanden och deras 

syften, flöden, riktning och medier. Den sista beskriver att människors attityder, 

känslor, relationer och färdigheter ryms i organisationskommunikationen. Om vi ser ur 

ett traditionellt sätt står organisationskommunikation för den interna kommunikationen, 

kommunikation mellan medlemmarna i organisationen. Erikson (2007) hävdar att intern 

kommunikation är nödvändig inom ett företag eftersom kommunikation ger 

medarbetarna en överblick, en enighet skapas angående målen, bättre beslutsunderlag, 

motivation och vi-anda skapas och bidrar till personlig utveckling. Enligt Erikson 

(2007) bör medarbetarna veta vart företaget är på väg och vad det står för, om 

medarbetarna inte vet detta kommer ingen utanför företaget heller förstå det. Ett företag 

som inte arbetar med kommunikationen blir följderna av att ingen vet något, ingen vet 

hur det är, har varit eller hur framtiden blir.  

 

Enligt Falkheimer och Heide (2014) följer den interna kommunikationen, traditionellt 

sett, den hierarkiska strukturen där informationen förflyttar sig från ledningen ner till 

medarbetarna och från medarbetarna tillbaka till ledningen. Organisationshierarkin 

består av olika positioner som går från ledningen och ner till den lägsta nivån, detta sätt 

att kommunicera bör följas för att kunna uppnå en säker kommunikation samt för att 

kunna uppnå en likformig ordergivning.  
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3.4.1 Information och budskap på olika nivåer 

Inför en kommunikation med sina medarbetare anser Heide et al., (2005) att chefer bör 

prioritera och sålla ut information som anses vara rätt information och budskap. Heide 

et al., (2005) fann, via observationer, ett mönster gällande den information som chefer 

väljer att plocka ut och ta upp på mötena.  Författarna fann att informationen som kan 

förekomma på möten kan delas in i fem olika kommunikationer: arbetskommunikation, 

trivselkommunikation, nyhets- och lägeskommunikation, värderings- och 

kulturkommunikation och styr- och förändringskommunikation.  

 

Heide et al., (2005) lyfter fram att de använde en skiljelinje för informationen för att få 

information på olika nivåer i organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Information och budskap på olika nivåer 

(Källa: Heide et al., 2005, s. 105) 

 

Denna modell, enligt Heide et al., (2005), visar att inom mikro nivån är informationen 

knuten till enskilda grupper och deras verksamhet. Inom meso nivån knyts 

informationen till den större enheten som gruppen tillhör, exempelvis andra enheters 

information inom samma bolag. Inom makro nivån handlar informationen om den egna 

organisationen i sin helhet. Information om bland annat andra företag hör till denna 

kategori och inte enbart organisationens egen information.  

 

Heide et al., (2005) observerade i sin observation att information på meso nivån inte 

förekommer inom de fem kommunikationsområdena utan att informationen förekom på 

makro och mikro nivå. Under mötena ägnades en stor del till nyhets- och 

lägeskommunikation och arbetskommunikation. Resterande kommunikationsområden 

är inga dominerande mötesinslag utan brukar vara väldigt sällsynta inom möten på 

grund av sina tvetydliga budskap.  

 

 

3.4.2 Kommunikation om mål och strategier 

Heide et al., (2005) anser att kommunikationen om företagens mål har blivit allt 

viktigare för ledningen. Företagens mål, visioner och   värderingar finns i de flesta 

organisationer på skriftliga styrdokument. Det är viktigt att kommunicera målen då 

chefer och medarbetare ska komma fram till en gemensam förståelse. 

Kommunikationsprocessen bör precisera och konkretisera strategin, om processen inte 

gör detta kan målen uppfattas som intetsägande. Att ha en uppfattning om målen 

tillfredsställer arbetet och kommunikationen vilket skapar engagemang i organisationen.    
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Heide et al., (2005) beskriver att chefer i företag sätter sin tillit till kommunikation som 

går från ledningen och neråt i hierarkin. Författarna poängterar att målen, inte per 

automatik, överförs från nivå till nivå i företaget då ledaren inte kan överföra sin 

tolkning av målen till medarbetarna. Medarbetarna kommer göra sin egen tolkning av 

målen utifrån sin förståelse och roll. Detta visar att kommunikation är kreativt och 

därför är dialog och samspel viktigt under bland annat möten. Denna kommunikation är 

ofta en envägskommunikation.  

 

 

3.5 Kommunikation om balanserat styrkort 

Kommunikation handlar i huvudsak om att dela kunskap eller information. Yamauchi 

(2001) anser att kunskapsbyte eller byte av information om verksamhetsidéer 

återspeglas genom människors uppfattningar och värderingar om företaget, 

” ommuni  tion  onstitutes o g niz tions” (Wehmeier & Winkler, 2013, s. 282). Enligt 

de Haas och Kleingeld (1999) ska ett medel utvecklas för att stärka dialogen genom hela 

organisationen. Genom att utveckla dialoger i organisationen styrs strategin. Genom att 

utveckla dialoger mellan organisationens olika kretsar skapas liknande värderingar 

vilket slutligen kommer utveckla enhetliga mål. Nørreklit (2000) anser att verksamheten 

måste föra en dialog angående de åtgärder som är kopplade till de interna resurserna och 

åtaganden. Att införa balanserat styrkort till verksamheter, anser Upadhyay och Palo 

(2013), är ett sätt att skapa förståelse hos medarbetarna när det gäller att kommunicera 

strategin.  

 

Kim och Hatcher (2009) och Nørreklit (2000) beskriver att balanserat styrkort bidrar till 

organisationskommunikation där dialog påverkar uppfattningar och handlingar och där 

chefers språk skapar internt engagemang. Kommunikation anses (enligt de Haas & 

Kleingeld, 1999; Kaplan & Norton, 2001b), vara ett verktyg för att förbättra dialogen 

för ledningen, top-down kommunikation. Det ska även finnas utrymme (de Haas & 

Kleingeld, 1999, s.235), för idéer och initiativ, bottom-up kommunikation. För att detta 

ska fungera krävs det en ledare vars ledarstil värderar delaktighet, entreprenörskap och 

självbehärskning. Bianchi och Montemaggiore (2008) anser att balanserat styrkort ökar 

förståelsen för strategin och visionen hos cheferna och att cheferna tvingas till att 

diskutera outtalade antaganden som formulerats till verksamhetens strategi. Dock anser 

de Haas och Kleingeld (1999) att det inte enbart handlar om ledarskap utan 

medarbetarna i verksamheten måste vara villiga att bidra till verksamheten genom att 

kommunicera via dialoger. Upadhyay och Palo (2013) och Kaplan och Norton (1996a) 

anser att engagerade medarbetare bidrar till verksamheten och dess framgångar genom 

att arbeta med verksamhetens mål. Engagemanget hos medarbetarna kan leda till 

kundnöjdhet, lägre personalomsättning och dylikt.  

 

 

3.5.1 Kommunikationspyramid  

Kaplan och Norton (1996a) har tagit fram en pyramidliknande modell, figur 4, över hur 

kommunikationen ser ut i en verksamhet som använder balanserat styrkort. Kim och 

Hatcher (2009) beskriver att balanserat styrkort ska förena makro och mikro vyer 

genom att översätta visionen till strategi och kommunicera strategin.  
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Figur 4 Kommunikationspyramid 

(Källa: Kaplan & Norton, 1996a, s. 140) 

 

Denna modell, figur 4, visar hur kommunikationen fungerar i en verksamhet. Enligt 

Kaplan och Norton (1996a) börjar kommunikationen hos ledningsgruppen som går till 

de högre cheferna och som når medarbetarna. Från medarbetarna går kommunikationen 

uppåt igen genom att återkoppla.  

 

Kaplan och Norton (1996b) beskriver även en annan modell, figur 5, som visar hur 

kommunikationen om balanserat styrkort går runt i verksamheten. Denna modell börjar 

med att översätta visionen, sedan kommunicera och länka, verksamhetsplanering och 

som sedan avslutas med återkoppling och lärande. Four processes modellen och 

kommunikationspyramiden kan kopplas ihop med varandra då kommunikations-

pyramiden visar hur four processes modellen ska kommuniceras i verksamheterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5 Managing strategy, four processes 

(Källa: Kaplan & Norton, 1996b, s. 4) 
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Kim och Hatcher (2009) anser att balanserat styrkort är en top-down modell som 

används för att kontrollera processerna genom hela organisationen. Kaplan och Norton 

(2001b) poängterar att det inte är en top-down riktning utan en top-down 

kommunikation. Upadhyay och Palo (2013) hävdar att framställningen av strategier sker 

vanligtvis i styrelserummet men strategierna måste utföras på verkstadsgolvet av de 

anställda. Kaplan och Norton (1996a, 1996b) beskriver nedbrytningsprocessens första 

fas med att ledningsgruppen ska ta fram ramen för balanserat styrkort och sätta 

strategin, samt att översätta visionen och hjälpa cheferna att förstå verksamhetens vision 

och strategi. Det är inte lätt för ledningsgruppen att översätta visionen och mål i 

operativa termer så att de ger användbara guider på den lokala nivån. Kaplan och 

Norton (2001b) anser att verksamheten måste se till att alla medarbetare förstår strategin 

för att kunna genomföra sin dagliga verksamhet, så att det bidrar till verksamhetens 

framgångar. Genom att ha en dialog mellan operativa och strategiska nivån anser de 

Haas och Kleingeld, (1999) att kunskap, åsikter och referensramar angående de 

strategiska frågorna utbyts.  

 

Den andra fasen enligt Kaplan och Norton (1996b, 2001b) och Nørreklit (2000), är att 

kommunicera strategin neråt och uppåt i verksamheten och koppla den till 

avdelningarnas och individernas mål, då cheferna själva inte kan genomföra strategin. 

Ledningsgruppen i en verksamhet ska därefter, enligt Kaplan och Norton (1996a), 

uppmuntra de högre cheferna till att plocka fram en plan för att kommunicera ut 

balanserat styrkort till den övriga verksamheten. När de högsta cheferna har utvecklat 

mål kommuniceras balanserat styrkort till medarbetarna inom chefernas avdelningar 

där, enligt Chavan (2009), balanserat styrkort skräddarsys för varje del av 

verksamheten. Kaplan och Norton (1996a) och Kim och Hatcher (2009) anser att genom 

att kommunicera balanserat styrkort till medarbetarna kopplas medarbetarnas mål med 

balanserat styrkortets mål. Detta kan bidra positivt till verksamheten genom att 

medarbetarna kan göra sina jobb på nya och kreativare sätt samt att de förstår den 

långsiktiga strategin. Kommunikation enligt Chavan (2009) kan ske bland annat via 

medarbetarsamtal.  

