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SAMMANFATTNING 

Titel: Balanserat styrkort i svenska kommuner – en studie av upplevd användbarhet och 

användarvänlighet 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

Datum: 2016-06-07 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska 

kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet. 

Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. 

Tillvägagångssättet omfattar en litteraturstudie samt empiri-insamling medelst semistrukturerade 

intervjuer, vilka sedan växelvis har ställts mot varandra genom en tematiserad analys. 

Slutsats: Vår slutsats är att styrkortsanvändning hos svenska kommuner uppvisar avsevärd 

variation, men att styrkorten överlag upplevs som användbara för organisationen; något mindre 

användbara för den enskilde chefen samt att bristfällig användarvänlighet är vanligt förekommande. 

Förslag till fortsatt forskning: Se stycke 6.4 nedan. 

Studiens bidrag: Vår studie bidrar med empirisk bekräftelse av att balanserat styrkort upplevs vara 

ett användbart koncept för kommunal styrning. Vidare påvisar studien att styrkortet främst är 

praktiskt användbart för organisationen som helhet; sett till den enskilde chefen är användbarheten 

och användarvänligheten mer begränsad, och förbättringspotentialen upplevs vara stor sett till båda 

perspektiv. 

Nyckelord: Balanserat styrkort (BSC), verksamhetsstyrning, prestationsstyrning, strategisk styrning, 

offentlig sektor, lokalförvaltning, kommunal styrning, styrkortsanvändning, användarvänlighet, 

användbarhet 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Balanced scorecard in Swedish municipalities – a study of perceived usefulness and ease of 

use 

Level: Final assignment for Bachelors Degree in Business Administration 

Authors: Caroline Lilja Engström and Marlene Hoffmann 

Supervisors: Tomas Källquist and Stig Sörling 

Date: 2016-06-07 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding for how scorecard usage in Swedish 

local government is perceived by the involved managers, especially in terms of usefulness and ease 

of use. 

Method: This study adopts a qualitative and interpretative stance and has an abductive approach. 

The mode of procedure includes a literature study and collection of empiric material through semi-

structured interviews, which have then iteratively been positioned versus each other in a thematised 

analysis. 

Conclusions: Our conclusions are that scorecard usage in Swedish local government organisations 

encompasses considerable variation, but that the scorecards in general are perceived as useful for 

the organisation; somewhat less useful for the individual manager and that inadequate ease of use is 

commonly occurring.  

Suggested future research: See paragraph 6.4 below. 

Contribution of the thesis: Our study contributes with empiric confirmation that the balanced 

scorecard is perceived to be a suitable concept for Swedish local government management. The 

study also shows that the scorecard is useful primarily for the organisation as a whole; the 

usefulness and ease of use seen to the individual manager is more limited, and the potential for 

improvement is perceived to be considerable seen to both perspectives.   
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar läsaren till forskningsområdet, lyfter fram tidigare forskning och 

identifierat forskningsgap, samt utmynnar i precision av studiens syfte med tillhörande 

avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Det balanserade styrkortet är ett bland både forskare och praktiker välkänt koncept för 

verksamhetsstyrning, som snabbt har fått stor spridning världen över (Quesado, Guzman & 

Rodrigues, 2014; Sigalas, 2015).  Konceptet utvecklades genom ett samarbete mellan en forskare, 

en konsultfirma och ett antal privata aktörer, och introducerades till den stora massan av Kaplan och 

Norton i en artikel 1992 i Harvard Business Review (Bible, Kerr & Zanini, 2006). Inledningsvis 

omfattade styrkortet fyra perspektiv, varav ett finansiellt och tre icke-finansiella. Vidare föreslogs 

nyckeltal som kunde användas för prestationsmätning inom respektive perspektiv (Kaplan & 

Norton, 1992). I senare publikationer förtydligades användningsområden såsom organisatorisk 

prestandamätning, strategisk styrning samt klargörande och kommunikation av kausala samband 

mellan drivande (icke-finansiella) faktorer och (finansiella) utfall (Hoque, 2014). 

Inledningsvis syftade det balanserade styrkortet till att lösa problem upplevda främst inom privat 

sektor, men på senare år har styrkortet alltmer kommit att uppmärksammas och användas även av 

organisationer inom offentlig sektor (Northcott & Taulapapa, 2012, Fältholm & Nilsson, 2010). 

Chan (2004) förklarar detta med ett paradigmskifte inom offentlig sektor, med en rörelse mot större 

ansvarsskyldighet (accountability) och påföljande utveckling av “new public management”; 

styrkoncept som har inspirerats av den privata sektorns dito (se även Kloot & Martin, 2000, 

Northcott & Taulapapa, 2012).  I takt med att intresset för balanserat styrkort har ökat inom den 

offentliga sektorn har det avtagit något inom den privata sektorn (Fältholm & Nilsson, 2010). Trots 

detta upplever vi att forskning kring balanserat styrkort inom den offentliga sektorn (speciellt om 

man avgränsar sig till Sverige) till dags dato fortsatt är mer begränsad än den avseende privat 

sektor.  
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1.2. Problematisering 

Anpassning av styrkoncept från privat till offentlig sektor kretsar ofta kring olika utgångspunkter 

sett till organisationernas huvudsakliga syfte, något som även Kaplan har belyst (1999). Den privata 

sektorn kommer från en ståndpunkt där aktieägarvärde (i form av både kort- och långsiktig 

avkastning) vanligen lyfts fram som det huvudsakliga syftet. Offentlig sektor utgår ofta från en mer 

komplex syftesformulering inkluderande (ibland konflikterande) målsättningar avseende 

exempelvis allmännytta och upplevd medborgarservice, på senare år ofta i kombination med 

kostnadseffektivitet (Nakamura & Warburton, 1998, Kaplan, 1999; Wisniewski & Ólafsson, 2004; 

Sharma & Gadenne, 2011; Hoque, 2013). Vi tolkar detta som att organisationer inom den privata 

sektorn främst rör sig från enkelsidigt finansiellt fokus mot ett flerdimensionellt sådant, medan 

organisationer inom offentliga sektorn snarast kommer ifrån en kund- och i viss mån 

processorienterad utgångspunkt. Båda typerna av organisationer breddar sitt informations- och 

mätunderlag, men deras olika utgångspunkter och syften innebär att deras kapacitet, i form av 

inneboende styrkor och svagheter, skiljer sig åt.  

Forskning kring balanserat styrkort i offentlig sektor uppvisar variation sett både till kunskapssyn, 

tillvägagångssätt och fokus, och omfattar allt från litteraturstudier till surveystudier och specifika 

fallstudier (exempelvis Albertsen & Lueg, 2014; Northcott & Taulapapa, 2012; Farnetie & Guthrie, 

2008; Wilson, Hagarty & Gauthier, 2004; Johnsen, 2001; Kloot & Martin, 2000). Gemensamt för 

merparten av forskningen är ett fokus på praktiskt styrkortsarbete – det arbete som utförs i den 

enskilda organisationen. Då det balanserade styrkortets teoretiska grund är relativt generellt hållen 

och utmynnar i ett förhållandevis löst sammanhållet ramverk (Schneidermann, 1999), tolkar vi 

förekomsten av främst “praktiskt inriktad” forskning som att det finns ett större behov av, och 

intresse för, “sektor-specifik” forskning avseende just praktiskt styrkortsarbete. Detta dels för att ta i 

beaktande de olika sektorernas huvudsakliga målsättningar, och dels för att säkerställa förståelse för 

de olika förutsättningarna sett till kontext, kompetenser och kapacitet. 

Vidare vill vi lyfta fram ett forskningsspår som vi uppfattar som ett relativt outforskat område; 

löpande användning av styrkortet när det väl är på plats. Hoque (2014) skriver i en litteraturstudie 

avseende balanserat styrkort att “...there is little on organisations’ actual use of the balanced 

scorecard, how they use it, and what they think of it” (s. 34), något som rimmar väl med vår egen 

iakttagelse. Wiersma (2009, s. 239) är inne på ett liknande spår, och pekar på att “...much less is 
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known about the specific purposes for which these systems [BSC, ABC] are used.”. Johnsen (2001) 

uppmärksammar ofta förekommande diskrepans mellan styrkoncepts föreskrivna 

användningsområden och faktiska användningsområden. Martins & Kellermanns (2004) 

kompletterar Johnsens forskning genom att lyfta fram att ett styrkoncept i sig inte genererar 

fördelar; det är själva användningen av styrkortet som kan utmynna i användbarhet. Styrkonceptens 

faktiska användningsområden indikerar alltså vad organisationerna önskar uppnå genom 

användningen av styrkoncept; de områden inom vilka de önskar uppnå användbarhet.  

Tidigare forskning som behandlar det balanserade styrkortets löpande användning och användbarhet 

talar ofta även om användarvänlighet (Shutibhinyo, 2014; Islam & Kellermanns, 2006, Chan, 

2004). Shutibhinyo (2014) försöker i sin studie mäta vad han kallar för “grad av 

styrkortsanvändande”.  Han påvisar att en stöttande ledning och genomförande av utbildning 

avseende styrkortsanvändning, leder till att styrkortsanvändarna uppfattar styrkortet som lättare att 

använda och mer användbart, något som i sin tur leder till högre grad av användning. Islam & 

Kellermanns (2006) är inne på ett liknande spår, och bekräftar upplevd användbarhet och 

användarvänlighet som faktorer som påverkar individers val att använda styrkortet, eller ej. Från ett 

förklarande perspektiv framstår så kopplingen mellan användning, användbarhet och 

användarvänlighet som bekräftad.  Något som däremot inte framkommer är huruvida de 

individuella styrkortsanvändarna faktiskt upplever att deras styrkort är användbara och 

användarvänliga sett till de olika användningsområden som omtalas. Det är här vi finner vårt 

forskningsgap; en kvalitativ studie av löpande styrkortsanvändning i kommunal verksamhet, mer 

specifikt sett till inom olika användningsområden upplevd användbarhet och den enligt Islam & 

Kellermanns (2006) samt Shutibhinyo (2014) så nära sammankopplade och avgörande upplevda 

användarvänligheten. 

1.3.  Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner 

upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet. 

1.4. Avgränsning 

För att möjliggöra en realistisk teoretisk och empirisk omfattning på denna studie har vi varit 

tvungna att göra ett antal val; både vad gäller vad som ska omfattas av vår studie och vad som ska 
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exkluderas. Utgångspunkten vid dessa val har i främsta hand varit vårt syfte, men även mer 

pragmatiska avgränsningar har varit nödvändiga, sett till exempelvis geografisk avgränsning och 

antal respondenter i vår insamling av empiri, och mer teoretiskt orienterad avgränsning i form av 

kritisk granskning av vilken tidigare teori som i sammanhanget för oss framstår som mest relevant. 

Balanserat styrkort är helt enkelt ett alldeles för stort område för att i sin helhet kunna behandlas 

inom ramen av en kandidatuppsats; med detta i åtanke strävar vi snarast mot att vara tydliga i vår 

metodbeskrivning och transparenta i våra val av teoretiskt och empiriskt underlag. 

Den första konkreta avgränsning vi har gjort berör verksamhetssektor; vi har här valt att exkludera 

privat sektor till förmån för offentlig sektor. Vårt teoretiska ramverk bygger delvis på icke sektor-

specifik forskning; i den mån det har varit möjligt har vi dock främst använt oss av studier som 

berör offentlig sektor, eller än hellre, lokalförvaltningar. Den insamlade empirin härrör endast från 

svenska kommuner, och här har en ytterligare avgränsning gjorts till att endast omfatta svenska 

kommuner som använder sig av balanserat styrkort. Ytterligare en avgränsningsdimension berör 

den typ av tidigare forskning som vi har prioriterat att lyfta fram. En stor del av denna forskning 

talar om hur balanserat styrkort är tänkt att fungera i en verksamhet, och är således i någon grad 

normativ. Annan forskning som vi har inkluderat försöker beskriva och förklara hur styrkortet 

fungerar i olika typer av studieobjekt, främst inom offentlig sektor (deskriptiv). Vi har, med 

anledning av vårt syfte, inte fokuserat på forskning som kritiskt granskar eller förkastar styrkortets 

teoretiska grund eller grundläggande paradigm; dock har vi självklart tagit del av denna forskning 

för att säkerställa en balanserad utgångspunkt och ett kritiskt förhållningssätt i vår forskning.     

1.5. Definitioner 

Styrkortsarbete syftar i denna studie till alla aspekter av praktiskt styrkortsnyttjande i den 

individuella organisationen - exempelvis, men inte begränsat till: diskussioner och beslutsfattande, 

arbete med styrkortsutformning, implementeringsarbete, uppföljningsarbete, styrkortsanvändning 

(se nedan) samt eventuellt avvecklingsarbete. 