 

Kaplan och Norton (1996b) beskriver att den tredje fasen, verksamhetsplan, handlar om 

att verksamheten kan samordna sina affärsplaner och finansieringsplaner. Det är svårt 

för cheferna att samordna olika handlingskrafter för att kunna uppnå de strategiska 

målen. När cheferna använder målen som finns i balanserat styrkort kan cheferna 

genomföra de handlingskrafter som hjälper verksamheten att nå sina långsiktiga mål.  

 

Den sista fasen, enligt Kaplan och Norton (1996b), handlar om att återkoppla och lära 

sig utifrån återkopplingen. Kaplan och Norton (i Bianchi & Montemaggiore, 2008) 

lyfter fram att bottom-up kommunikation är av vikt då verksamheter behöver göra 

återkopplingar. Enligt de Haas och Kleingeld (1999) är återkopplingar tänkt att ta fram 

nya idéer medan Bianchi och Montemaggiore (2008) och Kaplan och Norton (1996b) 

anser att återkoppling visar hur operativa mål påverkar strategiska mål. Kaplan och 

Norton (2001b) lyfter fram att detta system utarbetades av ledningsgruppen då ett behov 

fanns. Att återkoppla anses vara en kontinuerlig process enligt Kim och Hatcher (2009), 

men det hjälper även lärandet. 

 

 

3.5.2 Kommunikationsbrister 

I sändar-mottagar-modellen diskuterade Fiske (1997) att modellen innehåller bruskällor 

som gör att informationen störs vilket kan leda till att kommunikationen brister i en 
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verksamhet. Ett antal orsaker, bruskällor, som kan göra att kommunikationen brister i en 

verksamhet kommer att redogöras här nedan. 

 

Den första orsaken till att kommunikation kan brista är det Kaplan och Norton (2001b) 

och Ahn (2001) anser, cheferna. Kaplan och Norton (2001b) anser att brist i 

kommunikationen till den operativa nivån kan bero på osäkerhet hos cheferna. Chefer 

kan vara osäkra när det gäller att kommunicera strategi till hela verksamheten eftersom 

värdefull information kommuniceras. Chefer kan ha känslan av att informationen 

kommer läcka ut till konkurrenterna. Brian Baker (i Kaplan och Norton, 2001b, s. 151) 

anser  tt:”Knowing ou  st  tegy will do them little good unless they can execute it. On 

the other hand, we have no chance of executing our strategy unless our people know it. 

It´s    h n e we´ll h ve to t ke”.  hefe n  sk  inte misstro sina medarbetare om att de 

är oförmögna att förstå idéerna utan cheferna ska hjälpa medarbetarna att förstå genom 

att utbilda dem på alla nivåer om de strategiska komponenterna. Ahn (2001) anser att 

chefer måste kontinuerligt kommunicera om bland annat strategin och balanserat 

styrkort till medarbetarna då relevant information glöms. Ahn (2001) anser att 

kommunicera balanserat styrkort en gång inte är tillräckligt utan gång på gång måste 

balanserat styrkort upprepas för att skapa en medvetenhet om strategin för att påverka 

beteendet hos anställda.  

 

Den andra orsaken till att brist i kommunikationen kan förekomma är medarbetarna. 

Chavan (2009) lyfter fram att medarbetarna har en ansvarsskyldighet för förverkligandet 

av målen och åtgärderna. Om medarbetarna inte tar ansvar för detta finns inget 

balanserat styrkort. För att balanserat styrkort ska fungera i verksamheten krävs det 

förståelse, stöd och engagemang från toppen och neråt i verksamheten. de Haas och 

Kleingeld (1999) anser att det finns ett delat ansvar mellan chefer och medarbetare när 

det gäller att kommunicera och skapa dialog. Medarbetarna får inte tro att cheferna är de 

enda som har ansvaret för att skapa en dialog. Om medarbetarna inte kommunicera 

anser Antonsen (2014) att medarbetarna endast kommer koncentrerar sig på sina 

arbetsuppgifter och inte bidra till verksamhetens utveckling. 

 

En tredje orsak som både Bolman och Deal (2012) och Falkheimer och Heide (2014) 

anser kan påverka kommunikationen är organisationens storlek. Större organisationer 

har en större chans att brista i kommunikationen. Informationen i ett större företag med 

många hierarkiska nivåer måste spridas genom många ledningsnivåer innan 

informationen når den slutliga mottagaren. Risker med att ha många hierarkiska nivåer 

är att informationen stannar upp på någon nivå på vägen till mottagaren. Detta sätt att 

kommunicera anses även vara långsamt eftersom informationen kan stanna och bli kvar 

på olika nivåer innan informationen skickas vidare. Kommunikationen och 

informationen blir beroende av chefernas förmåga och kompetens att kommunicera. 

Genom att ha många ledningsnivåer kan det försämra arbetsmoralen och prestationerna 

hos både grupper och individer samt att kommunikationen blir mer omständlig och 

långsammare. Antonsen (2014) anser att plattare organisationsstrukturer kommer främja 

verksamhetens delaktighet och kreativitet än vad det gör med en mer hierarkisk struktur.  

 

En fjärde orsak till brist i kommunikationen är tolkning. Heide et al., (2005) poängterar 

att sändar-mottagar-modellen kan användas när det gäller information som är enkelt och 

entydig. Däremot när det gäller kommunikation kan denna modell visa en missvisande 

bild då kommunikation är betydligt mer komplicerad än den förenklade modellen. 

Mottagaren i en kommunikation, exempelvis medarbetare, ställs inför ett 

tolkningsproblem. Heide et al., (2005) anser att medarbetarna kommer göra sin egen 
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tolkning av målen utifrån sin förståelse och roll. Detta visar att kommunikation är 

kreativt och därför är dialog och samspel viktigt under bland annat möten.  

 

Den sista orsaken till kommunikationsbrist är målen i offentliga verksamheter då 

offentliga verksamheter, enligt Boyne (2002), styrs och kontrolleras av gemensamma 

medlemmar i politiska samband. Hoque (2014) anser att offentliga verksamheter är 

komplicerade på grund av de politiska sammanhangen, vilket Sharma och Gadenne 

(2011) anser beror på svårigheterna som offentliga verksamheter finner med att 

identifiera och definiera mängden av aktörer. Cheferna i offentligen verksamheter har 

flera mål att uppfylla på grund av, enligt Boyne (2002), mängden aktörer som finns.  

 

 

3.6 Sammanfattning 

År 1990 sponsrades en studie av KPMG som, enligt Kaplan och Norton (1996a), slutade 

med att ett flerdimensionellt scorecard utvecklades och som idag kallas för balanserat 

styrkort. Enligt Malina (2013) har balanserat styrkort antagits världen över eftersom det 

erbjuder en kombination av icke-finansiella och finansiella åtgärder, flerdimensionell 

funktion. Eftersom balanserad styrning är ett hierarkiskt ledningssystem anser Butler et 

al., (1997) och Kim och Hatcher (2009) att ledningen ska sätta strategin och förtydliga 

denna för att omsätta strategin i verksamheten. En modell över balanserat styrkort har 

skapats där visionen och strategierna är utgångspunkten för modellen (Butler et al., 

1997). Utifrån visionen, Butler et al., (1997), Mooraj et al., (1999), Nordstrand och 

 ögsta (2000), Otley (1999), Salterio och Lipe (2000) och Wu (2012) tas perspektiven 

fram och inom varje perspektiv tas mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltalsmått 

fram som mynnar ut i handlingsplaner. 

 

Enligt Chan (2004) är balanserat styrkort tänkt för privata verksamheter som har ett 

vinstdrivande syfte men, enligt Kaplan och Norton (2001a), under senare delen av 

1990-talet började offentliga verksamheter använda styrkonceptet eftersom deras 

verksamhetsstyrning började avta i effektivitet. Däremot, enligt Boyne (2002), har kritik 

riktats mot användandet av balanserat styrkort i offentliga verksamheter men utifrån 

Northcott och Taulapapa (2012) har offentliga verksamheter fått positiva resultat 

eftersom verksamheterna har kunnat förbättra och klargöra verksamheten. Enligt 

Greatbanks och Tapp (2007) och Northcott och Taulapapa (2012) finns en utmaning att 

kommunicera balanserat styrkort då informationssystemet anses vara dåligt.  

 

Heide et al., (2005) lyfter fram sändar-mottagar-modellen som är en föråldrad men en 

enkel modell som förklarar både kommunikation och information. Enligt Fiske (1997) 

består modellen av källa, sändare, signal, kanalen, mottagare och bruskälla. Nilsson och 

Waldemarson (2011) lyfter fram informationsmodellen, som anses vara lik sändar-

mottagar-modell och som handlar om: vem säger vad (sändare), till vem (mottagare), i 

vilket medium (kanal) och med vad för effekt. Eftersom modellerna är förenklade anser 

Heide et al., (2005) att kommunikationen blir missvisande då kommunikation är mer 

komplicerad än vad modellerna visar. Enligt Erikson (2007) används olika kanaler, eller 

kommunikationskanaler, för att kommunicera som består av muntliga, skriftliga och 

elektroniska kanaler. Genom dessa kanaler kan sändaren sända information eller 

kommunicera med mottagaren. För att kommunicera information anser Heide et al., 

(2005) att chefer bör sålla ut informationen så att rätt information och budskap når 

medarbetarna. Heide et al., (2005) anser att informationen är knuten till vad för nivå 

anställda befinner sig på i verksamheten. På makro nivån handlar informationen om 
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organisationen i sin helhet, på meso nivån handlar om informationen om större enheter i 

organisationen och inom mikro nivån handlar informationen om de egna grupperna.  

 

Yamauchi (2001) anser att kommunikation handlar om att dela kunskap och information 

där människors uppfattning återspeglas genom kunskapsbyte eller byte av information. 