Styrkortsanvändning syftar i denna studie till löpande användande av styrkortet när det väl är på 

plats. 

Anställda syftar i denna studie till alla de personer som är anställda i organisationerna, oavsett 

hierarkisk nivå. 
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Medarbetare syftar i denna studie på personer som är underställda chefer, och vars arbete 

mestadels består av operativ eller stödverksamhet.  

Chefer syftar i denna studie till personer vars huvudsakliga uppgifter består av ekonomi- och 

verksamhetsstyrning, ledning och beslutsfattande - med eller utan direkt personalansvar. 

Lokalförvaltning och kommun används i någon mån som utbytbara i denna studie; kommun 

används dock främst för att tala om just svenska kommuner. 

Användbarhet och användarvänlighet behandlas i detalj nedan (se stycke 2.2.2.), en placering 

som är vald för att understryka dessa begrepps centrala plats och funktion i denna studie. 

1.6. Disposition 

Innevarande studies första kapitel omfattar en kort bakgrund, problematisering, syftesformulering, 

avgränsningar, definitioner samt disposition. Kapitel två är studiens metodkapitel, och det avhandlar 

först ontologisk och epistemologisk grundsyn, för att sedan övergå till en detaljerad beskrivning av 

det tillvägagångssätt som har tillämpats. Det tredje kapitlet presenterar studiens teoretiska 

referensram i form av en litteraturstudie samt däri utmynnande teoretiska modell. Det fjärde kapitlet 

presenterar den empiri som har insamlats i tematiserad form. Femte kapitlet kombinerar teori och 

empiri medelst analys utefter samma teman som i empirikapitlet. Sjätte kapitlet presenterar studiens 

forskningsbidrag och ger förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel behandlar ontologisk och epistemologisk grundsyn för att orientera läsaren om det 

synsätt som har antagits av författarna i arbetet med studien. Vidare beskrivs det tillvägagångssätt 

som har tillämpats. 

2.1. Vetenskapsteoretisk referensram 

Genom den process som utgjorts av metod- och teoristudier parallellt med påbörjandet av denna 

studies syftesformulering, fann vi oss inledningsvis ställda inför ett antal ytterligare val, utöver det 

redan valda ämnesområdet. Dessa val berörde vilken typ av syfte vi ville arbeta med; vilken 

vetenskapsteoretisk tradition detta syfte rimmar bäst med; vilken typ av empirisk data som vi ansåg 

bäst kunde besvara vårt syfte och därför önskade samla in; vilka specifika metodtekniker som fanns 

att tillgå – allt detta kombinerat med mera praktiska aspekter såsom förväntad tillgång på tid och 

potentiella respondenter. 

Som speglat av vår problemdiskussion och vårt forskningssyfte har vi med denna studie först och 

främst velat bidra till att skapa förståelse. Förståelse för individuella upplevelser; förståelse som 

syftat att spegla den verklighet som varje respondent rör sig inom. För att kunna skapa förståelse för 

individuella upplevelser har vi sett ett behov av att söka oss till en forskningstradition som 

förespråkar detaljrikedom och fyllighet, vilket i sin tur möjliggör att förmedla upplevelser; och det 

är detta behov som har resulterat i vårt val av en kvalitativ och tolkningsinriktad ansats. Då det rör 

sig om subjektiva upplevelser har vi dock även sett ett behov av att utarbeta en viss struktur; dels 

för att kunna syntetisera våra empiriska data; och dels för att kunna sätta vår studie i ett tydligt 

forskningssammanhang. Detta behov av struktur har tagit sig uttryck dels i teoretiskt förankrade 

begrepp, kring vilka empiri-insamlingen har fokuserats; och dels i form av en efterhand 

framväxande struktur vägledd av empirin, efterhand återkopplad till teori. Detta växelspel mellan 

empiri och teori har format vår abduktiva ansats; en ansats som vi anser bidrar med en konkret 

möjlighet att kontinuerligt revidera och förbättra de komponenter som ingår i vår forskningsprocess. 

Mer specifika val avseende metodteknik för insamling av teoretisk och empirisk data har avhandlats 

nedan, under 2.2 Tillvägagångssätt. Vår förhoppning är dock att ovan introduktion till vårt 

metodkapitel har bidragit med tydlighet, genom att fungera som en karta över de grundläggande val 

som har gjorts sett till vetenskapsteoretisk grund och övergripande forskningsansats. 
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2.1.1. Kvalitativ ansats 

”However, accounting and management models should be studied in the context that 

they are supposed to operate in.” (Hopwood, 1983) 

Kvalitativ forskning är en övergripande etikett på forskningsstrategier som försöker bidra till en 

ökad förståelse av multipla sociala verkligheter genom att beskriva dem från insidan och ut; från de 

deltagande personernas perspektiv (Flick, von Kardoff & Steinke, 2000, s. 3). I och med att vårt 

syfte har utgått just från individuella uppfattningar och förståelseskapande anser vi att syftet i sig 

har motiverat vårt val av en kvalitativ forskningsansats. Vi har eftersträvat att uppmärksamma 

mångfald i form av det som varit oväntat, ovanligt eller på annat sätt avvikande från normen - i 

syfte att uppnå förståelse och insikt (ibid, s. 3). 

Kvalitativ forskning omtalas ofta som en företrädesvis textbaserad disciplin, även om användning 

av media av andra slag, såsom foto och film, blir alltmer vanligt förekommande (Flick, von Kardoff 

& Steinke, 2000, s. 23). Detta grundar sig i att de data som produceras vanligen mestadels består av 

text (nedskrivna intervjuer, fältanteckningar) och att det är med utgångspunkt i denna textmassa 

som tolkningsarbetet genomförs. Fokus på text och text-tolkning är följaktligen något som vi har 

burit med oss i vårt arbete, både sett till teori och empiri. 

De olika typer av kvalitativa studier som lyfts fram av Flick, von Kardoff och Steinke (2000, s. 162) 

är fallstudier, jämförande studier, retroperspektiva studier, ögonblicksstudier samt longitudinella 

studier. Jämförande studier innebär en avgränsad observation av varje fall (studieobjekt), där 

multipla fall undersöks sett till valda aspekter och jämförs med varandra. Då vi i vårt syfte har 

önskat belysa mångfald i upplevd styrkortsanvändning inom ett flertal olika kommuner anser vi att 

det är i detta fack som vår studie rimligen bör placeras. De avgörande val som vi därför enligt Flick, 

von Kardoff & Steinke (2000, s. 162) har behövt fokusera på har till stor del rört urvalet av konkreta 

fall som skulle jämföras, samt behandlande av kringfaktorer såsom standardisering eller konsekvens 

sett till aspekter som inte inkluderats i studien. 

2.1.2. Hermeneutik 

Kinsella (2006) påtalar hermeneutik som ett sätt att berika, stubstantiera och tydliggöra de 

antaganden om tolkning och förståelse som ses som centrala inom kvalitativ forskning. Gadamer 

(1996) omtalar förståelse som den universella länken i all tolkning, och det är med detta som 
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utgångspunkt som Kinsella (2006) pekar på vad hon anser vara en uppenbar och direkt koppling 

mellan kvalitativ (förståelseinriktad) forskning och hermeneutik. Kopplingen mellan kvalitativ 

forskning och hermeneutik är något som även vi författare har noterat i våra studier av vetenskaplig 

metodologi och metod. Vi har låtit dessa två synsätt fortlöpande genomsyra vårt arbete, och funnit 

att de båda har kommit att fungera som en effektiv påminnelse om den relativistiska ontologi och 

epistemologi på vilka både synsätten och vår studie vilar. 

Kinsella (2006) lägger fram fem tankesätt som hon ser som grundläggande inom hermeneutik; ett 

fokus på förståelse snarare än förklaring, vikten av kontextberoende tolkning, uppmärksammande 

av språkets och historiens roll, undersökning som en typ av konversation samt välkomnande av 

ambiguitet. Vidare anser hon att all tolkning sker från ett bestämt perspektiv (någons perspektiv), 

och att varje tolkares perspektiv är inkomplett - det går med andra ord inte att hävda objektivitet och 

fullständighet. Vi har i vår empiri valt att använda oss av relativt långa empiriska citat, vilka vi 

anser bidrar till läsarens förståelse för den kontext inom vilken våra respondenter har gjort sina 

uttalanden. Vi har även försökt att fånga kontexten vid genomförande av transkriptioner, genom att 

anteckna samtliga pauser, betoningar och talljud. Detta för att i vårt arbete med tolkning av 

empirisk data påminna oss själva om språkets roll - de uttalade orden så väl som de outtalade och 

bakomliggande. Tolkningens perspektivberoende har i vår studie tagit sig uttryck i en uppdelning i 

den enskilde chefens respektive organisationens perspektiv. Kinsellas (2006) resonemang kring 

ouppnåelig objektivitet och fullständighet anser vi har utgjort en viktig påminnelse om vad vår 

studie kunnat och inte kunnat sägas omfatta och möjliggöra, något som vi även har återkommit till i 

studiens bidrag. 

2.1.3. Abduktion 

Abduktion är enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 56) en forskningsmetod som möjliggör 

smidigt alternerande mellan teori och empiri, vilka båda successivt och parallellt utvecklas och 

omtolkas efterhand som forskningsprocessen fortlöper. Alvesson och Sköldberg är noggranna med 

att lyfta fram att abduktion, trots likheterna med induktion och deduktion, är en metod i sin egen 

rätt, som tillför nya och unika moment.  Birkler (2008, s. 84) beskriver abduktion som “kreativ 

bevisföring” - en ömsesidig process mellan empiri, teori och hypotes. Johansson, Ekenberg, 

Masterton & Remes, (2014, s. 43) är i någon mån inne på samma spår som Birkler, då de beskriver 

abduktion som “härledning till den bästa förklaringen”. 
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Mer konkret innebär abduktion enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) en tudelad och ofta 

iterativ startpunkt i forskningen, i form av både teoretisk förförståelse och nyinsamlad empiri. De 

menar att den teoretiska förförståelsen utgör ett föreslaget övergripande mönster; empirin möjliggör 

en prövning av detta mönsters förekomst och en förfining av mönstret, parallellt med utvecklande 

av nya mönster. Det är just denna inledande “skiss” av ett tänkt mönster; insamling av empiri och 

finjustering av mönstret som har tilltalat oss - vi har sett det som en möjlighet att ta ett rejält 

avstamp i tidigare forskning, men med en bibehållen möjlighet till teoriskapande snarare än ensidig 

bekräftelse eller förkastande.  

2.1.4. Institutionell teori 

Som avslutning på den inledande delen av vårt kapitel kring vetenskapligt synsätt vill vi lyfta fram 

ett stycke om institutionell teori. Vi har under själva processen med insamling av empiri funnit ett 

behov av att komplettera vår vetenskapsteoretiska referensram med detta synsätt då vi funnit att det 

empiriska materialet har påkallat det. Vi har tolkat detta som ett direkt utslag av vårt abduktiva 

process, och därigenom en bekräftelse på att valet av abduktiv ansats varit rimligt och riktigt i 

sammanhanget. 

Institutionell teori är enligt Ménard och Shirley (2008) studier av “...institutioner samt hur 

institutioner interagerar med organisatoriska arrangemang.” (s. 1). De institutioner som omnämns 

definieras som (skrivna och oskrivna) regler, normer och gränser som människor använder sig av 

för att hantera och minska omgivningens inneboende osäkerhet. Full rationalitet ses som 

ouppnåeligt, då människor har tillgång begränsad information och otillräcklig mental kapacitet för 

att kunna nyttja informationen.  

Ett centralt begrepp inom institutionell teori är organisatorisk legitimitet (Suchman, 1995, s. 571). 

Legitimitet, i sin tur, delas i forskningen ofta in i institutionell och strategisk sådan; där den 

institutionella typen återkopplar till institutionell teori genom sin grundläggande syn på legitimitet 

som inneboende i (exempelvis) en sektors passiva, strukturella dynamik; utmynnande i kulturella 

förväntningar, vilka i sin tur påtalas som övermäktiga individuella organisationers egenkontroll 

(ibid, s. 576). Den strategiska legitimiteten omtalas snarare som en aktivt styrd operationell resurs, 

utvunnen ur den kulturella omgivningen och användbar i syfte att uppnå måluppfyllelse (ibid, s. 

576). Vidare indelas legitimitet i tre olika typer; pragmatisk, moralisk (normativ) och kognitiv 
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legitimitet (ibid, s. 577), och tre faser identifieras i form av uppnående, bibehållande samt 

återupprättande. 

2.2. Tillvägagångssätt 

Vid genomförande av en litteraturstudie vid en tidigare kurs på Högskolan i Gävle väcktes vårt 

intresse för det balanserade styrkortet, och det var med detta som utgångspunkt vi senare 

identifierade det forskningsgap som har utmynnat i denna studies syfte. Med avstamp i det sålunda 

definierade syftet formulerade vi teoretiska teman, vilka delvis återspeglas av rubrikerna i studiens 

teoriavsnitt. Arbetet påbörjades sedan med eftersökande av tidigare forskning som kunde tillföra 

substans till dessa teman; det som slutligen kom att utgöra en första version av vår litteraturstudie 

och teoretiska modell. Det är sedan med utgångspunkt i denna litteraturstudie, och med 

forskningssyftet i åtanke, som vårt behov av insamling av egen empiri har definierats och utmynnat 

i en intervjuguide för utförande av semi-strukturerade intervjuer.  

Parallellt med utarbetandet av litteraturstudie och intervjuguide har en förfrågan om 

intervjumedverkan skickats ut till 71 personer, verksamma på kommuner vilka på något sätt 

uppgivit sig nyttja balanserat styrkort. Vi har på detta sätt fått möjlighet att genomföra insamling av 

vårt empiriska underlag i form av nio intervjuer med respondenter från sju olika kommuner. 

Litteraturstudien har parallellt givits ny uppmärksamhet, och i viss mån justerats och vidgats. I 

analyskapitlet har litteraturstudie och empiri syntetiserats för att möjliggöra upptäckter av både 

mönster, mångfald och avvikelser med utmynnande teoretiserande. Avslutningsvis har vi sökt att 

kortfattat förtydliga studiens praktiska och teoretiska bidrag, och framlagt de förslag till vidare 

forskning som dykt upp under arbetets gång. Denna studie har alltså byggts upp dels utifrån 

sekundärdata, i form av en litteraturstudie, och dels av primärdata, inhämtad genom semi-

strukturerade intervjuer. Tanken med denna utformning har varit att på ett trovärdigt sätt kunna 

utvidga och föra vidare tidigare forskning kring balanserat styrkort hos lokalförvaltningar till att 

omfatta svenska kommuner, att bygga vidare på den i vårt tycke begränsade forskningen avseende 

löpande styrkortsanvändning, och samtidigt möjliggöra en djupgående och dynamisk analys. 

I vårt val av tillvägagångssätt har vi, som tidigare nämnt, i första hand utgått från vårt formulerade 

syfte; vi har sett tillförlitligheten i vårt metodval som direkt kopplad till hur väl den valda metoden 

skapat möjlighet till fullbordande av vårt kunskapssyfte. Med utgångspunkt i detta resonemang har 

vi i vårt arbete med formulerande av tillvägagångssätt strävat mot en god förankring i svaren på tre 
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konkreta frågor så som formulerade av Andersson (2013, s. 37). (1) Vilka data är relevanta för 

denna studie? (2) Vilka av dessa data finns tillgängliga från tidigare forskning? (3) Vilka data 

behöver följaktligen samlas in? Vi har varit väl medvetna om den avgörande roll som val av och 

transparens med avseende på tillvägagångssätt utgör i forskningsarbete (Ejvegård, 2009, s. 33). Vi 

har därför valt att nedan visualisera vår studies övergripande praktiska tillvägagångssätt, för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för läsaren att följa och förstå de val som vi har gjort. 

Figur 1 – Tillvägagångssätt, egen figur 

 
Härefter följer detaljerad information kring hur vi har gått tillväga med insamling av teori och 

empiri, samt hur vi har genomfört syntetisering och analys. 

 
2.2.1. Teori 

Primär- och sekundärdata 

Denna studie har konstruerats genom en medveten kombination av användande av primär- och 

sekundärdata. Studiens första del har baserats på sekundärdata (främst vetenskapliga artiklar) i form 

av en litteraturstudie som syftat till att kartlägga aktuell kunskapsstatus inom vårt utvalda 



 

12 

forskningsområde (Jacobsen, 2012, s. 59). Vi har noterat att dessa sekundärdata i stor mån baseras 

på forskning som avser lokalförvaltningar i olika geografiska områden - studieobjekt som i mångt 

och mycket har gått att jämföra med svenska kommuner, men ej helt har kunnat likställas. För att 

kunna besvara vårt studiesyfte har vi behövt åstadkomma en konkret koppling mellan 

litteraturstudien, omfattande tidigare studieobjekt (lokalförvaltningar) och de studieobjekt som har 

åsyftats i vårt studiesyfte (svenska kommuner). Vi har därför sett det som avgörande att hämta in 

egen primärdata, vilket i denna studie har skett genom utförande av semi-strukturerade intervjuer 

(se stycke 2.2.2. nedan). 

Litteraturstudie 

Klimova och Semradova (2011) samt Gadamer (1996, s. 115) talar om att den hermeneutiska 

vetenskapssynen lägger stor vikt vid den dialog som sker mellan forskare och text, i syfte att 

generera kunskap och förståelse. Detta har varit ett underliggande argument för att genomföra en 

litteraturstudie som grund för besvarande av denna studies kunskapssyfte. Den typ av förståelse som 

Klimova och Semradova (2011) skildrar menar de kan uppnås endast genom djup immersion i 

texter, i form av upprepad läsning och en återkommande process av frågeställande och 

svarssökande, för att möjliggöra upptäckande av nya riktningar, nyanser och möjliga förståelser. Vi 

har valt att ingående granska tidigare forskning inom valt forskningsområde för att ge vårt 

empiriska bidrag fäste och vidare analyser trovärdighet - en trovärdighet som vi har hävdat 

understödjs av samverkan mellan teori och empiri. En ytterligare fördel med omfattande studier och 

återanvändning av tidigare forskning är att vi på så vis har hoppats kunna undvika att “uppfinna 

hjulet på nytt”, alltså bidra till säkerställande av vår studies unicitet. Vår teoretiska referensram har 

utgjorts av genomförd litteraturstudie, vilken har tjänat som ramverk dels genom att påvisa vårt 

forskningsgap, dels för att placera in vår empiri i ett större sammanhang, och slutligen för att 

möjliggöra eftersökt perspektivväxling vid analys av både komponenter och helhet. 

Källkritik 

Vid utformande av en litteraturstudie som i sin helhet bygger på sekundärdata föds naturligt ett 

tillhörande tillitsproblem. Detta tillitsproblem har vi valt att hantera genom en metod som ställer 

upp ett antal kriterier för värdering och tolkning av data, vilka tillsammans utmynnar i ett 

källkritiskt förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 218). Vi har varit införstådda med det 

tredelade förhållandet som sekundärdata medför, verklighet-källa-forskare, och tillhörande fråga om 

potentiell förvrängning av information. Vi har därför valt att, utöver kritiskt granskande av källor 
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(se nedan), även lyfta fram vår medvetenhet om det beroende som utgörs av att delar av denna 

studie formats av vår tolkning av sekundärdata. I och med att vi i vår studie har eftersträvat en 

hermeneutisk forskningsansats har vi dock även förutsatt att forskning per se är både vinklad och 

aktivt tolkad, av forskare såväl som de medverkande (Parker, 2012), ett antagande som självklart 

även sträckt sig till att omfatta vår egen studie.  

Nämnd källkritisk granskning har utförts med beaktning av fyra steg så som föreslagna av Alvesson 

och Sköldberg (2008, s. 235). (1) Äkthetskritik: Har vi bedömt observationerna att vara genuina 

eller fiktiva? (2) Tendenskritik: Har forskaren haft ett eget intresse som kan ha kommit att påverka 

dennes tolkningar? (3) Samtidighetskritik: Hur lång tid efter iakttagelse har källan författats och i 

vilket sammanhang? (4) Beroendekritik: Har källan byggt på inflytande från tidigare källor?  

Vi vill lyfta fram att vi är medvetna om att det balanserade styrkortets “upphovsmän”, Kaplan och 

Norton, har haft stort inflytande på i princip all den forskning som gjorts inom området balanserat 

styrkort. Vi finner dock att detta inte utgör något större problem för innevarande studie, då vi inte 

försöker bekräfta eller bidra till normativ teori inom området.  

2.2.2. Empiri   

Centrala begrepp 

Ø Användarvänlighet (ease of use)1 

Upplevd användarvänlighet har i denna studie använts för att beskriva hur enkelt ett balanserat 

styrkort är att använda (interaktion). Konkret åsyftas den ansträngning som behöver läggas ner på 

styrkortsarbetet; direkt (exempelvis skapa en rapport) likaväl som indirekt (exempelvis förklara och 

därigenom möjliggöra användning av rapportens innehåll). Optimal användarvänlighet innebär att 

ingen extra ansträngning krävs; något som bygger på full automatisering, intuitiv användning och 

ett självförklarande innehåll. 

Ø Användbarhet2 

Upplevd användbarhet har i innevarande studie syftat till att beskriva i hur stor utsträckning en 

enskild chef upplever att användandet av kommunens balanserade styrkort (styrkortets substans) 

förbättrar och/eller förenklar arbetsprestationen. Något som är användbart möjliggör en bättre 

prestation, alternativt en jämbördig sådan men med mindre tidsåtgång. Begreppet omtalar själva 

innehållet i styrkortet; ett användbart styrkort bidrar till uppfyllande av syfte(n) och målsättningar.  
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• Individuell användbarhet syftar till den mån i vilken styrkortet underlättar utförandet av de 

uppgifter som den enskilde chefen behöver hantera i sitt dagliga arbete, medan 

• Organisatorisk användbarhet syftar till den mån i vilken styrkortet underlättar för 

organisationens (kommunens) ledning att genomföra själva ledningsuppdraget. 

Ett flertal av våra respondenter har indikerat att styrkortets användbarhet för organisationen som 

helhet och dess användbarhet för den enskilde chefen ibland är två skilda saker. Vi har funnit att 

denna åtskillnad saknas i det teoretiska material som ligger till grund för vårt teoretiska ramverk. Vi 

har därför, och för att förtydliga hur vi använder begreppen, i vårt teorikapitel (i efterhand) gjort en 

uppdelning av dels organisatorisk användbarhet och dels användbarhet och användarvänlighet för 

den enskilde chefen. Den organisatoriska användbarheten upplever vi som starkt sammankopplad 

med styrkortets syfte och uppfyllande av detta, medan den enskilde chefens användbarhet framstår 

som mer kopplad till användarvänlighet. 

1, 2 Värt att notera är att användarvänlighet och användbarhet är relaterade och till viss del 

beroende av varandra; ett styrkort som upplevs som ej användarvänligt, det vill säga mycket svårt 

att använda, upplevs sannolikt även som mindre användbart. En viss miniminivå vad gäller upplevd 

användarvänlighet är med andra ord sannolikt en grundförutsättning för att styrkortet ska kunna 

upplevas som användbart. 

Semi-strukturerade intervjuer 

En hermeneutisk kunskapssyn förespråkar empiri-insamling genom direktkontakt mellan forskare 

och de medverkande, i form av exempelvis intervjuer, observationer eller deltagande (Jacobsen, 

2012, s. 97). Med hänsyn tagen till vår begränsade tidsram samt vår önskan att inhämta empiri från 

ett flertal kommuner, har vi valt att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod. Vidare har vi 

upplevt ett behov av att åstadkomma ett tydligt fokus på det ämne som vi önskat diskutera. Med 

detta i åtanke har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, en typ av intervju som har 

möjliggjort en tydlig struktur sett till de ämnen och frågor som vi önskat avhandla - en struktur som 

helt öppna intervjuer inte nödvändigtvis hade kunnat frambringa (Hartman, 2004, s. 281).  

Samtliga intervjuer som ingått i underlaget för denna studies empiriska bidrag har genomförts över 

telefon; en metod som har givit oss möjlighet att inkludera respondenter och kommuner spridda 

över landet. Gillham (2008, s. 143) menar att telefonintervjuernas största fördel utgörs av att de 
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innebär direktkontakt med respondenterna; en direktkontakt som möjliggör reaktivitet i 

kommunikationen. Densamme påtalar dock även att telefonen endast förmedlar delar av 

respondentens kommunikation (det talade ordet) och utelämnar ett av de viktigaste uttrycksmedlen; 

kroppsspråk i form av ansiktsuttryck och gester. Vi har varit ytterst medvetna om ovan nämnd 

problematik med telefonintervjuer och har därför inledningsvis kontaktat främst kommuner som 

befinner sig på rimligt reseavstånd, med förfrågan om fysiska intervjuer. Tyvärr har responsen från 

dessa kommuner varit bristfällig; den enda av dessa som har besvarat vår förfrågan positivt har 

uttryckligen bett om en telefonintervju. 