Enligt de Haas och Kleingeld (1999) och Kaplan och Norton (2001b) förbättras 

dialogen för ledningen på grund av top-down kommunikation, men utrymme ska finnas 

för bottom-up kommunikation som för fram idéer och initiativ.  Balanserat styrkort ökar 

förståelsen för strategin och visionen hos chefer och Bianchi och Montemaggiore 

(2008) anser att chefer tvingas att diskutera strategierna i verksamheten. Däremot anser 

de Haas och Kleingeld (1999) att ansvaret inte ligger enbart hos cheferna utan 

medarbetarna måste vara villiga att kommunicera och skapa en dialog vilket bidrar till 

verksamheten.  

 

Kaplan och Norton (1996a) har tagit fram en modell över hur kommunikationen ser ut i 

verksamheter som använder balanserat styrkort, nämligen kommunikationspyramiden. 

Enligt Kim och Hatcher (2009) förenar kommunikationspyramiden makro och mikro 

vyerna genom att översätta visionen till strategier och kommunicera strategierna. Enligt 

Kaplan och Norton (1996a) sker detta från ledningsgruppen, till högsta chefer och 

slutligen till medarbetarna som utför detta in sitt dagliga arbete. Från medarbetarna ska 

sedan återkoppling ske som går uppåt i verksamheten till ledningsgruppen. 

 

Inom kommunikation finns olika orsaker som kan påverka negativt på informationen 

eller kommunikationen. Fiske (1997) anser att orsakerna till bristfällig kommunikation 

är bruskällor som påverkar kommunikationen i en sändar-mottagar-modell. Saker som 

kan påverka kommunikationen om balanserat styrkort är, enligt Kaplan och Norton 

(2001b), chefernas osäkerhet att kommunicera balanserad styrning eller, enligt Ahn 

(2001), att cheferna inte upprepar balanserat styrkort för att skapa medvetenhet. Chavan 

(2009) anser att medarbetarna har en ansvarsskyldighet medan Heide et al., (2005) anser 

att brist i kommunikationen beror på att anställda tolkar utifrån deras kunskap. Boyne 

(2002) och Hoque (2014) pekar på målen som offentliga verksamheter har på grund av 

de många aktörer som kan påverka kommunikationen. Även organisationernas struktur 

anser Bolman och Deal (2012) och Falkheimer och Heide (2014) kan påverka 

kommunikationen då större verksamheter medför många risker.  
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4. Empi i 
I detta kapitel kommer vi att presentera kommunerna och deras struktur, våra 

respondenters funktion och roll och hur kommunerna arbetar med balanserad styrning 

och balanserad styrnings uppbyggnad. Därefter kommer vi att redogöra hur 

kommunernas kommunikationsmodell är uppbyggda och de brister som finns kring 

kommunikationen.  

 

4.1 Gävle kommun 

Den första offentliga verksamheten som vi besökte och gjorde intervjuer hos är Gävle 

kommun. Denna verksamhet består av ca 7000 anställda och anses vara den största 

arbetsgivaren i regionen  “Gävle kommun –  egionens stö st    betsgiv  e ”). Den 

legala strukturen för Gävle kommun (se bilaga 3) består av kommunfullmäktige som 

består av politiker. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som sedan följs 

av nämnderna, både kommunstyrelsen och nämnderna består av politiker såsom 

kommunfullmäktige. I Gävle kommun finns det åtta nämner och under varje nämnd 

finns det sju förvaltningar som består av avdelningar och enheter. Inom dessa 

förvaltningar är det vanliga medarbetare som jobbar och inte politiker.  

 

 

4.1.1 Respondenternas funktion och roll 

I Gävle kommun utförde vi 15 intervjuer varav två skedde på den strategiska nivån och 

där vi även gjorde en uppföljningsintervju. De resterande 12 intervjuerna gjordes på den 

operativa nivån. På den strategiska nivån intervjuade vi kommundirektören Göran 

Arnell där hans roll är högsta tjänstemannen och där han har det högsta ansvaret för 

verksamheten och får sina uppdrag från kommunstyrelsen. Vi har även intervjuat 

verksamhetscontrollern Kjell Gunnarsson som är chef för verksamhetsstyrningen på 

kommunledningskontoret och som håller ihop balanserad styrning i Gävle kommun.  

 

På den operativa nivån intervjuade vi tre förvaltningar (se bilaga 5), kultur och 

fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen där 

cheferna i dessa förvaltningar är mellanchefer i kommunen. Inom förvaltningarna har vi 

intervjuat två förvaltningschefer, Kajsa Ravin och Elisabet Jonsson, och en biträdande 

förvaltningschef, Jon-Erik Egerszegi, där deras roll är att leda på en övergripande nivå 

men även att vara ansvariga inför politikerna i tillhörande nämnder. Förvaltnings-

cheferna har även en ledningsgrupp som består av chefer från de olika avdelningarna 

men deras roll är också att vara en kontrollfunktion. Under förvaltningscheferna 

intervjuade vi fyra avdelningschefer, Johan Öholm, Lisbeth Forslund, Eva Levin och 

Eva Brännlund, där deras roll är att vara ansvarig chef för alla verksamheter inom deras 

respektive område. Dessa avdelningschefer har ett övergripande ansvar att 

kommunicera balanserad styrning i Gävle kommun. Under avdelningscheferna 

intervjuade vi fyra enhetschefer, Ann Bylund, Mats Ivarsson, Eva Lindelöw Sjöö och 

Ola Johansson, där deras roll är att vara ledare och har yttersta ansvaret i 

förvaltningarna och ha en direkt kontakt med medarbetarna samt se till att 

handlingsplanerna följs.  

 

 

4.1.2 Balanserad styrning 

Gävle kommun har använt balanserad styrning sedan år 2007. Gävle kommun använder 

inte begreppet balanserat styrkort utan kommunen använder begreppet balanserad 

styrning då kommundirektören anser att ” alanced scorecard är för platt för det mäter 
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de ekonomiska målen och det räcker inte, vi måste mäta de andra målen i förhållande 

till ekonomin”  Gö  n A nell, kommundirektör, personlig kommunikation, 3 april 

2014).  Gävle kommun mäter resultatet men även alla perspektiven och inte bara 

ekonomiperspektivet och det är detta som skiljer balanced scorecard och balanserad 

styrning åt. Därför har Gävle kommun valt att kalla styrningen för balanserad styrning 

istället eftersom, ”  l n ed s o e   d skulle inte p ss  i  ll  offentlig  ve ks mhete ” 

(Göran Arnell, kommundirektör, personlig kommunikation, 3 april 2014).  

 

Gävle kommun, utifrån kommunplanen, har tagit fram en framtidsvision, vision 2025, 

för hur livet i hela Gävle ska se ut. Gävle kommuns vision 2025 är: 

 

 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. 

 Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. 

 Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva. 

 Vi vågar oss ut på världshaven men återväder gärna till livet i hemmahamnen.  

 

Utifrån denna vision har Gävle kommun tagit fram fem strategier: Stärk ledarskapet och 

samverkan, forma attraktiva livsmiljöer, stimulera kompetens, innovationer och 

entreprenörskap, utveckla kommunikationer och infrastruktur och stöd en utveckling av 

gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt (Gävle Kommun, 2013). 

 

Figur 6 visar hur Gävle kommuns balanserade styrning ser ut, i mitten finns fyra cirklar 

vilket är Gävle kommuns 

värdegrund och omringas 

sedan av de fyra perspektiv 

som Gävle kommun har valt 

att utgå från, medborgare och 

kund, medarbetarna, ekonomi 

och hållbart samhälle. Enligt 

kommunplanen (Gävle 

Kommun, 2013) använder 

Gävle kommun balanserad 

styrning för att skapa en 

ledning men även en styrning 

av verksamheten då denna 

modell är en strukturerad 

sådan som omfattar flera 

perspektiv som hjälper Gävle 

kommun att styra och följa 

upp viktiga mål för att kunna 

nå verksamhetens gemen-

samma vision. Gävle kommun 

använder balanserad styrning för att göra kommunen mer begriplig, inte bara för 

verksamheten själv utan även för skattebetalarna så att skattebetalarna kan se vad 

kommunen gör för dem. I kommunplanen (Gävle Kommun, 2013) står det att 

balanserad styrning har förutsättningar för att skapa dialoger i verksamheten men det 

finns även förutsättningar för delaktighet och att lättare kunna skapa en helhetssyn kring 

styrningen i kommunen.  

 

Användningen av balanserad styrning har gjort kommunen begriplig och att denna 

modell har gett en struktur för styrning och ledning och knyter ihop förvaltningarnas 

Figur 6 Gävle kommuns värdegrund och perspektiv 

(Källa: Årsredovisning 2012, Gävle kommun, 2012, s.9) 
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aktiviteter med övergripande mål. Balanserad styrning ger kommunen en tydlig riktning 

om vart verksamheten ska gå. Det är inte bara ett hjälpmedel för att ta ut mål och 

aktiviteter utan det är även ett hjälpmedel för återkoppling, ta reda på hur verksamheten 

går och om avvikningar sker från den utvalda riktningen.  Det finns ändå en åsikt om att 

balanserad styrning inte genomförs i verksamheten utan modellen befinner sig 

fortfarande på en övergripande nivå, ”... vi är mer på en övergripande nivå när det gäller 

b l nse  d sty ning”  K js  R vin  fö v ltnings hef, personlig kommunikation, 4 april 

2014).  

  

 

4.1.3 Gävle kommuns kommunikation 

Gävle kommun har en modell, figur 7, i sin kommunplan som visar hur balanserad 

styrning inom verksamheten ska brytas ned och kommuniceras från strategisk nivå till 

operativ nivå.  