Vid genomförandet av våra telefonintervjuer så har vi valt att be om respondenternas tillstånd att 

spela in intervjuerna. Respondentens medgivande till inspelning har dock inte alltid givits; varvid vi 

har fått anpassa vår dokumentation efter respondentens önskemål. Vid godkännande av inspelning 

av samtalet så har detta genomförts via mobil app för samtalsinspelning på Android mobiltelefon 

(ACR). Om godkännande ej givits så har samtalet antecknats i realtid, under intervjuns gång. 

Utformning av intervjuguide och intervjufrågor 

Trots att den kvalitativa intervjun som ovan konstaterat är en relativt fri form, har vi uppskattat 

vikten av att förbereda oss ordentligt. Enligt Hartman (2004, s. 281) är förberedelser viktiga, då 

man inte kan tillåta att diskussionen i alltför hög grad lämnar det område man är intresserad av - 

något som vi strävat mot att säkerställa med hjälp av en intervjuguide. Vi har valt att utforma vår 

intervjuguide i enlighet med en så kallad tratt-teknik (Hartman, 2004, s. 281), vilket inneburit att vi 

inlett med att diskutera ämnet mera allmänt, för att sedan efterhand öka frågornas snävhet och 

precision. Vi har vidare i utformningen av vår intervjuguide strävat mot att, i enlighet med Bells 

(2006, s. 159) rekommendation, undvika ledande och värderande frågor, outtalade förutsättningar 

samt multipla frågor i en. Vi har valt att till stor del låta de olika teman som framkommit genom 

arbetet med vår litteraturstudie fungera som teman även för intervjuguidens diskussionsområden. 

Vi vill vara tydliga med att vi inte har genomfört samtliga intervjuer med exakt samma upplägg sett 

till innehåll och diskussionsämnen. Detta medvetna val har bottnat i att respondenterna innehar 

olika befattningar i olika kommuner, med olika typer av styrkortsanvändning. För att kunna få ut 

mesta möjliga empiriska relevans för att möjliggöra uppfyllande av vårt studiesyfte har vi sett ett 

behov av att i viss mån “skräddarsy” respektive intervju sett till dels respondentens tillgänglighet, 

och dels respondentens främsta kunskapsområden. De respondenter som inte är fullt så involverade 
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i styrkortsarbetet, liksom de respondenter som tillhör kommuner där någon annan redan har 

intervjuats grundligt, har därför deltagit i något mer avgränsade och fokuserade samtal. 

Urval 

En kvalitativ ansats leder till att urvalskvalitén är beroende av överensstämmelse mellan valda 

respondenter och det ämne som önskas belysas (Jacobsen, 2012, s. 138). Vi har därför valt ett 

målriktat urval relevant för vårt studiesyfte, snarare än ett stort urval för att åstadkomma 

generaliserbarhet (Jansen, 2010, s. 6). Tanken har varit att uppnå ett urval som gett oss möjlighet att 

uppmärksamma det som kan uppfattas som avvikande från normen, för att genom dessa avvikelser 

utveckla insikt och förståelse (Flick, von Kardoff & Steinke, 2000, s. 3). Vi har funnit det skäligt att 

notera att det enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 44) inte finns några konkreta krav på ett visst 

antal genomförda intervjuer inom ramen för en kvalitativ studie. De menar att det som bör vara 

styrande är att intervjuerna är tillräckligt många för att ta reda på det som är studiens syfte. Detta 

understryks även av Jansen (2010, s. 6) som utvecklar resonemanget kring målstyrt urval och 

empirisk mättnad vid en kvalitativ undersökning, till att syfta till att åstadkomma 

”mångfaldsstäckning” - sett till det eller de ämnen som undersöks. Vi är medvetna om att vårt 

målriktade urval med ett relativt begränsat antal respondenter, vilka själva har gjort ett aktivt val att 

delta i studien, innebär att vår studies utmynnande i en “rättvisande bild” (Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 44) till viss del kan ifrågasättas. I och med att vi arbetar inom en tolkande och förståelseskapande 

tradition ser vi dock urvalet som en del av den kontext i vilken våra studieresultat bör betraktas och 

tolkas.  

Värt att tillägga är att vi har gjort ett aktivt val att tacka nej till två möjliga respondenter. Detta 

bortval har grundats på att de representerade kommunerna vid tidpunkten för vår undersökning har 

befunnit sig i processen med att införa balanserat styrkort. I och med ett forskningssyfte som strävar 

mot att skapa förståelse för användning och inte implementering, har vi gjort bedömningen att 

representanter för kommuner i implementeringsfasen inte på ett relevant och trovärdigt sätt går att 

inkludera i innevarande studie.  

2.2.3. Analys 

Jacobsen (2012, s. 141) lyfter fram att det finns många olika sätt att analysera data i en kvalitativ 

studie. Trots detta påpekar han att de olika metoder som finns för analys har ett gemensamt drag: ett 

växlingsförhållande mellan att analysera delarna och att betrakta delarna i ett större sammanhang, 
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något som även omnämns som en hermeneutisk analys (ibid, s. 142). Vi har tagit fasta på detta och 

utformat vår studies analysdel genom att empiriskt bidrag ställts kontra författad litteraturstudie för 

att generera kunskap, med nämnda hermeneutiska växelspel mellan fokus på delar och helhet (se 

Figur 2 nedan). Litteraturstudien har här spelat en viktig roll för att i enlighet med Jacobsen (2012, 

s. 279) placera empiriska fynd i ett större sammanhang och för att skapa förståelse för varför 

företeelser är som de är och vilka konsekvenser detta kan generera. 

Figur 2 - Hermeneutisk analys, egen figur (inspirerad av Jacobsen, 2012, s. 142) 

 

Bearbetning och analys av teori 

För att förhålla oss till tillgänglig teori inom vårt forskningsområde har vi i utformande av vår 

litteraturstudie inledningsvis arbetat med tematisering för att skapa tydliga tolkningsbegrepp 

kopplade till vårt forskningssyfte. Följande på uppdelning i teman har teoretisk sekundärdata 

syntetiserats till ett nytt, beskrivande innehåll, vilket har utmynnat i ett antal 

tolkningsbegrepp.  Dessa tolkningsbegrepp samt deras inbördes förhållande visualiseras i en 

teorimodell (Figur 4) i teorikapitlets avslutande stycke 3.2.5. 

Bearbetning och analys av empiri 

För att analysera vårt empiriska bidrag har vi, på ett tydligare sätt än vid arbetet med analys av teori, 

hanterat processen i två separata steg. Inledningsvis så har vi genomfört en transkription; en process 

som Gillham (2008, s. 165) definierar som produktion av en skriftlig version av en intervju. Efter 

avslutad transkription har vi inordnat det transkriberade materialet i en matrisstruktur som bygger 

på vår teorimodell. Vi har aktivt arbetat med att definiera och avgränsa våra tolkningsbegrepp för 
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att säkerställa att de är deskriptiva och ej alltför abstrakta till sin art, se Tabell 1 nedan. Tabellen 

utläses från vänster till höger där respondentförteckning, kommuntillhörighet och befattning 

framgår, följt av de ämnen under vilka vi inordnat vårt empiriska material. Ämnena består av 

användbarhet och användarvänlighet som helhet men även delarna (1) prestationsmätning, (2) 

strategisk styrning, (3) rapportering, (4) beslutsfattande, (5) tvådelad ansvarsskyldighet, (6) 

legitimitetssträvan och slutligen (7) organisationsförändringar. I och med inordning av 

respondenternas uttalanden har jämförelse och nya tolkningar av det insamlade materialet 

möjliggjorts. 

Tabell 1 – Kodningsmatris: mall, egen tabell. 

 

2.2.4. Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning är ett heterogent och, i förhållande till för kvantitativ 

forskning, outvecklat område. De vanligaste alternativ som lyfts fram är (1) användning av 

kvantitativa kriterier också inom kvalitativ forskning; (2) egna (unika) kriterier för kvalitativ 

forskning, eller (3) det i postmodernismen grundade förkastandet av kvalitetskriterier. Vår 

uppfattning i arbetet av denna studie har dock varit att det funnits ett behov av, och en möjlighet att 

formulera, kvalitetskriterier också inom kvalitativ forskning, samt att dessa bör skiljas åt från dem 

som används i kvantitativ forskning. Det föreslagna alternativ som tilltalat oss har främst varit 

kommunikativ (respondent-) validering (Flick, von Kardoff & Steinke, 2010, s. 184-185) samt 



 

19 

beaktande av rådande etiska aspekter för utförande av intervju och behandling av empiriskt material 

(Bryman & Bell, 2010, s. 384). 

Kommunikativ validering förespråkar godkännande från respondenterna att deras åsikter registreras, 

genomförd kontroll för att respondenters synpunkter har registrerats korrekt, regelbunden 

utvärdering av projektprocessen, samt en möjlighet att under projektets gång förändra studiens mål 

för att initiera ytterligare kunskapsprocesser (Flick, von Kardoff & Steinke, 2010, s. 141). En 

avgörande roll tilldelas processen med att ha en kommunikation med deltagande respondenter. Vad 

denna form av kommunikativ validering möjliggör är att av forskningsprocessen formade analyser 

och utvecklade teorier går att spåra tillbaka till specifika respondenter (Flick, von Kardoff & 

Steinke, 2010, s. 189).  

Redan vid konversation via mejl gällande förfrågan om att medverka i intervju, för att delge sina 

åsikter och sin kunskap, har ett visst godkännande om att åsikter registreras givits. De två 

mejlutskick som gjorts, “Kontaktsökande mejl” (Bilaga III.) vid förfrågan om medverkande och 

“Uppföljande mejl” (Bilaga IV.) vid bokning av tid för intervju, visar bägge två på tecken av 

omnämnd validering, se kommande exempel. Respondenterna har i konversation via mejl innan 

bokad intervju fått vetskap om att (1)...vi har för avsikt att spela in samtalet och att det i samband 

med intervjuns start går bra att säga till om man hellre ser att inspelning inte äger rum, 

(2)...respondenterna garanteras att all information som delges under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt - inga namn, eller andra möjligheter till identifikation, kommer att lämnas, (3)...det 

när som helst är respondentens fulla rätt att avstå från att besvara en fråga - eller meddela att givet 

svar inte får inkluderas i vår studie, (4)...respondenten när som helst har möjlighet att avbryta 

intervjun, (5)...respondenten kommer att tillfrågas huruvida denne kan tänka sig att framöver bli 

kontaktad på nytt, exempelvis om vi ser ett behov av förtydligande eller komplettering, eller för att 

validera sammanställd intervjuinformation, samt (6)...respondenten erbjuds möjlighet att delges 

sammanställd intervjuinformation och/eller den färdigställda studien.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram; uppdelat på en mer generellt hållen del 

om balanserat styrkort och kommunal styrning i allmänhet, samt en mer specifik del som behandlar 

användbarhet och användarvänlighet.  

3.1. Bakgrund 

3.1.1. Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet utvecklades som respons på kritik riktad mot mer traditionella, 

huvudsakligt finansiellt fokuserade, metoder för verksamhetsstyrning. Kaplan och Norton 

genomförde i början av 1990-talet en studie som syftade till att skapa ett verktyg för beslutsfattande 

och styrning, baserat på ett mer omfattande informationsunderlag än de tidigare nyttjade finansiella 

måtten (Bible, Kerr & Zanini, 2006). Den artikel som 1992 introducerade konceptet till den stora 

massan blev snabbt både omtalad och uppmärksammad, och detta i kombination med den 

akademiska och näringslivsförankrade uppbackningen ledde till att konceptet snabbt fick stor 

spridning (Johansson & Skoog, 2007, s. 53). Fyra för varje verksamhet avgörande frågor 

formulerades, och styrkortet framlades som en enkel modell som utlovades kunna hjälpa till att 

besvara dessa frågor. Frågorna berörde dels anspråk och förväntningar på organisationen från ägar- 

och kundhåll, och dels organisationens interna förmåga sett till fokus, förbättring och 

värdeskapande. Översatt till styrkortsmodellen utmynnade svaren på de fyra frågorna i samma antal 

perspektiv; finansiellt, kund-, process- och innovationsperspektiven (Johansson & Skoog, 2007, s. 

55). 

Ett enkelsidigt användande av finansiella mått som fundament för styrning bedöms uppmuntra till 

realiserande av kortsiktiga mål, med hög risk för att den långsiktiga strategin konsekvent blir 

lidande (Chenhall & Langfield-Smith, 2007). En av de grundläggande tankarna med det balanserade 

styrkortet är att det i och med kombinerandet av finansiella och icke finansiella mått ska kunna 

fungera som ett mer komplett underlag för beslutsfattande än traditionella finansiella rapporter 

(ibid). Tidigare prestationer synliggörs genom de finansiella måtten; organisationens nuvarande 

situation och prestanda konkretiseras genom kund- och processperspektivet; och framtiden, i form 

av kritiska faktorer, indikeras av utvecklingsperspektivet (Farooq & Hussain, 2011). 
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Niven (2011, s. 21-23) beskriver det utvecklade balanserade styrkortet som ett verktyg för att ta sig 

igenom barriärer mot strategiimplementering; vision, människor, resurser och ledning. Han 

förklarar att visionen behöver “översättas” till målsättningar och mätetal, gärna via en strategikarta. 

De berörda personerna (anställda på alla nivåer) behöver ges möjlighet att förstå hur deras arbete 

passar in i den stora bilden och bidrar till organisationens strategiförverkligande. Niven skriver 

vidare (2011, s. 38) att den största fördel som styrkortet resulterar i för många av de 

implementerande organisationerna inte är svar på tidigare ställda frågor; utan snarare de 

provokativa frågor som framkommer när man ser över resultaten av mätningarna. Frågor leder till 

diskussioner, diskussioner till debatt, debatt möjliggör insikt, och insikt leder ofta till kunskap och 

genombrott. Ett styrkort ger inte nödvändigtvis alla svar; men det möjliggör ställandet av bättre 

frågor.   

Det balanserade styrkortet har under sina knappa 25 år undergått en snabb och omfattande 

utveckling (Farooq & Hussain, 2011; Nilsson & Olve, 2006, s. 109). Ursprungligen introducerades 

det som en modell för prestationsmätning; prestationsmätning blev till strategisk styrning; 

ytterligare tillägg av externa faktorer har mest nyligen resulterat i ett omfattande ramverk för 

hantering av organisationens mänskliga, informations- och organisationskapital; allt i syfte att 

uppnå önskad strategi (Farooq & Hussain, 2011). Konceptet har kommit att delas in i fyra separata 

generationer kategoriserade utefter specifika tidsperioder (Perkins, Grey & Remmers, 2014; 

Kádárová, Durkáčová & Kalafusová, 2014a; Lindvall, 2011; Ax, et al, 2009; Andersson, 2013). 

Styrkortet har, liksom de flesta andra styrkoncept, fått utstå kritik av varierande slag. Denna kritik 

omfattar exempelvis, utan inbördes ordning: 

Ø Huruvida styrning/strategiimplementering/mätning är möjligt 

Ø Praktisk implementering såsom problematisk 

Ø Antagande om existensen av kausala samband 

Ø Bristande empirisk bekräftelse 

Ø Ett alltför internt fokus 

Ø En modell vars enkelhet blivit komplexitet 

Första generationen av det balanserade styrkortet innefattade tämligen få praktiska föreskrifter för 

hur implementering av styrkortet bör genomföras, något som kom att leda till upplevd problematik 

för användare och kritik från forskningsvärlden (Schneidermann, 1999). Den andra generationen av 
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styrkortet gjorde ett försök att ta tag i just denna kritik genom att rekommendera lämpliga mätetal 

samt hur dessa bör fördelas under de olika perspektiven (Kaplan & Norton, 1996). Schneidermann 

(1999) menar dock att implementeringsproblematiken, trots given uppmärksamhet, kvarstår. Denna 

åsikt delas även av McCunn (1998) som pekar på att sju av tio implementationsförsök misslyckas. 

Olve, Petri, Ray & Ray (2004. s. 1) pekar även de på en stor andel misslyckade implementeringar; 

de härleder dock detta till att organisationer tenderar att använda sina styrkort på olika sätt och för 

olika syften; att varje organisation ser styrkortet som lösningen på sina egna unika problem. De 

menar på att den stora andelen misslyckanden därför inte är en överraskning; och att det i själva 

verket handlar om att se till att styrkortsutformningen uppfyller vissa kriterier.  

En av styrkortets identifierade fördelar är just dess enkelhet och överblickbarhet. Utvecklingen av 

den balanserade styrningen i form av formulerade generationer av styrkort har dock resulterat i att 

enkelheten och överblickbarheten har kommit att ifrågasättas. Bible, Kerr och Zanini (2006) påtalar 

en risk för att styrkortets senare generationers utökade omfattning, måhända har kommit att 

resultera i ett förhållandevis alltför tungrott, och därigenom mindre användbart, koncept och 

verktyg. Denna kritik delas av Johansson och Skoog (2007, s. 58) som uttrycker att användandet av 

stora volymer mätetal riskerar att komplicera ett organisatoriskt helhetsperspektiv. 

Ytterligare riktad kritik är att det balanserade styrkort ger upphov till ett, i för stor utsträckning, 

internt fokus (Nørreklit, 2000). Salem, Hasnan och Osman (2012) menar att en av styrkortets brister 

bygger på dess oförmåga att svara på frågor som rör konkurrenters rörelser, samt att det inte 

signalerar eller utvärderar vikten av betydande förändringar i organisationers externa villkor.     

3.1.2. Kommunal styrning i allmänhet 

I slutet av 1990-talet fattades beslut om ett så kallat balanskrav för Sveriges kommuner (Montin & 

Granberg, 2013, s.15). Ungefär samtidigt inleddes en marknadsorientering av svensk offentlig 

verksamhet (ibid, s. 16). Detta initiativ inspirerades av det privata näringslivet, framför allt sett till 

utveckling av moderna styrnings- och ledningsmodeller. Marknadsorienteringen kom att 

accentueras under 00-talet, genom införande av valfrihetsreformer och konkurrensutsättning. 

Landets samtliga kommuner styrs av medborgarvalda politiker, förtroendevalda, som utgör 

kommunfullmäktige - den instans som styr samt fattar beslut för den kommunala verksamheten. 

Kommunerna tillämpar kommunalt självstyre, men är underkastade statlig tillsyn och kontroll - 
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samt vissa obligatoriska uppgifter så som exempelvis barnomsorg och utbildning, allt bestämt av 

kommunallagen. Under kommunfullmäktige verkar både en kommunstyrelse och utsedda nämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda det kommunala arbetet samt verksamhetens samlade 

ekonomi, medan nämnderna i större utsträckning ansvarar för den löpande verksamheten i olika 

förvaltningar (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2015).  

Sammanfattningsvis så styrs den kommunala verksamheten alltså dels av politiker i riksdagen och 

regeringen, dels av förtroendevalda från den egna kommunen (Bengtsson, 2012, s. 110) och 

organisationsstrukturen kan i grova drag liknas med Figur 3 nedan. 

Figur 3 - Kommunal styrning, egen figur 

 

Liksom privata aktörer, strävar kommuner efter att uppnå önskvärd effektivitet (Björkstedt, 1998, s. 

7). Genomgången litteratur visar på att många faktorer för att uppnå effektivitet är gemensamma för 

kommunal (offentlig) och privat verksamhet, men att kommunal verksamhet parallellt behöver 

bemöta ytterligare krav (Björkstedt, 1998; Bengtsson 2012; Montin & Granberg, 2013). Faktorer 

gemensamma med den privata sektorns, vilka möjliggör effektivitet, omfattar enligt Björkstedt 

(1998, s. 8) bestämda målsättningar, vision, strategier, verksamhetsidé, ett avvägt rapportsystem, en 

genomtänkt personalidé, identifierade och avvägda processer samt en genomtänkt företagskultur. 
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De ytterligare faktorer som en kommunal verksamhet måste förhålla sig till omfattar exempelvis 

ansvar för en geografisk samhällsutveckling och restriktioner i form av kommunallagen (Montin & 

Granberg, 2013, s. 15). Denna strävan mot effektivitet kan i sig fungera som en motivation för och 

leda till ett behov av styrning (Björkstedt, 1998, s. 8). Dock vill vi med understöd av Bengtsson 

(2012, s. 105) vidare förankra kommuners behov av styrning genom att peka på att kommunal 

verksamhet ofta upplevs som en svårstyrd sådan. Denna upplevelse av kommunen som svårstyrd 

grundar sig i att effektivitet inte är det enda krav som ställs på verksamheten. Eftersträvan av 

effektivitet måste, enligt Bengtsson, balanseras mot delvis motstridiga krav på medborgarinflytande 

och rättsäkerhet - krav unika för den offentliga sektorn. Björkstedt (1998, s. 10-13) bekräftar att 

kommunala verksamheter implementerat diverse styrkoncept i syfte att uppnå effektivitet samt 

tidigare omtalad balans; dock ofta med identifierade problem som resultat. Dessa problemområden 

summerar han som; att (1) styrsystemets syfte är oklart, att (2) styrsystemet innehåller motsägelser, 

att (3) styrsystemet är otillräckligt känt av medarbetarna, att (4) de olika aktörernas ansvar och 

befogenheter inte är definierade, att (5) de grundläggande analyser som styrsystemet vilar på varit 

för ytliga och att (6) uppföljningen är bristfällig.  

När vi tar ett kliv bort från Björkstedt och ser till forskning av något nyare datum identifieras här 

två orsaker till det ökade intresset för styrsystem inom kommunal verksamhet; å ena sidan trender; å 

andra sidan ett påvisat paradigmskifte. Montin och Granberg (2013, s. 96) genomför en analys av 

kommunala styrsystem och identifierar att användandet av nya styrtekniker och organisationsformer 

varierar i hög grad kommuner emellan, någonting som de härleder till att kommunala styrsystem i 

mångt och mycket utgörs av modebetonade företeelser. Dock identifierar de (2013, s. 96) att 

somliga inslag har fått stort och långvarigt genomslag över hela landet, vilket får dem att misstänka 

att kommunala verksamheter kan ha påbörjat ett paradigmskifte.  

Bengtsson (2012, s. 127) menar att en bakomliggande anledning till att kommuner har möjlighet att 

tillämpa tankar om effektivitet och kvalitet är på grund av att kommunens medborgare allt mer 

betraktas som kunder på en marknad. Han resonerar kring att bakgrunden till dessa modeföreteelser 

och paradigmövergångar bygger på dels den snabba tekniska utvecklingen, med nya typer av 

informationssystem tillgängliga, och dels på nyliberala politiska idéer som ställer sig kritiska mot 

den offentliga sektorns expansion och byråkratiska arbetssätt - något som understödjer 

förespråkande av mer marknads- och modernt företagstänkande.  



 

25 

3.1.3. Balanserat styrkort i offentlig sektor och hos kommuner 

Det balanserade styrkortet utvecklades, som tidigare nämnt, inledningsvis med den privata sektorn i 

åtanke (Fältholm & Nilsson, 2010). Parallellt med utvecklingen av styrkortet pågick den ovan 

omtalade rörelsen för reform av den offentliga sektorn, framkallad av bland annat ökade krav från 

skattebetalare, ökad efterfrågan på privatisering av tidigare offentliga verksamheter, och införande 

av lagstiftning som syftar till att kontrollera användning av offentliga medel. Resultatet blev ett 

uttalat behov av att säkerställa att offentliga verksamheter hålls ansvariga och övervakas sett till vad 

de spenderar och vilka resultat de uppnår (Poister & Streib, 1999, s. 326). Reformen innebar att 

styrkortet snabbt identifierades som ett möjligt alternativ till förbättrad prestationsmätning och -

styrning också i den offentliga kontexten (Chan, 2004; Niven, 2011, s. 24).  

En av de tidigaste dokumenterade styrkortsimplementeringarna i offentlig sektor som vi har funnit 

daterar tillbaka till 1998, och själva styrkortsimplementeringen omnämns där som genomförd redan 

1996 (Syfert, Elliott & Schumacher, 1998, s. 32). En av de första mer omfattande studier som 

fokuserar på balanserat styrkort i offentlig sektor, och mer specifikt kommunal verksamhet, har 

genomförts av Louise Kloot och John Martin och publicerats bara ett par år senare (2000). Kloot 

och Martin pekar på att lokalförvaltningar tidigare främst har genomfört mätningar av vad som kan 

kategoriseras som “primära målsättningar”, resultat, något som lett till att sekundära målsättningar, 

vilka påverkar och bestämmer organisatorisk prestanda, i mångt och mycket har hamnat i 

skymundan.  

Men är det verkligen så enkelt som att bara ta ett koncept för prestationsmätning och -styrning från 

den privata sektorn, och rakt av implementera i den offentliga sektorn? Inte om man frågar Johnsen, 

som publicerade en artikel i ämnet redan 2001. Han skriver att balanserat styrkort, om det 

implementeras i offentlig sektor, på samma sätt som föreskrivs för privat sektor, riskerar att 

resultera i “...a rigid, dysfunctional, Soviet-type, central planning system, rather than a flexible, 

decentralized, learning system” (s. 326). Han underbygger detta påstående genom att peka på att 

styrkortet inom privat sektor syftar till att definiera, lyfta fram, arbeta mot och kontrollera en 

samstämmig uppsättning målsättningar. Detta ser han inte som möjligt inom organisationer i 

offentlig sektor då de sällan kan definiera samstämmiga målsättningar; detta i och med den spridda 

och komplexa uppsättningen intressenter. Även Kloot och Martin (2000) påtalar den offentliga 
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sektorns komplexitet som något som behöver vägas in vid styrkortsutformning, en komplexitet som 

de delvis attribuerar till den tvådelade ansvarsskyldigheten; politisk och styrningsrelaterad.  