 
Figur 7 Gävle kommuns balanserade styrning 

(Källa: Kommunplan, Gävle kommun, 2013, s.18) 

 

Gävle kommun använder Kaplan och Nortons kommunikationspyramid, som visas i 

bilden ovan, för att kommunicera balanserad styrning till verksamheten. Kommunen 

utgår även från Kaplan och Nortons four processes modellen för att visa vem som gör 

vad i kommunikationsprocessen. Dessa modeller visar att kommunfullmäktige 

(ledningen) är de som tar fram kommunövergripande mål på strategisk nivå utifrån 

visionen, vision 2025, och strategierna.  Dessa mål ska genomsyra och brytas ned i hela 

verksamheten. Nämnderna ska sedan bryta ned de övergripande målen till nämndmål 

som sedan ska brytas ned till operativa mål hos förvaltningarna och bli handlingsplaner 

hos enheterna eller som förvaltningarna kallar det för, aktiviteter. ”Kommunledningen 

beslutar om kommunövergripande målen sen jobbar vi med nämnderna för att komma 

fram till rätt mål på nämndnivå, sen jobbar vi med chefer och medarbetarna att 
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bestämma aktiviteterna här för att nå målen”  Elis bet Jonsson, förvaltningschef, 1 april, 

personlig kommunikation, 2014). I en rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen 

(Gävle Kommun, 2014) beskrivs det att visionen måste kopplas till den dagliga 

verksamheten för att kunna bli levande och verklig. För att göra detta möjligt måste en 

dialog skapas om visionens betydelse för verksamheten. 

 

Två av respondenterna kommunicerar inte begreppet balanserad styrning till sina 

medarbetare eftersom respondenterna anser att medarbetarna ska fokusera på eleverna 

och utformningen av undervisningen istället för att tänka på balanserad styrning, 

eftersom det inte anses vara relevant för dem. Lärarna ska jobba utifrån lärarplanen och 

kursplanen som har fastställts av staten. Rektorerna och biträdande rektorer är de som 

ska känna till begreppet balanserad styrning och jobba med.  

 
Vi har väl inte prioriterat att prata om det heller. Lärarna har en komplex tillvaro som 

dem har, jag vill att dem ska fokusera på undervisningen och mötet med eleven. Det är 

de viktiga. Då måste jag hjälpa till att skydda dem från för mycket information av 

annan karaktär och balanserad styrning tycker jag inte att lärarna behöver ha koll på för 

att klara sitt uppdrag som lärare. De ska vara fokuserade på sitt möte med eleven och 

forma den bästa undervisningen. (Ola Johansson, enhetschef/rektor, personlig 

kommunikation, 8 april 2014) 

 

Utifrån sändar-mottagar-modellen eller informationsmodellen kan vi se att cheferna är 

både sändare och mottagare av information. 

 
Jag ser mig som en förvaltare, alltså både och. Både mottagare och sändare och 

förvaltare. Jag har ett stort utrymme att kunna vara med och påverka hur målen ser ut 

och hur vi följer upp dem, hur vi sänder ut information till medarbetare, fångar upp 

deras synpunkter och skickar uppåt (Eva Brännlund, avdelningschef, personlig 

kommunikation, 1 april 2014).  

 

Kommunfullmäktige är de som sänder information om de övergripande målen till 

nämnderna som blir mottagare av informationen.  Nämnderna sänder sedan information 

vidare till förvaltningscheferna som blir mottagare av information. Detta forsätter sedan, 

förvaltningscheferna kommunicerar till avdelningscheferna som i sin tur kommunicerar 

till enhetscheferna som kommunicerar till sina medarbetare som är den slutliga 

mottagaren och som sedan ska utföra aktiviteter, som utgår från målen, i sitt dagliga 

arbete.  

 

För att kommunicera balanserad styrning i verksamheten används kommunikations-

kanaler som består främst av möten men det används även en hel del mejlkontakt. För 

att kommunicera har kommundirektören ett möte med sin ledningsgrupp som består av 

bland annat förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna har sedan i sin tur möten med 

sin ledningsgrupp som består av avdelningscheferna, som i sin tur har möten med 

enhetscheferna som därefter har arbetsplatsträffar med sina medarbetare. Det är inte 

bara via möten det kommuniceras i förvaltningarna utan två av dessa tre förvaltningar 

har foldrar som innehåller verksamhetsplanen och målen. Enligt Lisbeth Forslund 

 pe sonlig kommunik tion  1  p il 2 14)  nses denn  folde  v    ”… en 

sammanfattning kan man säga, över de här olika perspektiven i balanserad styrkort och 

den hä  h    ll  i sin b östfi k ”. Denna folder får varje anställd för att kunna gå tillbaka 

till för att kunna påminna sig själv om vad för mål som ska uppnås och hur 

förvaltningarna ska gå tillväga.  
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Informationen i Gävle kommun är knutet till vad för nivå medarbetarna befinner sig på. 

Det som kan ses på makro nivå är att informationen som kretsar där är om 

verksamhetens helhet, de övergripande målen som hela verksamheten ska utgå ifrån. 

Inom meso nivån är informationen knutet till större enheter, vilket kan ses som nämnder 

och förvaltningarna. Informationen på mikro nivån är knuten till enskilda grupper, i 

detta fall avdelningar och enheter i Gävle kommun. Här är informationen knuten till 

handlingsplaner som är olika inom varje avdelning och enhet och utgår från de 

övergripande målen.  

 

Kommunikationen tar inte slut där utan precis som Kaplan och Nortons 

kommunikationspyramid och four processes modellen visar, sker det återkopplingar i 

Gävle kommun och detta görs ett antal gånger om året där kommunikationen går åt 

andra hållet, från operativ nivå, till nämnderna och upp till kommunfullmäktige. 

Återkopplingen sker genom att medarbetarna sänder information om hur det går och hur 

de ligger i processen till sina enhetschefer som i sin tur sänder vidare denna information 

till avdelningscheferna, som därefter sänder vidare till förvaltningscheferna. 

Förvaltningscheferna skriver samman förvaltningarnas process med hur det går att 

uppnå målen, som sedan sänds till nämnden och så vidare ändå upp till 

kommunfullmäktige som blir den slutliga mottagaren för återkopplingen. 

Återkopplingen sker via en elektronisk kanal där verksamheten använder 

dataprogrammet Stratsys där cheferna skriver hur det har gått och om problem har 

uppstått med att uppnå målen. Däremot är det inte alla i förvaltningarna som har börjat 

använda detta dataprogram  ”Det hä  ve ktyget h   j g fö  mig ä  g nsk  nytt men det 

h   inte sp idits ne  i o g nis tionen v d j g vet”  Ev   indelöw  jöö  enhets hef  

personlig kommunikation, 9 april 2014). Istället är det några inom vissa förvaltningar 

som använder Word och Excel dokument för att kunna göra en återkoppling.  

 

 

4.1.4 Brister kring kommunikationen 

I sändar-mottagar-modellen finns det en bruskälla som kan påverka informationen som 

sändaren sänder till mottagaren. Utifrån respondenternas intervjuer anser 

respondenterna att medarbetarna har en varierande kunskap och förståelse om 

balanserad styrning men respondenterna anser även att det finns ett antal medarbetare 

som inte vet innebörden eller begreppet balanserad styrning. Då medarbetarna har en 

varierande kunskap kan det bero på bruskällor som gör att det brister i 

kommunikationen.  

 

Utifrån intervjuerna med de olika respondenterna kan vi se att bruset kan bero på 

cheferna, medarbetarna och målen. Två av förvaltningscheferna anser att brist i 

kommunikationen kan bero på att målen är för många och att målen är orealistiska och 

att målen hade kunnat vara mer konkreta och inte vara för detaljstyrda. En 

avdelningschef anser att individerna kan sakna engagemang och motivation vilket kan 

bero på måltrötthet som kan bidra till den bristande kommunikationen. ”Till viss del så 

tror jag att det kan vara också en form av uttryck för en måltrötthet. Vi jobbar mycket 

med de här frågorna och att man tycker att de där ha  vi p  t t om”  Ev    ännlund  

avdelningschef, personlig kommunikation, 1 april 2014).  

 

Andra brister i kommunikationen kan bero på både cheferna men även medarbetarna 

inom förvaltningarna. Avdelningschefer och enhetschefer anser att brist på 

kommunikation inte enbart är ledarens ansvar utan även de anställdas ansvar att skapa 

en dialog och ta till sig information. En av förvaltningscheferna anser att brist på 



 

31 

kommunikation inte beror på ledarskapet utan på mötesstrukturen och hur de arbetar i 

förvaltningen. Verksamhetscontrollern anser att brist i kommunikation beror på en 

ledarskapsfråga då ansvaret för att kommunicera till medarbetarna om balanserad 

sty ning ligge  hos dem  ”För chefen inte ut så vet de kanske inte vad det är ens en gång 

o h då k n m n inte bli eng ge  de helle ”  Kjell G unn  sson, verksamhetscontroller, 

personlig kommunikation, 4 april 2014). Däremot anser en av respondenterna att: ”M n 

behöver förhålla sig till att kompetens finns i organisationen och förhoppningsvis 

människor som har förmåga att använda sin professionella kompetens och att man styr 

o h följe  upp det  ll   viktig st  inte det ljsty ”  K js  R vin  fö v ltnings hef, 

personlig kommunikation, 4 april 2014). 

 

 

4.2 Sandviken kommun 

Den andra offentliga verksamheten som vi besökte och gjorde intervjuer hos är 

Sandviken kommun och består av ca 3000 anställda i verksamheten. Sandviken 

kommuns organisationsstruktur (se bilaga 4) består av kommunfullmäktige i toppen 

som består av politiker. Efter kommunfullmäktige kommer kommunstyrelsen och sedan 

sju stycken nämnder som även dessa består av politiker. Under dessa sju nämnder finns 

det sju förvaltningar, några av dessa förvaltningar består av bara enhetschefer medan två 

av dessa förvaltningar, två större förvaltningar, har både områdeschefer, som motsvarar 

avdelningscheferna, och enhetschefer som består av vanliga medarbetare och inte 

politiker.  

 

 

4.2.1 Respondenternas funktion och roll 

I Sandviken kommun utförde vi åtta intervjuer varav en skedde på den strategiska nivån 

och där vi även gjorde en uppföljningsintervju. De resterande sex intervjuer gjordes på 

den operativa nivån (se bilaga 6). På den strategiska nivån intervjuade vi en utvecklare, 

Yvonne Bäckius, som övergripande håller i balanserad styrning i Sandviken kommun. 

Hon har även varit med i införandet av balanserad styrning där hon har varit 

projektledare. 

 

På den operativa nivån intervjuade vi två förvaltningar, kultur och fritidsförvaltningen 

och bygg- och miljöförvaltningen, dessa förvaltningar är mindre förvaltningar och som 

består av förvaltningschefer och enhetschefer. Däremot har en av respondenterna en 

tillförordnad enhetschef under sig vilket gör att respondenten är en områdeschef. Även 

här är dessa chefer mellanchefer i Sandviken kommun. I förvaltningarna finns det två 

förvaltningschefer, Kenneth Johansson och Andrea Gleerup, där deras roll är att ha det 

övergripande ansvaret för all verksamhet i förvaltningarna men även personalansvaret. 