Niven (2011, s. 31) har valt att se på saken ur vad vi uppfattar som ett mer möjlighetinsriktat 

perspektiv och skrivit en bok som behandlar just styrkortsanpassning för icke vinstdrivande och 

offentliga verksamheter. Han anger att tidiga styrkortsanvändare inom offentlig sektor har upplevt 

att det balanserade styrkortet med vissa modifikationer har fungerat väl i kontexten och erbjudit 

snabba och påtagliga fördelar. Hans positiva syn på styrkortet som koncept för offentlig verksamhet 

sammanfattas väl i ett citat från sidan 31:  

“The Balanced Scorecard has risen to the performance measurement challenge of the 

private sector and is equally well-equipped to facilitate a rapid and dramatic transition 

of twenty-first-century nonprofit and public organizations. “ 

3.1.4. Löpande styrkortsanvändning 

Som nämnt i vår inledande problematisering uppfattar vi att forskningen kring löpande 

styrkortsanvändning är begränsad; ett synsätt som delas av Hoque (2014, s. 34) och Wiersma (2009, 

s. 239). Såsom påtalat av Hoque finns det stora möjligheter att bidra till detta område genom 

kvalitativa studier av organisationer som löpande använder sig av balanserat styrkort i sin 

verksamhet; dock har vi lyckats finna viss tidigare forskning som vi anser kan belysa området i 

någon grad och fungera som en första teoretisk grund.  

Ett första avstamp tar vi i Johnsens (2001, s. 325) sammanställning av föreskrivna och faktiska 

användningar av prestationsmätning (se Tabell 2 nedan). Han lyfter fram följande faktiska 

användningsområden, sett till lokalförvaltningar respektive privat sektor, rankade utifrån betydelse i 

fallande ordning: 
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Tabell 2 - Användningsområden för prestationsmätning, egen version av Johnsen (2001, s. 325) 

 

Johnsens observationer sett till prestationsmätning i allmänhet stämmer överlag väl överens med 

förekommande observationer specifikt av löpande styrkortsanvändning (Northcott & Taulapapa, 

2012; Kloot & Martin, 2000; Farnetie & Guthrie, 2008). Farnetie & Guthrie (2008, s. 8) omtalar i 

sin studie av lokalförvaltningar i Australien och Italien att styrkortsanvändningen lett till 

förändringar i styrningskulturen. De förtydligar detta genom att beskriva hur lokala rådsmedlemmar 

i och med styrkortet blivit kapabla att utbyta idéer och åsikter i syfte att bestämma strategiska 

teman; något de tolkar som ett kulturellt skifte från tidigare kortsiktigt fokus på operationell 

verksamhet, till en mer framåtsträvande långsiktig strategisk inriktning. Ytterligare en aspekt av 

löpande styrkortsanvändning som påtalas i studien är förbättrad kommunikation, samt att 

styrkortsanvändningen bidragit till att förbättra chefernas och medarbetarnas förmåga att fokusera 

på de överenskomna målsättningarna, och förbättrad medborgarservice. Det senare ses som en 

direkt följd av den av styrkortet påkallande identifieringen och kvantifieringen av 

lokalförvaltningens målsättningar.  

3.2. Användbarhet och användarvänlighet 

“Our findings show that both awareness of BSC capabilities and perceived ease of use 

are significantly related to perceived usefulness. However, only perceived usefulness is 

significantly related to intentions to use the BSC.” (Islam & Kellermanns, 2006, s. 181) 

Begreppen användbarhet och användarvänlighet kan vid en första anblick tyckas närbesläktade och 

simplistiska. I vetenskapliga sammanhang är begrepp dock sällan så enkla som de först kan tyckas 

vara; något som blir tydligt när man ser till hur Davis (1989) inom ramverket för TAM, Technology 

Acceptance Model, har försökt att precisera de två begreppen. Upplevd användbarhet (“perceived 
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usefulness”) definierar Davis som “… den grad till vilken en person tror att användandet av ett 

specifikt system skulle förbättra hans eller hennes arbetsprestation…”, medan han beskriver 

upplevd användarvänlighet som “... den grad till vilken den presumtiva användaren förväntar sig 

det åsyftade systemet att vara lätt att använda…” (Davis et. al, 1989, s. 985). Med hjälp av 

användbarhet och användarvänlighet försöker han sedan inom ramen för TAM förklara presumtiva 

användares beteende i kontexten IT-system; modellen framställer användbarhet och 

användarvänlighet som två avgörande faktorer för acceptans och användning.  

Davis’ modell i sig grundar sig synbarligen i ett positivistiskt, förklarande synsätt, vilket inte delas 

av innevarande studie, men själva begreppen är något vi anser går att bygga vidare på även i en 

tolkande tradition. Det faktum att det rör sig om mänskliga upplevelser (upplevd användbarhet, 

upplevd användarvänlighet) pekar för oss mot en möjlighet att inspireras av begreppen, i syfte att 

skapa en teoretisk grund att stå på i våra vidare mer kvalitativt inriktade undersökningar. Detta 

synsätt stöttas i viss mån av Davis själv, som även han pekar på begreppens tolkande innebörd;  

“It should be emphasized that perceived usefulness and ease of use are people's 

subjective appraisal of performance and effort, respectively, and do not necessarily 

reflect objective reality” (Davis, 1989, s. 335) 

I och med att Davis ovan understryker att begreppen omtalar människors subjektiva upplevelser och 

bedömningar av prestation (användbarhet) och ansträngning (användarvänlighet), tydliggör han att 

det trots förklarande ansats inte handlar om en “objektiv verklighet” - något som han sätter i kontext 

genom att påtala ett antal tidigare studier av informationssystem som har påvisat skillnader mellan 

upplevd och “faktisk” prestation.  

Överfört till styrkortssammanhang finns det en del tidigare forskning som på olika sätt bygger 

vidare på Davis’ “TAM” och definitioner av användbarhet och användarvänlighet. Gemensamt för 

denna forskning är att den i mångt och mycket fokuserar på användarvänlighet som en bidragande 

faktor för att kunna uppnå användbarhet (Shutibhinyo, 2014; Islam & Kellermanns, 2006, Chan, 

2004). Något som vi har uppmärksammat här är dock att användarvänlighet är ett begrepp som 

kopplar till den individuelle användaren; exempelvis en medarbetare eller en chef. Användbarhet, 

däremot, är något som vi uppfattar i större utsträckning går att undersöka från flera olika nivåer 

eller perspektiv; exempelvis organisationen i stort, grupper av intressenter inom och utan 

organisationen, chefer på olika nivåer och medarbetare med olika typer av befattningar. 
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Användbarhet talar om syftesuppfyllande; användarvänlighet om den ansträngning som behöver 

göras för att kunna uppnå användbarheten. Såsom formulerat av Wiersma (2009, s. 250) är den 

enskilde chefens syften eller användningsområden för det balanserade styrkortet inbäddade i 

organisationens syften och användningsområden; därav går dessa inte att helt separera. Vi har 

således sökt att göra en uppdelning där vi finner att det bidrar till ökad tydlighet och förståelse; och 

avstått från uppdelning där detta inte har setts fylla något syfte. 

3.2.1. Användbarhet för organisationen 

Chan (2004, s. 213) har med hjälp av frågeformulär undersökt kommunala tjänstemäns syn på 

balanserat styrkort hos styrkortsnyttjande kommuner i USA och Kanada. Respondenterna 

rapporterar ett överlag positivt intryck av sin erfarenhet med balanserat styrkort och uttrycker även 

att de anser att konceptet kan fungera som ett användbart styrverktyg för deras organisationer (ibid, 

s. 219). Northcott & Taulapapa (2012) har genomfört en kvalitativt inriktad studie av balanserat 

styrkort hos organisationer inom offentlig sektor, vilken även denna berör användbarhet. Deras 

studie visar på att upplevd organisatorisk användbarhet domineras av prestationsmätning och 

prestationsrapportering; samt att strategisk styrning framstår jämförelsevis som ett relativt outnyttjat 

användningsområde. De påtalar att en bättre medvetenhet om faktorer som upplevs påverka 

styrkortsimplementering (positivt och negativt) potentiellt kan förbättra uppfattningen om och 

användbarheten hos styrkort inom organisationer i offentlig sektor (s. 166). En intressant 

observation som framkommer i studien, vilken omfattar åtta styrkortsnyttjande organisationer inom 

offentlig sektor, är att respondenter hos alla åtta organisationerna betraktar sitt respektive styrkort 

som mycket användbart (medelvärde fyra på en femgradig skala) (Northcott & Taulapapa, 2012, s. 

173). Det område där styrkortet upplevs som mest användbart är enligt studiens respondenter 

prestationsmätning, följt av strategisk styrning och rapportering.  

Hoque (2014, s. 44) har i en relativt nylig och omfattande litteraturstudie omnämnt ett antal studier 

som indirekt eller direkt behandlar styrkoncept i allmänhet och balanserat styrkort i synnerhet. Hon 

lyfter fram en studie av Poister och Streib (1999) som påvisat att prestationsmätning och -styrning, 

förutom att fungera som ramverk för rapportering även har använts för att möjliggöra för ökad eller 

förtydligad ansvarsskyldighet. Hon (2014, s. 45) talar också om studier som har påvisat att 

styrkortet även kan användas som ett medel för att uppnå eller öka extern legitimitet, ett område av 

särskild relevans för organisationer inom offentlig sektor. Hoque vidareutvecklar resonemanget till 

att den faktiska användningen av styrkortet potentiellt kan komma att ses som en sekundär effekt. 
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En studie av Farnetie & Guthrie (2008, s. 10) som sett till styrkortsanvändning inom två 

organisationer i offentlig sektor, en i Australien och en i Italien, indikerar exempelvis i det tidigare 

fallet en tydligt internt fokuserad styrkortsanvändning, medan det senare fallet även omfattade 

externa offentliga ansvarsrapporter.  

3.2.2. Användbarhet och användarvänlighet för den enskilde chefen 

Kaplan & Norton (2001) har själva omnämnt informationsteknologi i samband med 

styrkortsanvändning, mer konkret genom att påtala vikten av adekvat teknologi för att kunna 

åstadkomma en framgångsrik styrkortsanvändning; något som Islam & Kellermanns (2006, s. 182) 

har tagit fasta på. De har använt sig av ovan introducerade TAM och de underliggande 

definitionerna på användbarhet och användarvänlighet överfört till kontexten balanserat styrkort, 

och individers intentioner och beslut att faktiskt nyttja detsamma. De utvecklar även sitt 

resonemang kring styrkortsanvändning till att även omfatta betydelsen av användarnas 

förkunskaper; liksom förkunskaper hos de involverade cheferna. De ser förkunskaper om styrkortet 

och dess teoretiska grund, speciellt hos cheferna, som en avgörande faktor för att möjliggöra ett 

fullt nyttjande av styrkortets potential; maximerad användbarhet.  

Lipe & Salterio (2000) påtalar att balanserat styrkort ofta framstår som komplext att använda; och 

att det därför kan vara svårt för individer att verkligen förstå dess fördelar och kunna använda det på 

rätt sätt, och till fullo. Islam & Kellermanns (2006, s. 188) har byggt vidare på detta resonemang 

och pekar på att en stark medvetenhet om styrkortets möjligheter (i form av bland annat ovan 

nämnda förkunskaper), kombinerat med ett styrkort som är väl anpassat för och integrerat i 

organisationen, kan hjälpa till att tydliggöra de potentiella fördelarna och förbättra den upplevda 

användbarheten och användarvänligheten. 