Under förvaltningscheferna intervjuade vi en förvaltningsekonom, Jenny Holm, en 

områdeschef, Yvonne Mickels och två enhetschefer, Åsa Wirén Jonsson och Fredrik 

Hedlund. Förvaltningsekonomens roll är att sköta den löpande redovisningen och dylikt 

men även uppföljningar och se till att mål och mått sätts upp och att enheterna i 

förvaltningen upprättar handlingsplaner och att dessa sedan följs upp. Områdeschefens 

roll är att se till att verksamheten fungerar men har även personalansvaret för sin 

avdelning. Enhetscheferna har det yttersta ansvaret i förvaltningarna och har en direkt 

kontakt med medarbetarna samt att se till att handlingsplanerna följs.  

 

 



 

32 

4.2.2 Balanserad styrning 

Genom en revisionsgranskning fick Sandviken kommun ett tillrättavisande då 

revisorerna ansåg att Sandviken kommun saknade en styrmodell i verksamheten som 

visade hur verksamheten skulle styras och följas upp. Utifrån detta valde Sandviken 

kommun, efter en undersökning om vad för modeller som fanns, balanserad styrning då 

politikerna skulle få ut det som politikerna ville från verksamheterna. Att ha infört 

b l nse  d sty ning h   medfö t en st uktu  på målen  ”V d vill fullmäktige o h v d vill 

m n i nämnde n ”  Yvonne  ä kius, utvecklare, personlig kommunikation, 2 april 

2014). Att använda modellen har skapat en tydlighet och en enighet och anses vara ett 

bra instrument och hjälpmedel som visar den röda tråden genom hela Sandviken 

kommun, från kommunfullmäktige till varje enskild anställd, vilket citatet ovan 

indikerar. 

 

Sandviken kommun började, enligt Yvonne Bäckius, under åren 2009-2011 med ett 

projekt för att införa balanserad styrning i kommunen och under året 2011 började 

Sandviken kommun officiellt använda balanserad styrning. Sandviken kommun har en 

vision som de k ll   vision 2 25  som kommunfullmäktige  ntog i m  s 2     ”I 

Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra 

bätt e” (Sandviken kommun, 2013a). 

 

Enligt en verksamhetsplan (Arbetsmarknads- och trafiknämnden, 2013), 

Årsredovisningen 2012 (Sandviken kommun 2013a) och Yvonne Bäckius finns det 

övergripande visioner i Sandviken kommuns: 

 Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar  

 Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle  

 Ett delat ansvar – ett enat samhälle  

 I Sandviken är världen alltid närvarande 

 Den aktiva staden – fylld av liv och rörelse 

 Vi lär för livet 

 Vår miljö – vårt ansvar 

 Vi mår bra till kropp och själ 

 

Sandviken kommun använder balanserad styrning då kommunfullmäktige, enligt budget 

2014 (Sandviken kommun, 2013b) har beslutat att denna modell ska användas i 

kommun för att politiskt kunna styra verksamheten. Enligt årsredovisningen 2012 

(Sandviken kommun, 2013a) anses denna modell vara accepterad av både förvaltnings- 

och enhetschefer där de anser att modellen är ett ledningssystem och är grunden för en 

god styrning och uppföljning av Sandviken kommuns verksamhet.  
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Figur 8 Sandviken kommuns vision och perspektiv 

(Källa: Sandviken kommun, 2013b, s. 8) 

 

Enligt budget 2014 (Sandviken kommun, 2013b) och verksamhetsplanen 

(Arbetsmarknads- och trafiknämnden, 2013) används balanserad styrnings modellen för 

att kunna använda andra perspektiv, för att kunna få en helhetsbild över kommunens 

verksamhet och inte bara för det ekonomiska perspektivet. Figur 8 visar att Sandviken 

kommun använder fem perspektiv, medborgare, medarbetare, omvärld, hållbar 

samhällsutvecklig och ekonomi, för att kunna skapa en helhetsbild. Sandviken kommun 

använder modellen för att rikta in verksamheten mot det gemensamma målet.  

 

 

4.2.3 Sandviken kommuns kommunikation 

Sandviken kommun har en modell, figur 9, över hur kommunen ska kommunicera och 

bryta ned balanserad styrning från den strategiska nivån till den operativa nivån.  

 
Figur 9 Sandviken kommuns balanserade styrning 

(Källa: Internt material, Sandviken kommun) 
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Även Sandviken kommun utgår från Kaplan och Nortons kommunikationspyramid för 

att kommunicera balanserad styrning men även four processes modellen. För att sätta de 

övergripande målen finns det en dialog mellan kommunfullmäktige och nämnden om 

vad för mål som ska sättas. Beslutet ligger hos kommunfullmäktige som sätter dessa 

övergripande mål utifrån varje perspektiv. Tjänstemännen är med som åhörare när det 

gäller dialogen mellan kommunfullmäktige och nämnden om de översiktliga målen men 

tjänstemännen kan inte ta något beslut om de översiktliga målen utan deras uppgift är 

att se till att målen blir uppfyllda inom förvaltningarna. Däremot kan tjänstemännen 

hjälpa till att formulera de översiktliga målen. När de övergripande målen är satta ska 

detta brytas ned till nämnden som gör sin egen nämndplan och därefter ska det brytas 

ned till förvaltningarna, verksamheterna och enheterna.  

 
Både på fullmäktigenivå har vi mål som sen bryts ned då hos nämnderna, utifrån de 

målen som nämnderna har satt så tar då fram arbetsgrupperna, varje enhet tar fram en 

egen arbetsplan och i den arbetsplanen så bryter man ner målen till aktiviteter. (Yvonne 

Bäckius, utvecklare, personlig kommunikation, 2 april 2014)  

 

Förvaltningar, tjänstemän och anställda ska jobba utifrån målen. Förvaltningschefen är 

den som ska skapa en dialog med sina enhetschefer och enhetscheferna är de som gör 

arbetsplaner i sina enheter som ska syfta på målen. Kommunfullmäktige är de som tar 

fram vad som ska göras medan nämnden tar fram vad och vem som ska göra vad, och 

enheterna ska ta fram hur verksamheten ska gå tillväga för att uppnå de översiktliga 

målen. För att medarbetarna ska förstå måste cheferna återkomma med information om 

balanserad styrning genom att upprepa flera gånger då det är viktigt, ”upp epning är 

kunsk pens mode ”  Yvonne  ä kius, utvecklare, personlig kommunikation, 2 april 

2014). 

 

Även i denna kommun kan vi se att cheferna är både sändare och mottagare av 

information i en sändar-mottagar-modell. Kommunfullmäktige är de som är sändaren av 

information medan medarbetarna längst ut i verksamheten blir de slutliga mottagarna av 

informationen. ” åde o h. Jenny som delp o essled  e info me    väldigt my ket men 

s mtidigt t   vi emot my ket info m tion o h s mm nställe  så det ä  dubbel ikt t” 

(Andrea Gleerup, förvaltningschef, personlig kommunikation, 10 april 2014). Citatet 

ovan indikerar att mellancheferna i kommunikationsprocessen blir både sändare och 

mottagare av information om balanserad styrning då mellancheferna blir mottagare från 

cheferna ovanför dem medan de samtidigt blir sändare då mellancheferna ska 

kommunicera till sina underchefer eller medarbetare.  

 

För att kommunicera använder Sandviken kommun möten som sin kanal för att sända 

information om balanserad styrning. Dessa möten sker med ledningsgrupperna. 

Kommundirektören har möte med bland annat sina förvaltningschefer som i sin tur har 

möten med sina områdeschefer eller enhetschefer, beroende på förvaltningens storlek, 

och därefter har enhetscheferna en kommunikation med sina medarbetare via 

arbetsplatsträffar. Även i Sandviken kommun har vi uppfattat att informationen är 

knutet till vad för nivå medarbetarna befinner sig på. På makro nivån, ledningsnivån, är 

informationen som kretsar där om verksamhetens helhet och de övergripande målen 

som hela verksamheten ska utgå ifrån. Inom meso nivån handlar informationen om 

större enheter såsom nämnder och förvaltningar i Sandviken kommun. Informationen på 

mikro nivån är knuten till enskilda grupper såsom enheter förutom i de förvaltningar 

som är större där det är både områden och enheter. Här handlar informationen om 

handlingsplaner som är olika inom varje avdelning och enhet och utgår från de 

övergripande målen. 
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Kommunikationen om balanserad styrning går inte bara ner från kommunfullmäktige 

till medarbetarna i förvaltningarna utan kommunikationen går även åt andra hållet som 

Kaplan och Nortons modeller visar, från medarbetarna till kommunfullmäktige. Enligt 

Yvonne Bäckius sker återkopplingen via uppföljningar från enheterna som blir sändaren 

till förvaltningschefen och till nämndnivån, där det sammanställs och kommuniceras 

vidare till kommunfullmäktige som blir den slutliga mottagaren. Denna uppföljning sker 

via elektronisk kanal men inte via något dataprogram utan återkopplingen sker via 

mallar som finns i Word och Excel dokument. ”Vi h   enkl  Wo d dokument så fylle  

man i det och skriver ner. Det är en av våra önskemål att få ett datasystem”  Yvonne 

Bäckius, utvecklare, personlig kommunikation, 2 april 2014). 

 

 

4.2.4 Brister kring kommunikationen 

I Sandviken kommun nämnde respondenterna att medarbetarna har en varierande 

kunskap och förståelse om balanserad styrnings innebörd och begrepp. Detta kan bero 

på olika orsaker, bruskällor, som gör att kommunikationen brister till medarbetarna. 