Det finns en hel del inspiration att hämta från studier som i varierande grad bygger på Davis’ TAM; 

exempelvis har Davis’ fått uppbackning av flera efterföljande studier (Libby & Luft, 1993, Martins 

& Kellermanns, 2004) i sin slutsats att individuell acceptans och kapabel användning är avgörande 

för att en ny teknologi ska få genomslag. Martins & Kellermanns, 2004, driver resonemanget ett 

steg längre genom att påpeka att det endast är användning av ett system som kan leda till faktiska 

fördelar; inte systemet i sig; en slutsats som vi bedömer går att översätta till användning även till 

andra sammanhang.  
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Sharma och Gadenne (2011, s. 176) rapporterar i en studie av styrkortsanvändning hos 

australiensiska kommuner av något senare datum om en nyanserad syn på balanserat styrkort och 

dess användbarhet. De lyfter fram kommentarer från sina respondenter såsom att (1) konceptet i sig 

är sunt, men att problem kan uppstå genom bristfällig konceptualisering, förståelse för utfall och 

organisatorisk struktur, (2) medarbetarna inte uppskattar styrkortet, något som härleds till 

organisationskultur, (3) styrkortet fungerar dåligt på grund av problem med att implementera rätt 

mätetal och måttstockar, (4) att styrkortet fyller ett syfte men skulle kunna vara betydligt mera 

effektivt.  

Wiersma (2009) har genomfört en studie av vad chefer använder sina balanserade styrkort till. Han 

har kommit fram till att enskilda chefer generellt använder sig av balanserat styrkort främst för (1) 

beslutsfattande, (2) samordning och (3) egenkontroll. Hoque (2014, s. 44) lyfter fram konflikterande 

resultat, såsom identifierad begränsad användning av balanserat styrkort i kommunala 

organisationers beslutsprocesser (Chan, 2004) ställd mot en av chefer inom offentlig sektor upplevd 

användbarhet (Hoque & Adams, 2011). Northcott och Taulapapa (2012, s. 174) omtalar i sin studie 

att deras respondenter upplevt styrkortet som användbart för uppföljning av individers och 

avdelningars prestationer.  

3.2.3. Syntes: användbarhet och användarvänlighet 

För att konkludera ovan forskning kring användbarhet och användarvänlighet (se Tabell 3 nedan); 

Davis (1989) inleder med att påtala att användarvänlighet syftar till den (individuella) ansträngning 

som, förutsatt användbarhet, leder till förbättrad prestation. Libby & Luft (1993) samt Martins & 

Kellermanns (2004) utvecklar detta till att verktyg som kräver liten eller begränsad ansträngning 

(dvs. är användarvänliga) möjliggör genomslag för ett nytt styrkoncept hos organisationen. Kaplan 

& Norton (2001) påtalar att adekvat teknologi (användarvänlighet) är en förutsättning för 

framgångsrik styrkortsanvändning (uppnådd användbarhet). Martins & Kellermanns (2004) 

förtydligar genom att understryka att det krävs faktisk individuell användning (underlättad av 

användarvänlighet) för att kunna uppnå användbarhet, i form av realiserade organisatoriska och 

individuella fördelar. Islam & Kellermanns (2006) pekar vidare mot aspekter av användarvänlighet; 

integration och anpassning till organisationen, och ser den därigenom möjliggjorda individuella och 

organisatoriska användbarheten som direkt avhängig goda förkunskaper hos chefer och 

medarbetare; något som rimmar väl med Lipe & Salteiros (2000) kommentarer kring att styrkortet 

om det uppfattas som komplext och svårförståeligt (på grund av exempelvis bristande 
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användarvänlighet och/eller bristande förkunskaper) inte kommer att kunna utnyttjas till fullo 

varken av individer eller organisation (utmynna i begränsad användbarhet).  

Tabell 3 - Syntes av användbarhet och användarvänlighet, egen tabell 

 

3.2.4. Användningsområden 

Många av de forskare som har bidragit till ovan stycken om användbarhet och användarvänlighet 

talar om begreppen sett till olika användningsområden. De användningsområden som vi 

sammantaget har funnit vara mest frekvent omnämnda i samband med balanserat styrkort, oavsett 

sektor, är (1) prestationsmätning, (2) strategisk styrning och (3) rapportering - tre områden som 

även indirekt pekar mot (4) beslutsfattande (Chan, 2004; Hoque, 2014; Poster & Streib, 1999; 

Farnetie & Guthrie, 2008; Johnsen, 2001, Northcott & Taulapapa, 2012, Wiersma, 2009). Det hade 

därför måhända kunnat falla sig naturligt att utgå från dessa dominerande användningsområden vid 

forskning kring användbarhet; sett till kommunal verksamhet har vi dock funnit det relevant att lyfta 

fram även ett antal ytterligare framträdande användningsområden.  

Ett första sådant användningsområde är (5) hantering av en komplex uppsättning intressenter, 

tvådelad ansvarsskyldighet och därigenom förekommande konflikterande målsättningar. 

Användningsområdet har omnämnts i ett flertal studier (Kloot & Martin, 2000, Propper & Wilson, 

2003, Poister & Streib, 1999, Farnetie & Guthrie, 2008, Hoque, 2014), men utan att något närmare 

resonemang har förts kring hur och med vilket resultat; något som vi finner intressant att vidare 

undersöka - speciellt då det är sprunget ur omständigheter unika för offentlig sektor och kommuner.  

Ytterligare ett användningsområde är (6) hanteringen av externa relationer och 

uppnående/bibehållande av extern legitimitet, främst då sett till kommunikation och interaktion med 

kommuninnevånare, men även samhället i övrigt (Johnsen, 2001, Hoque, 2014, Farnetie & Guthrie, 

2008).  
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Avslutningsvis vill vi också lyfta fram ett användningsområde (7) som berör 

organisationsförändring; något som vi bygger på forskning kring förändring av kommunal 

verksamhet i stort (Montin & Granberg, 2013; Bengtsson, 2012), upplevd förändring av styrkultur 

(Farnetie & Guthrie, 2008), samt förändring av agenda, budgetfördelning och förändrade 

prioriteringar, såsom framlagt av Johnsen (2001) i hans sammanställning av användningsområden 

för styrningssystem hos kommuner.  

3.2.5. Teoretisk modell 

Nedan teoretiska modell (Figur 4) tydliggör hur vi har positionerat de komponenter, ovan 

presenterade, som utgör vårt teoretiska ramverk. I enlighet med den hermeneutiska analysen (se 

Figur 2 i metodkapitlet) omfattar vår studie helhet (användbarhet och användarvänlighet) och 

beståndsdelar (uppräknade användningsområden), vilka tillsammans bidrar till en fyllig likväl som 

kontextualiserad förståelse. Det är även dessa begrepp; användbarhet och användarvänlighet samt 

de olika användningsområdena; som har fungerat som rubriker och struktur för kommande empiri- 

och analyskapitel. 

Figur 4 - Teoretisk modell, egen figur 
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Vårt empirikapitel inleds i enlighet med teorimodellen ovan (Figur 4) med våra respondenters syn 

på användbarhet och användarvänlighet som helhet, och utvecklas sedan genom separata avsnitt för 

respektive användningsområde. Empirikapitlet avslutas med ett stycke om (O)balanserad styrning, 

ett tillkommit tema som spontant har påtalats av våra respondenter. Analyskapitlet följer även det 

teorimodellens struktur, och inleds på samma sätt som empirikapitlet med helhet, beståndsdelar och 

det tillkomna temat. Analyskapitlet återkommer sedan, såsom förespråkat av vårt hermeneutiska 

synsätt och indikerat av den cirkulära rörelsen i teorimodellen, till helheten i en avslutande 

sammanfattning. Det organisatoriska respektive den enskilde chefens perspektiv behandlas löpande 

genom analyskapitlet, och tydliggörs i den övergripande tabell som inleder kapitlets avslutande 

stycke.  
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4. Empiri 

Detta kapitel presenterar studiens empiriska data i strukturerad, bearbetad och delvis syntetiserad 

form. 

Kodningsmatris inklusive respondentförteckning 

Tabell 4 nedan visualiserar vilka respondenter som har bidragit med empiriskt material under 

respektive tema, samt påvisar vilken/vilka respondenter som tillhör respektive kommun. 

Tabell 4 - Kodningsmatris inklusive respondentförteckning, egen tabell 

 

4.1. Användbarhet och användarvänlighet 

Våra respondenters tankar kring det balanserade styrkortets användbarhet och användarvänlighet 

uppvisar variation både sett till deras perspektiv och, vad vi uppfattar som, 

insiktsfullhet.  Användbarhet omtalas spontant både i generella och specifika ordalag. Sett från ett 

mer övergripande perspektiv uttalar sig respondenterna kring styrkortets generella användbarhet 

som styrmedel för kommunal verksamhet. Detta leder vidare in på en diskussion kring respektive 

kommuns specifika styrkort, dess syfte och utformning, samt huruvida dessa tillsammans utmynnar 
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i en faktisk upplevd användbarhet. När diskussionen övergår till användarvänlighet gör ett flertal av 

våra respondenter en direkt koppling till IT-system och manuella respektive automatiserade 

rapporter. 

De av våra respondenter som uttalar sig kring det balanserade styrkortets generella användbarhet 

som styrmedel för kommunal verksamhet är mestadels positiva; dock emellanåt med varning för 

fallgropar eller risker. Verksamhetsutvecklare A upplever att en del av styrkortets användbarhet 

utgörs av dess förmåga att omfatta hela verksamheten; en åsikt som respondenten följer upp med en 

beskrivning av hur denne upplever att styrkortets perspektiv genomsyrar den kommunala 

organisationen:  

“Men vad jag gillar med balanserad styrning är ju att den ser hela verksamheten, säg 

att man har en kund eller att man har en medborgare och den har ett behov, och när den 

har gått igenom vår verksamhet så skall den vara tillfredsställd - typ att vi skall ha gjort 

en korrekt myndighetsutövning. Och sen har ju vi medarbetare som jobbar, en kommuns 

främsta kostnad är ju medarbetare, och de behöver ha rätt kompetens för att klara sitt 

jobb. Och där tycker jag att medarbetarperspektivet är bra. Och sedan har vi en 

ekonomi, alltså både att vi skall redovisa ett positivt resultat som en organisation och 

som en arbetsgivare men vi skall också säkra att det finns en god ekonomisk utveckling i 

samhället. Så jag tycker att det är ett bra perspektiv det med - med en bra struktur.”  

Verksamhetsutvecklare A understryker vidare att denne tycker att samtliga perspektiv är 

användbara och skapar en bra struktur för en organisation, men att det hela egentligen bottnar i att 

kommuner måste fråga sig själva hur de vill utvecklas och vilka verktyg som skall agera stöd i 

utvecklingen. Verksamhetsutvecklare A uttrycker dock även att styrkortsanvändning innefattar 

risker och utmaningar, samt att ett villkor för användbarhet är ett bibehållet fokus på det som 

organisationen vill uppnå;  

“Utmaningen med balanserad styrning blir att man utgår från att man har XX många 

perspektiv och risken blir att man fastnar där, att det blir en konflikt mellan ambition 

och struktur. Fokuset skall ligga vid vad organisationen vill, och sedan kan man faktiskt 

tona ned strukturen, eller det tror jag att man behöver göra.“   
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Kommunstrateg F omtalar det faktum att en kommun nyttjar “obligatoriskt medlemskap”, något 

som denne anser i kommunal verksamhet begränsar styrkortets potentiella användbarhet i arbete 

med företagskultur och kundsyn: 

“... i kommunen så är det obligatoriskt medlemskap som gäller och jag menar att både 

frågor om företagskultur och bilden av kunden (vem den är och hur den tänker) som jag 

har jobbat mycket med i privat verksamhet, inte har varit ett överförbart tänk - eller det 

är inte så vi arbetar kommunalt (även om det kanske hade kunnats arbeta så? men 

"ingen" gör det)”.  

Ekonomichef G menar däremot att det balanserade styrkortets bakgrund, som ett verktyg utformat 

för privat verksamhet, bidrar till ökad användbarhet för kommunal verksamhet:  

“...tänket är viktigt för vilken verksamhet som helst...//… det finns många delar i den 

privata verksamheten som fungerar bra, exempelvis deras fokus vid kunden, något som 

uppmärksammas - speciellt i en styrmodell som är designad för privat verksamhet 

ursprungligen, den delen är bra för oss.” 

Ekonom D anser även denne att balanserat styrkort är användbart inom kommunal verksamhet:  

“Man har ju faktiskt träffat lite kommuner när man har varit och rört sig på olika 

nätverksträffar. Det är ju många som använder balanserad styrning, även om inte alla 

gör det uttalat så har de i princip identiska modeller som de arbetar från...//... Men nog 

tycker jag att balanserad styrning är ett bra verktyg för att, speciellt i kommunalt fall, 

visa politikerna vad man gör och att diskussionen med dem inte bara handlar om 

budgetutfall - man kan ju gå hur mycket plus som helst men om inte barnen får 

behörighet till gymnasiestudier så vet jag inte hur bra det är med en fin 

resultaträkning.” 