Respondenterna som har intervjuats har nämnt olika bruskällor som kan vara orsaken 

till att kommunikationen inte fungerar fullt ut, detta kan bero på en ledarskapsfråga, hur 

förvaltningarna jobbar med balanserat styrning, ägnar tid till det och kommunicerar dess 

mål och arbetsplan. En av förvaltningscheferna anser att cheferna har ett ansvar att gör 

balanserad styrning så pass relevant och intressant att medarbetarna känner att det är 

styrande i deras vardag. Även en av respondenterna anser att ansvaret ligger hos ledaren 

om de anställdas kunskap och fö ståelse om b l nse  d sty ning  ”Det be o  väl på hu  

p ss viktigt m n i fö v ltningen h   jobbet med  tt fö   ut målen o h   betspl ne n ” 

(Yvonne Bäckius, utvecklare, personlig kommunikation, 2 april 2014). Både Yvonne 

Bäckius och Andrea Gleerup anser att det tar tid att införa nya saker till verksamheter 

och att balanserad styrning, som är nytt, tar tid att lära sig.  

 

En av förvaltningscheferna anser att det inte enbart kan vara en chefsfråga utan även att 

medarbetarna har ett ansvar och en skyldighet att sätta sig in i balanserad styrning och 

vad deras politiska uppdrag är. Förvaltningsekonomen anser att medarbetarna tar in 

information på olika sätt då alla medarbetare är olika. Det kan bli en brist i 

kommunikationen då olika begrepp mellan de olika nivåerna används vilket kan leda till 

missfö stånd  dett  gö   tt en tolkningsf åg  k n sk p  b iste  i kommunik tionen. ”Vi 

är som väldigt olika som individer, en del personer tycker att jag vet vad som ska göras 

och det räcker för mig och andra vill gärna mera ha svar på varför och vill ha saker 

fö kl   t” (Yvonne Mickels, avdelningschef, personlig kommunikation, 14 april 2014). 

Brist i kommunikation anses inte bero på balanserad styrning specifikt utan på att vi alla 

lär oss på olika sätt. Det beror inte heller på hur informationen ges då informationen ges 

på samma sätt utan det beror på anställdas eget intresse. Informationen om balanserad 

styrning i sig är mycket att ta till och balanserad styrning kan uppfattas som luddigt 

många gånger. Detta kan krångla till det för många medarbetare vilket gör att 

kommunikationen kan brista då medarbetare kan känna sig omotiverade. 
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5. An lys 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin och de intervjuer vi har utfört hos 

kommunerna och ställa dessa mot de teorier som vi har funnit relevanta för vår studie. 

Avsnittet kommer följa den tidigare strukturen som finns i teorin och empirin där vi 

kommer börja med hur balanserad styrning är uppbyggd, hur kommunikationen ser ut 

och dess uppbyggnad och de brister som finns kring kommunikationen.  

 

 

5.1 Balanserad styrnings uppbyggnad 

Enligt Butler et al., (1997), Kaplan och Norton (1996a), Olson och Slater (2002) och 

Salterio och Lipe (2000) visar Kaplan och Nortons modell över balanserat styrkortet att 

verksamhetens vision och strategi ska finnas i mitten och utifrån visionen tas 

perspektiven fram med mål, strategier och mått. De nyare modellerna över balanserat 

styrkort,   utle  et  l.  1     Moo  j et  l.  1      o dst  nd    ögst   2      tley  

1999; Salterio & Lipe, 2000; Wu, 2012), visar att kritiska framgångsfaktorer ska 

utvecklas under varje perspektiv och att perspektiven sedan ska mynna ut i en 

handlingsplan för verksamheten. Som vi kan se i Gävle kommun och Sandviken 

kommun är att dessa kommuner följer Kaplan och Nortons struktur för balanserat 

styrkortets uppbyggnad. Detta kan bero på att modellen är väldigt tydlig om hur 

verksamheterna ska gå tillväga för att få en struktur i verksamheterna. Gävle kommun 

och Sandviken kommun har sina respektive visioner, vision 2025, och strategier som är 

utgångspunkten för verksamheterna. Utifrån vision 2025 och strategierna har 

kommunerna tagit fram de perspektiv som kommunerna anser ger en helhetsbild, här 

kan vi se att Gävle kommun använder Kaplan och Nortons perspektiv med justerade 

namn. Sandviken kommun använder också Kaplan och Nortons perspektiv men har 

även ett femte perspektiv då kommunen anser att detta perspektiv tillför en bättre bild 

för helheten. Här är det en fråga vad kommunerna anser som lämpligast som bestämmer 

vad för perspektiv som ska användas. Inom varje perspektiv har kommunerna tagit fram 

mål, strategier och mått som mynnar ut till handlingsplaner som medarbetarna i den 

operativa nivån ska utföra i sitt dagliga arbete.  

 

Enligt Kaplan och Norton (2001a) och Northcott och Taulapapa (2012) är balanserad 

styrkort en verksamhetsstyrning för privata sektorn men Gävle kommun och Sandviken 

kommun som är en offentlig sektor använder begreppets innebörd men inte begreppet 

balanserat styrkort. Kommunerna använder istället begreppet balanserad styrning då 

verksamheterna anser att styrkort inte är något som används i kommunerna utan 

kommunerna använder det som en styrning. Vi kan se att begreppets innebörd är något 

som båda kommunerna använder då de följer Kaplan och Nortons modeller för både 

användning och kommunikation. Däremot anser författarna, (Greatbanks & Tapp, 2007; 

Northcott & Taulapapa, 2012), att balanserad styrkort inte kan överföras från en sektor 

till en annan utan svårigheter och utmaningar för offentliga verksamheter när det gäller 

att genomföra balanserat styrkort. Både Gävle kommun och Sandviken kommun har 

gjort förändringar för att balanserad styrning ska passa verksamheterna. Det vi kan se är 

att balanserad styrning inom kommunerna verkar fungera utan några större problem, 

förutom några svårigheter i kommunikationen. Gävle kommun och Sandviken kommun 

har fått positiva resultat genom användningen av styrkonceptet vilket poängteras av 

Northcott och Taulapapa, (2012) då tidigare studier bevisar detta.  
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5.2 Kommunikation om balanserad styrning och dess uppbyggnad 

Kim och Hatcher (2009) och Nørreklit (2000) anser att balanserat styrkort är en top-

down modell som bidrar till kommunikation i verksamheten. Enligt de Haas och 

Kleingeld (1999) och Kaplan och Norton (2001b) kommer kommunikationen således 

bli en top-down kommunikation. Top-down kommunikation börjar, enligt Kaplan och 

Norton (1996a), hos ledningsgruppen som kommunicerar till högre chefer och som 

sedan kommunicerar till medarbetarna. I Gävle kommun och Sandviken kommun kan vi 

se att kommunikationen om balanserad styrning följer Kaplan och Nortons 

kommunikationspyramid, figur 4. Eftersom Gävle kommun och Sandviken kommun har 

samma organisationsstruktur, vilket gör att båda kommunerna har kommunfullmäktige i 

toppen av organisationsstrukturen. Kommunfullmäktige är de som tar beslut om det 

övergripande målen som Gävle kommun och Sandviken kommun sedan ska följa i 

verksamheten. Därefter ska kommunfullmäktige kommunicera till nämnderna som 

bryter ned målen till sina mål och kommunicerar dessa mål till förvaltningarna som tar 

fram sina mål utifrån nämndmålen. Därefter kommunicerar förvaltningarnas mål till 

avdelningar och enheter som sedan kommuniceras till medarbetarna. Däremot 

kommunicerar en av förvaltningarna i Gävle kommun inte ut till medarbetarna då Eva 

Levin och Ola Johansson anser att lärarna inte behöver fokusera på balanserad styrning, 

lärarnas fokus ska ligga hos eleverna och deras utbildning. Däremot anser Eva Levin 

och Ola Johansson att rektorerna och de biträdande rektorerna är de som ska arbeta med 

balanserad styrning för att underlätta förvirringar för lärarna.  

 

Kaplan och Norton (2001b) har även en annan modell som visar hur processen ser ut, 

figur 5, för att kommunicera balanserad styrkort. Denna modell kan vi se att Gävle 

kommun och Sandviken kommun följer då kommunfullmäktige är de som översätter 

visionen till övergripande mål. Därefter kommuniceras och länkas detta med den övriga 

verksamheten på de olika nivåerna där det görs en verksamhetsplanering, eller en 

handlingsplan där aktiviteterna finns. Båda modellerna, kommunikationspyramiden och 

four processes modellen, kan vi se att Gävle kommun och Sandviken kommun utgår 

från när de kommunicerar balanserad styrning till de olika nivåerna i verksamheterna 

eftersom detta är en hierarkiskt top-down kommunikation.  

 

Kommunikationen i kommunerna följer sändar-mottagar-modellen (Fiske, 1997; Heide 

et al., 2005), och informationsmodellen (Nilsson & Waldemarson, 2011). Dessa 

modeller visar vem som säger vad (sändaren), till vem (mottagaren), i vilket medium 

(kanal) och med vad för effekt. Det vi kan se utifrån intervjuerna med respondenterna är 

att kommunfullmäktige är de som är källan av informationen om balanserad styrning 

medan medarbetarna, som sköter den dagliga verksamheten, är de som är den slutliga 

mottagaren av informationen om balanserad styrning. Cheferna däremellan, 

förvaltnings-, avdelnings- och enhetschefer, är kugghjul som fungerar som både sändare 

och mottagare av information, vilket inte sker växelvis utan detta kan ske samtidigt 

vilket har bevisats av Nilsson och Waldemarson (1995, 2011) genom en observation 

från praktiken. För att kommunicera balanserad styrning i Gävle kommun och 

Sandviken kommun använder cheferna på de olika nivåerna möten, såsom 

medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och dylikt, vilket Erikson (2007) anser är en 

muntlig kanal. Inom Gävle kommun användes även foldrar för att kommunicera och 

informera om balanserad styrning för att skapa en förståelse hos medarbetarna vilket är 

en skriftlig kanal (Erikson, 2007). Gävle kommun använder även ett elektroniskt 

dataprogram som elektronisk kanal (Erikson, 2007) för att medarbetarna ska kunna följa 

den röda tråden från målen på den strategiska nivån till den operativa nivån.   
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I Kaplan och Nortons kommunikationspyramid, (Kaplan & Norton, 1996a), visar 

pyramiden att kommunikationen inte bara ska gå från toppen och nedåt utan även från 

botten och uppåt. de Haas och Kleingeld (1999) anser att det ska finnas utrymme för 

buttom-up kommunikation och inte bara top-down kommunikation i verksamheterna då 

buttom-up kommunikation, (Bianchi & Montemaggiore, 2008), är av vikt eftersom det 

handlar om återkoppling. Gävle kommun och Sandviken kommun har återkopplingar i 

verksamheterna där kommunikationen går från medarbetarna, som är sändarna, genom 

verksamheternas nivåer upp till kommunfullmäktige som är den slutliga mottagaren. 

Även här är mellancheferna i verksamheten kugghjul som ska sända vidare information 

om processen om balanserad styrning till kommunfullmäktige, och även denna gång är 

mellancheferna båda sändare och mottagare samtidigt då det finns en dialog mellan 

nivåerna i kommunerna. Gävle kommun använder även dataprogrammet Stratsys som 

ett redskap för återkoppling från den operativa nivån till den strategiska där den röda 

tråden kan följas nerifrån och upp. Sandviken kommun använder däremot inte något 

dataprogram för återkoppling utan använder istället Word och Excel dokument enbart 

för återkoppling, vilket även räknas som en elektronisk kanal. 

 

 

5.3 Brister kring kommunikation 

Utifrån sändar-mottagar-modellen nämner Fiske (1997) och Heide et al., (2005) att 

modellen innehåller bruskällor som förvränger informationen från sändaren till 

mottagare vilket begränsar informationen. När vi ser till brus eller brister kring 

kommunikationen har Gävle kommun och Sandviken kommun nämnt att brister kan 

bero på både ledarna och medarbetarna. Gävle kommun har även nämnt de många mål 

som finns inom kommunen medan Sandviken kommun har nämnt att orsaken till brist i 

kommunikation kan bero på tolkning. Detta kan vi se att teorin har poängterat som 

orsaker till kommunikationsbrist, däremot har teorin även poängterat att organisationens 

struktur kan vara något som påverkar kommunikationen på ett negativt sätt. 

Respondenterna som vi har intervjuat anser att medarbetarna har en varierande kunskap 

och förståelse om begreppet balanserad styrning och dess innebörd.  

 

Den första orsaken som både Gävle kommun och Sandviken kommun berättade om är 

cheferna och att dessa har ett ansvar att kommunicera balanserad styrning till sina 

medarbetare vilket Kaplan och Norton (2001b) instämmer på. Cheferna ska inte misstro 

sina medarbetare utan cheferna måste anförtro medarbetarna då det är medarbetarna 

som genomför aktiviteter för att målen ska nås. Gävle kommun ansåg att chefer behöver 

förhålla sig till att kompetens finns i organisationen och bland de anställda. Då det finns 

en varierande förståelse om balanserad styrning inom båda kommunerna är det 

chefernas uppgift att hjälpa medarbetarna med förståelsen. Enligt Bianchi och 

Montemaggiore (2008) och Chavan (2009) ökar förståelsen för visionen och 

strategierna med hjälp av balanserat styrkort. Kaplan och Norton (2001b) anser att 

chefer ska hjälpa medarbetarna om de inte förstår idéerna. Inom båda kommunerna kan 

vi se att cheferna i den operativa nivån försöker hjälpa sina medarbetare genom att ha 

regelbundna möten om balanserad styrning där de försöker väcka en förståelse och 

dialog med anställda.  

 

Den andra orsaken som både Gävle kommun och Sandviken kommun nämnde under 

intervjuerna var att medarbetarna har även ett ansvar och att det inte bara ligger hos 

cheferna. Chavan (2009) hävdar att medarbetarna har en ansvarsskyldighet att 

förverkliga målen och åtgärderna. Även de Haas och Kleingeld (1999) anser att 

medarbetarna måste vara villiga att bidra och kommunicera detta, vilket gör att det inte 
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bara är en fråga om ledarskap. Med engagerade medarbetare anser Kaplan och Norton 

(1996a) och Upadhyay och Palo (2013) att det bidrar till framgångar för verksamheten. 

 

Den tredje orsaken som vi, utifrån intervjuerna med respondenterna i Gävle kommun, 

kan uppfatta som en anledning till kommunikationsbrist är målen i balanserad styrning i 

offentliga verksamheter. Offentliga verksamheter har enligt Boyne (2002) ett politiskt 

sammanhang där politikerna kontrollerna verksamheterna. Gävle kommun och 

Sandviken kommun består båda av politiker som sitter i både kommunfullmäktige och 

nämnderna, dessa politiker är de som beslutar om vad för övergripande mål som 

kommunerna ska följa. Då kommunerna kontrolleras av politikerna (Boyne, 2002) är 

det många mål som ska uppfyllas från många aktörer. Gävle kommun och Sandviken 

kommun har båda visat målen och hur dessa bryts ner till ännu flera mål inom nämnder 

och förvaltningar. Utifrån ett övergripande mål bryts målet ned i varje perspektiv till 

flera mål som sedan bryts ner ännu mer. Detta gör att ett övergripande mål mynnar ut i 

flera små mål som blir till många aktiviteter som medarbetare ska utföra i det dagliga 

arbetet. I Gävle kommun anser en av förvaltningscheferna att medarbetarna är måltrötta 

på grund av att målen byts ut varje år, denna förvaltningschef anser att målen istället ska 

ligga över en längre tid för att medarbetarna ska kunna skapa den förståelse som de 

behöver för att få kunskap. Sandviken kommun är en kommun som ser likadan ut som 

Gävle kommun och även här byts de flesta målen ut till nya varje år. Då målen ofta byts 

ut gör att medarbetarna inte hinner få en djupare uppfattning om målen vilket enligt 

Heide et al., (2005) inte tillfredsställer och skapar engagemang i verksamheten bland 

medarbetarna. Vilket gör att medarbetarna kanske inte vill ta till sig information om 

balanserad styrning. För att skapa ett engagemang hos medarbetarna bör målen ligga 

över en längre tid vilket bör göras för båda kommunerna då detta gör att medarbetarna 

engagera sig och kommunicerar  

 

Den fjärde orsaken som har nämnts är tolkning som Sandviken kommuns respondenter 

har påpekat under intervjuerna. Teorin har nämnt att tolkning (Heide et al., 2005) måste 

till av både medarbetare och cheferna vilket kommer göras utifrån deras egen kunskap 

om balanserad styrning och dess innebörd. Detta gör att kommunikationen kan brista i 

verksamheterna. Då chefer har en kunskap om balanserad styrning, som ofta är en god 

sådan, gör att cheferna inte kommer ha något problem med att tolka information om 

balanserad styrning från cheferna ovanför. Däremot har inte medarbetarna samma 

kunskap som cheferna och kunskapen kan även variera mellan medarbetarna vilket gör 

att medarbetarna kommer göra sin egen tolkning vilket kan då bli mer eller mindre 

korrekt. Respondenterna under intervjun anser att medarbetarna har en varierande 

kunskap vilket gör att cheferna måste beakta medarbetarnas tolkning av informationen 

då, enligt Heide et al., (2005), misstolkningar är något som kan göra att 

kommunikationen brister. I Gävle kommun nämnde ingen respondent att de anser att 

tolkning kan vara en orsak till brist i kommunikation, detta kan bero på att 

respondenterna själv inte anser att tolkning är en av de viktigaste orsakerna till 

kommunikationsbrist då kontinuerliga möten görs där dialoger äger rum enligt 

respondenterna. Däremot är det något som är viktigt då tolkning är något som 

mottagaren, medarbetarna, ställs inför i en sändar-mottagar-modell (Heide et al., 2005). 

Gävle kommuns respondenter anser att deras medarbetare har en varierande kunskap 

om begreppet balanserad styrning och dess innebörd. Detta gör att medarbetarna utifrån 

sin egen kunskap och förståelse kommer göra sin egen tolkning av målen vilket enligt 

Heide et al., (2005) gör att tolkningarna kan bli kreativt, vilket vi anser kan resultera i 

en negativ eller positiv tolkning. Gävle kommun bör beakta tolkning då detta är något 

som medarbetarna ställs inför. 
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Den sista orsaken, och något som vi anser kommunerna ska beakta, är 

organisationsstrukturen (Bolman & Deal, 2012; Falkheimer & Heide, 2014) vilket är 

något som varken Gävle kommun eller Sandviken kommun har nämnt under 

intervjuerna. Vi anser att organisationsstruktur kan ha en påverkan på kommunikationen 

på ett negativt sätt. Gävle kommun och Sandviken kommun är båda stora verksamheter 

som innehåller ca 7000 respektive ca 3000 anställda. Enligt Bolman och Deal (2012) 

och Falkheimer och Heide (2014) kommuniceras informationen genom många 

hierarkiska nivåer innan informationen når den slutliga mottagaren, risker som medförs 

är att informationen stannar upp på någon nivå eller nivåer. Detta gör att informationen 

kommuniceras långsamt samt att informationen blir beroende av chefer och deras 

förmåga och kompetens att kommunicera informationen vidare. Sandviken kommun är 

en mindre verksamhet som i två förvaltningar har förvaltnings-, områdes-, och 

enhetschefer, medan de resterande förvaltningarna inte har områdeschefer. Det vi kan se 

är att Sandviken kommun, som har använt balanserad styrning under ett fåtal år, är på 

samma kommunikationsnivå som Gävle kommun som har använt balanserad styrning i 

några fler år än Sandviken kommun. Detta kan bero på Sandviken kommuns plattare 

organisationsstruktur. 
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6.  luts ts 
I kapitlet slutsats kommer vi med egna ord dra slutsatser utifrån vår analys i kapitlet 

innan. Studiens slutsats kommer vi koppla till vårt syfte för att analysera och skapa 

förståelse för hur balanserat styrkort kommuniceras från strategisk till operativa nivån 

och om det finns några brister i kommunikationen i offentliga verksamheter.  

 

Syftet med studien är att analysera och skapa förståelse för hur balanserat styrkort 

kommuniceras från strategisk till operativ nivå i offentliga verksamheter. 

 

Kaplan och Norton (2001b) har en modell, kommunikationspyramiden, som visar hur 

kommunikationen i verksamheten ska se ut. Vår studie visar att Gävle kommun och 

Sandviken kommun följer denna modell som Kaplan och Norton har utvecklat när det 

gäller att kommunicera balanserad styrning i hela verksamheten, från strategisk till 

operativ nivå. Detta gäller även när kommunikationen går från operativ nivå till 

strategisk nivå. Detta visar att teorin och empirin inte skiljer sig åt om vi ser till det 

stora hela. Det vi kan se är att Gävle kommun och Sandviken kommun kommunicerar 

balanserad styrning från kommunfullmäktige, till nämnderna, till förvaltningarna, 

avdelningarna, enheterna och slutligen till medarbetarna. Kommunikationen om 

balanserad styrning går sedan från medarbetarna till enheterna, avdelningarna, 

förvaltningar, nämnderna och slutligen till kommunfullmäktige.  

 

Däremot kan vi se på den operativa nivån att alla medarbetare har en varierande 

förståelse och kunskap om begreppet balanserad styrning och begreppets innebörd, 

vilket kan bero på att kommunikationen inte når fullt ut till medarbetarna. På grund av 

brist i kommunikationen gör att medarbetarna inte förstår målen och hur detta är kopplat 

till de övergripande målen hos politikerna i kommunfullmäktige. Däremot har vi fått en 

förståelse om att cheferna i en förvaltning är de som beslutar om medarbetarna bör 

känna till begreppet balanserad styrning. Två av respondenterna anser att medarbetarna 

ska lägga sin tid på något annat och att cheferna är de som ska ha förståelse och 

kunskap om balanserad styrning. 

 

Vår studie visar att Gävle kommun och Sandviken kommun kommunicerar balanserad 

styrning utifrån en sändar-mottagar-modell och informationsmodell och dessa modeller 

har Fiske (1997) och Nilsson och Waldemarson (2011) lyft fram. Kommunikationen, 

beroende om den går neråt eller uppåt, börjar alltid hos en källa, kommunfullmäktige 

respektive medarbetarna, som sänder information om balanserad styrning genom hela 

verksamheten med hjälp av kanaler, som kan vara av muntlig, skriftlig eller elektronisk 

form, till den slutliga mottagaren som kan vara medarbetaren respektive 

kommunfullmäktige. Däremot behöver inte kommunikationen ske enbart mellan dessa 

två parter utan en chef på någon nivå i förvaltningen eller dylikt, kan kommunicera till 

sin chef eller till en medarbetare på en annan avdelning.  

 

Erikson (2007) har lyft fram tre kanaler som individer kommunicerar genom, skriftlig, 

muntlig och elektronisk. För att kommunicera använder Gävle kommun och Sandviken 

kommun en muntlig kommunikation men inte bara en muntlig utan även en skriftlig och 

elektronisk kommunikation. För att kommunicera används till största del möten som en 

kanal mellan den strategiska och operativa nivån inom båda kommunerna. Gävle 

kommun använder även foldrar på vissa av sina förvaltningar som medarbetarna får ta 

del av för att de ska kunna lätt ha åtkomst till målen och aktiviteterna. Däremot kunde vi 

inte hitta något sådan i Sandviken kommun. Gävle kommun använder även ett 

elektroniskt dataprogram, Stratsys, som används av kommunens medarbetare för att 
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visa den röda tråden mellan alla mål och aktiviteter. Detta system är inte bara en hjälp 

för att visa kommunikationen, och hur målen är länkade till varandra, utan i detta 

system sker även återkopplingen. Sandviken kommun använder inte något sådant 

program utan använder Word och Excel dokument, något som vissa av Gävle kommuns 

avdelningar i förvaltningar också använder. Detta beror på att det elektroniska 

dataprogrammet inte nått ut till alla i Gävle kommun.  

 

De brister som författarna, (Bianchi & Montemaggiore, 2008; Bolman & Deal, 2012; 

Boyne, 2002; Chavan, 2009; de Haas & Kleingeld, 1999; Falkheimer & Heide, 2014; 

Heide et al., 2005; Kaplan & Norton, 1996b, 2001b; Upadhyay & Palo, 2013), har tagit 

upp om kan vi se att kommunerna mer eller mindre har lyft fram. Kommunerna har lyft 

fram att brist i kommunikationen kan handla om en chefsfråga och en medarbetarfråga. 

Detta är något som vi anser inte är den avgörande orsaken till att kommunikationen 

brister i verksamheterna eftersom verksamheterna jobbar med detta dagligen i 

verksamheterna.  

 

De största orsakerna som vi anser påverkar kommunikationen och att det inte når ut till 

alla medarbetare är verksamhetens storlek, de många målen och tolkningsproblem vilket 

Bolman och Deal (2012), Boyne (2002) och Heide et al., (2005) lyfter fram. Dessa 

orsaker anser vi kan ligga tillgrund för att utvecklas till en medarbetarfråga eller 

chefsfråga. Vi anser att dessa orsaker kan ha en stor påverkan på den bristfällig 

kommunikation. Vi anser att kommunerna måste överväga dessa tänkbara orsaker och 

se över om dessa orsaker kan vara en anledning till att medarbetarna har en sådan 

variation i kunskap och förståelse om balanserad styrning.  

 

Om vi ser till verksamheternas storlek är kommunerna väldigt stora verksamheter där 

information ska passera många nivåer och på varje nivå ska informationen bearbetas 

och tolkas och sedan skickas vidare till nästa nivå. Vi anser att de många nivåerna i 

verksamheterna försämrar kommunikationen eftersom medarbetare inte har en nära 

relation med sin chef utan har en massa mellanchefer där emellan. Sandviken kommun 

som har använt balanserad styrning i färre år än Gävle kommun har kommit lika långt i 

kommunikationsprocessen som Gävle kommun. Vi anser att detta beror på att 

Sandviken kommun är en plattare organisation när vi ser till verksamhetens struktur. 

Även de många mål som finns ska medarbetarna tolka och om kunskap och förståelse 

inte finns kommer medarbetarna att tolka utifrån den kunskap som individen har om 

balanserad styrning vilket gör att detta kan bli mer eller mindre korrekt.  

 

Som slutsats visar vår studie att kommunikationen till stor del sträcker sig till den 

operativa nivån när det gäller att kommunicera balanserad styrning. Vi har fått en 

förståelse om hur denna process ser ut och att kommunikationen om balanserad styrning 

inte stannar på den strategiska nivån i pappersformat vilket vi i början av studien trodde 

att det gjorde. Vi har fått en förståelse om att kommunerna kommunicerar och bearbetar 

målen och aktiviteterna till medarbetarna och låter medarbetarna få vara med vid 

framtagandet av aktiviteterna. Däremot visar vår studie att kommunikationen måste 

förbättras då respondenterna i respektive kommun anser att medarbetarna har en 

varierande kunskap och förståelse om begreppet balanserad styrning men även 

begreppets innebörd. Vi anser att kommunikationen är en pågående process hos Gävle 

kommun och Sandviken kommun och att kommunerna ska fortsätta att lägg tid och 

engagemang på att förbättra och utveckla detta då kommunikationen är en viktig del i 

verksamheten. Utan kommunikationen om balanserad styrning kommer inte 
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medarbetarna kunna utföra aktiviteterna i sitt dagliga arbete som bidrar till att 

förverkliga kommunfullmäktiges mål.  

 

 

6.1 Framtida forskning 

Denna studie anser vi skapar möjlighet för en fortsatt framtida forskning inom 

ämnesområdet, kommunikation om balanserad styrning i offentliga verksamheter. 

Eftersom offentliga verksamheter är stora verksamheter skulle det vara intressant att 

läsa fortsatt forskning om hur kommunikationen om balanserad styrning ser ut, inte bara 

i kommuner runt om i landet utan även i landstingen. Det som studien har visat är att 

kommunikationen är en pågående process hos de utvalda kommunerna, detta för därmed 

vidare denna studies diskussion till framtida forskning. Vi anser att det skulle vara 

intressant att se om det finns någon offentlig verksamhet som har lyckats med 

kommunikationen.  

 

Studien har riktat in sig på cheferna och vad cheferna anser, däremot skulle en framtida 

forskning vara intressant där medarbetarna fick en möjlighet att föra fram sin åsikt om 

hur kommunikationen om balanserad styrning verkligen ser ut. Här finns det en 

möjlighet för framtida forskningar att ta reda på från ett annat perspektiv om 

kommunikationen i offentliga verksamheter. Studien har även riktat sig in på två 

organisationer i den offentliga sektor där vi inte har kunnat studera verksamheternas alla 

förvaltningar. En framtida studie där en offentlig verksamhet granskas och jämförs och 

ställer olika förvaltningars eller avdelningars mot varandra inom kommunikations-

process hade varit av intresse att få läsa.  
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 il go  
Bilaga 1. Intervjufrågor – Strategiska nivån 

 Kan du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter inom denna organisation? 

 

 Känner du till begreppet balanserat styrkort? 

 

 I vilken utträckning känner du till balanserat styrkort som finns inom 

Gävle/Sandviken kommunen? 

 

 Vad anser du om dess funktion och roll? 

 

 Vad har Gävle/Sandviken kommuns styrkort för innebörd för dig? 

 

 I vilken utsträckning tror du att dina anställda vet vad balanserat styrkort är? 

 

 På vilket sätt kommunicerar ni Gävle/Sandviken kommuns balanserade styrkort 

till den operativa nivån? 

 

 Vilka har ni kommunikation med? 

 

 Går kommunikationen åt två håll? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor – operativ nivå 
 Kan du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter inom denna organisation? 

 

 Känner du till begreppet balanserat styrkort? 

 

 I vilken utträckning känner du till balanserat styrkort som finns inom 

Gävle/Sandviken kommunen? 

 

 Vad anser du om dess funktion och roll? 

 

 Vad har kommunens balanserat styrkort för innebörd för dig? 

 

 Påverkar BSC dina arbetsformer, på vilket sätt? 

 

 I vilken utsträckning tror du att dina anställda vet vad balanserat styrkort är? 

 

 På vilket sätt kommunicerar ni? 

 Vilka har ni kommunikation med? 

 

 Ser du dig mer som en mottagare av information om balanserat styrkort eller ser 

du dig själv som en som bara sänder vidare? 

 

 Går kommunikationen åt ett håll eller två håll? 
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Bilaga 3. Gävle kommuns legala struktur 
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Bilaga 4. Sandviken kommuns legala struktur  
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Bilaga 5. Förvaltningsstruktur Gävle kommun 

Kultur och fritidsförvaltningen 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

  



 

49 

Bilaga 6. Förvaltningsstruktur Sandviken kommun 

 

Kultur och fritidsförvaltning 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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