Utvecklingschef B, som har tidigare erfarenhet av styrkortsanvändning inom offentlig sektor, bidrar 

till en mer nyanserad bild då denne bland annat påtalar att denne har sett styrkort inom kommunal 

verksamhet som inte har använts optimalt. Respondenten utvecklar detta med att förtydliga att 

denne anser att kommunerna “... har gjort det krångligt för sig själva”, något denne tror har 

bidragit till att deras respektive styrkort har uppfattats som oanvändbara och därmed också icke 

användarvänliga, ofta med följd att satsningen har avvecklats. Utvecklingschef B påtalar vidare att 
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denne anser att det balanserade styrkortet och dess bakomliggande tankegångar är något som har all 

potential för att vara användbart - men att det inom kommunal verksamhet, framförallt, visats upp 

några avskräckande praktiska exempel. Utvecklingschef B konkretiserar sitt resonemang genom att 

uttrycka att denne anser att “styrkortet blir vad man gör det till”. Med detta åsyftar respondenten 

både den satsning man gör och det kringliggande system man har, samt att det är resurser för 

underhåll och utveckling som avgör huruvida styrkortet uppfattas som användarvänligt eller ej. 

Utvecklingschef B:s resonemang kring att styrkortet blir vad man gör det till sekonderas av ett 

flertal andra respondenter, exempelvis Ekonom D: 

“I grunden tycker jag att det är användbart, själva teorin, sen hur väl det fungerar hos 

oss nu, det är väl mindre användbart. Just nu blir det bara så användbart som 

förvaltningarna väljer att göra det. Det är klart att vi [talar om ekonomiavdelningen och 

rådhuset] kan vara ett stöd men sen måste de ju själva inse att det är implementerat för 

deras skull. Ja användbarhet... Det är ju många som gör det väldigt mycket svårare än 

vad det behöver vara också.“ 

Sett till utformning så har vi funnit att de undersökta kommunernas styrkort alla påminner om 

varandra såtillvida att de bygger på generation ett och omfattar fyra perspektiv av liknande art: 

1. Medborgarperspektiv 

2. Ekonomiskt perspektiv 

3. Medarbetarperspektiv 

4. Processperspektiv 

5. (Miljö) 

Vi noterar störst variation vad gäller det fjärde perspektivet, som även omnämns som exempelvis 

“verksamhetsperspektivet”, “arbetssätt och processer”, “hållbart samhälle”, “utveckling och 

tillväxt”. Det förekommer även att ett separat femte perspektiv avseende miljö och hållbarhet 

inkluderas (Kommunstrateg F), samt att arbetssätt och processer respektive utveckling och tillväxt 

delas upp i två separata perspektiv. Merparten av kommunerna använder sig av ett relativt 

grundläggande styrkort närmast jämförbart med första generation, dock i vissa fall med tillägg 

avseende externa faktorer i form av exempelvis SWOT-analyser (Verksamhetsutvecklare A, 

Utvecklingschef B, Ekonom D, Ekonomichef G).  
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När diskussionen lämnar användbarhet och övergår till användarvänlighet kommer flertalet av våra 

respondenter spontant in på IT-system och automatisering. Fyra av de kommuner som undersökts 

saknar dedikerat eller integrerat IT-system; en av dessa fyra (kommun ett) håller dock på att 

implementera IT-stöd för styrkortet; ytterligare en kommun (kommun sju) har konkreta planer på 

att införa IT-stöd för styrkortet. De tre kommuner som använder IT-system (kommun två, tre och 

fem) använder alla samma systemleverantör. 

Ekonom D nämner användarvänlighet som en avgörande faktor vid val av IT-system för dennes 

kommuns styrkort; vidare uttrycker denne även att det har funnits ett behov av att kunna integrera 

systemet i det befintliga ekonomisystemet. Ekonom D påtalar att styrkortssystemet, nu 

implementerat, har lett till, och kommer att leda till ytterligare, ökad användning av styrkortet och 

förbättra dess upplevda användbarhet:  

“Jag tror att det kommer att bli en skillnad på kontinuerlig användning, absolut - det 

börjar ta sig, fler börjar använda det och även se nyttan i att använda det och inte bara 

att det är en belastning.”.  

HR-chef E:s kommun använder till skillnad från ovan inte något dedikerat IT-system för sitt 

styrkort; men uttrycker trots detta tydligt en upplevd användarvänlighet: 

“Ja det [styrkortet] är användbart och lättbegripligt och så. Och lättförståeligt. Inte så 

svårt att följa upp heller”.  

HR-chef E vidareutvecklar sitt resonemang genom att uttrycka att denne baserar sin uppfattning om 

användbarhet och användarvänlighet på att styrkortet “...ligger på rätt nivå...”, med vilket denne 

åsyftar att styrkortet är enkelt att förstå och använda även som icke ekonom; “...vi är tacksamma att 

vi har en modell som är begriplig…”.  Kommunstrateg F kombinerar ovan resonemang kring 

användarvänlighet dels genom lämpligt IT-system och dels sett till själva styrkortets utformning 

och “nivå”, då denne anser att användarvänlighet ligger både hos det IT-system som används och i 

styrkortets “pedagogik”. Kommunstrateg F vidareutvecklar genom att bekräfta att denne upplever 

att styrkortet i dennes kommun är användarvänligt - både sett till IT-system och pedagogik. 

Även Ekonomichef G påtalar att denne upplever sin kommuns styrkort som användbart, något som 

denne bland annat understryker genom att hänvisa till att styrkortet används i stor utsträckning. 

Ekonomichef G berättar vidare "För mig som chef har det blivit ett viktigt redskap för 
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arbetsledning", en uppfattning som denne dock påpekar inte delas av samtliga chefer i kommunen. 

Ekonomichef G är tydlig med att denne tror att vissa chefers negativa uppfattning om styrkortet 

främst beror på att de upplever problem med användarvänligheten, men nyanserar sitt resonemang 

med att det kanske handlar både om användarvänlighet och användbarhet. Ekonomichef G uttrycker 

även att denne anser att “nu-perspektivet” är en mycket viktig aspekt av det balanserade styrkortet;  

“Tappar man IDAG så är det ju för chefen ett totalt oanvändbart redskap, då är det [det 

balanserade styrkortet] ett budgetarbete med vissa immateriella aspekter.” 

Ekonom H och Verksamhetsutvecklare I omtalar sin kommuns balanserade styrkort som icke 

användarvänligt och med brister även inom användbarheten. Bristen på användarvänlighet baserar 

de på att deras kommuns styrkort är manuellt och tungrott samt tar mycket tid som hade kunnat 

läggas på annat, något som Ekonom H uttrycker som:  

“Det är tungrott och tillför svår administration, mätning och rapportering är idag 

omständligt. Arbetet måste vara ett mer naturligt inslag i vardagen - utan att specifik tid 

avsätts - för att det egentligen skall kunna nå sin potential. Det är idag tidskrävande och 

tid är redan en bristvara för chefer ute i verksamheterna...//... Uppföljningen särskilt är 

något som kommunen måste jobba med, de måste hitta modeller/stöd som underlättar för 

användaren...”, 

ett uttalande som i substans sekonderas av Verksamhetsutvecklare I. Ekonom H talar dock även om 

planer på att kommunen i framtiden ska inrätta ett gemensamt system för rapportering och 

uppföljning, något som denne tror kommer att medföra att användarvänligheten förbättras avsevärt. 

Vad gäller användbarheten omtalar Ekonom H att styrkortet i sitt nuvarande utförande innehåller 

för många mål, samt att vissa av dessa mål ligger kvar i flera år. Verksamhetsutvecklare I tillägger 

att denne upplever att styrkortet fungerar bra som ett verktyg på avdelningsnivå; för att planera den 

verksamhet som ska bedrivas. Dock anser Verksamhetsutvecklare I att det saknas riktlinjer för hur 

övergripande mål ska brytas ner till avdelningsnivå, samt att relaterad problematik med abstrakta 

eller icke mätbara mål förekommer; kombinerat leder detta till att vissa målsättningar kommer att 

sakna funktion. 
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4.2. Användningsområden 

4.2.1. Prestationsmätning 

Prestationsmätning är något som har berörts i ganska korta ordalag, och vad vi uppfattat som “i 

förbigående”, av de flesta av våra respondenter. Verksamhetsutvecklare A uppfattar vi som mest 

utförlig i sitt resonemang, och denne lyfter fram mätningar som ett verktyg med flera 

användningsområden. Ett första användningsområde som omnämns är måluppföljning “... inte bara 

sätta mål utan även de skall sätta mätetal för hur det här skall följas upp för att bättre kunna kräva 

ansvar.”. Vidare omtalar Verksamhetsutvecklare A även prestationsmätning som ett medel för att 

hantera kombinationen av olika typer av ansvar:  

“En kommun är ju ansvarig för en samhällsutveckling i sitt geografiska område - att det 

finns bra bostäder, att det är tryggt i samhället, att det råder demokrati - men man är 

också då ansvarig för en organisation, så man är en arbetsgivare som vilken annan 

arbetsgivare som helst, som X [anonymiserat företag], eller som Sandvik, Volvo osv, och 

då måste man ha någonting också som mäter det - och där har ju då styrkortet den 

strukturen.“.  

Verksamhetsutvecklare A uttrycker även att denne har upplevt att det finns en möjlighet till 

missnöje över resultatet, trots att alla mål har uppnåtts,  

“Vi kan ju ha nått alla mål men ändå inte vara nöjda.” något som denne utvecklar med 

att “Man kan gå ut och prata om styrkort, det är väldigt lätt man sätter ett mål och sen 

sätter ett tidigt mätetal så kan man säga "nådde vi målet eller inte, Ja eller nej". Grejen 

är att vi är också en kommun likväl som ett företag, då blir inte ja eller nej sanningen för 

det blir alldeles för vitt eller svart. Det finns andra faktorer som påverkar om man når 

ett mål.”.  

I viss mån flyter diskussionen in på strategisk styrning då Verksamhetsutvecklare A vidare talar om 

att målsättningar och mätningar av dessa i sig behöver kompletteras av dialog och 

ansvarsutkrävande - något som denne betonar är av särskild vikt i en politik organisation:  

“Vi har mått utifrån tanken om balanserad styrning men - det är egentligen det här som 

är min reflektion kring styrkort - att det räcker inte utan man behöver också koppla till 
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en dialog där man kan få prata fritt och reflektera - särskilt (betonar) i en politisk 

organisation.”. 

Utvecklingschef B, från samma kommun som Verksamhetsutvecklare A, lyfter fram upplevda 

problem med mätningar, i form av motvilja från chefer på lägre nivå. Denne återkopplar till sin 

kollegas uttalande kring dialog, och belyser vikten av att förklara att måtten är användbara som 

diskussionsunderlag, snarare än absoluta mätpunkter:  

“... de [chefer på lägre nivå] har inte alltid samtycke i att man mäter deras 

verksamheter och här är enkäten som XX [Verksamhetsutvecklare A] talade om ett 

viktigt (och för året nytt) utvecklingsinitiativ som tagits för att de skall förstå att vi inte 

önskar mäta dem rakt av, men att det behövs mått för att inleda en diskussion.“.  

Utvecklingschef B påtalar även problematik såsom att “...det kan finnas faktorer som påverkar 

måluppfyllelse utan att de går att definiera som underliggande mått.”. 

HR-chef E bekräftar i korta ordalag att alla dennes kommuns mål är mätbara och mäts, “Målen är 

ju mätbara allihop. Så ja, det är där [i Excel-mallen] vi mäter dem.”. Ekonom H uttrycker sig i 

liknande ordalag;  

“Vi har tydliga instruktioner för hur målen skall vara formulerade. Först och främst 

skall de självklart vara mätbara - annars förlorar de sin funktion. Sen skall de också 

vara realistiska och specifika, det får inte blir för luddigt.”.  

Även Kommunstrateg F uttrycker genomgående användning av mätbara mål; att “... allt (även 

hemma i köket) delas upp i mätetal...”, och att denne dagligen frågar sig hur beslut kan komma att 

påverka mål och sedan vision.  

Ekonomichef G lyfter fram mätningar som ett potentiellt “hjärnspöke” vilken denne upplever kan 

blockera nämnderna när de ska formulera konkreta mål för sin verksamhet; detta då nämnderna 

tänker i banor kring “... vad kan vi mäta...” snarare än “... vad vill/behöver vi mäta...”. 

Ekonomichef G upplever att målen därigenom blir meningslösa och förlorar sin funktion helt; och 

påtalar en tanke om att vad som benämns “tvärledes arbete” kan vara en lösning, där politiker först 

formulerar de mål som är viktiga, och målens mätbarhet sedan utvärderas i ett andra steg. 
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4.2.2. Strategisk styrning 

Visionsarbete och strategisk styrning framstår i genomförda intervjuer som ett av respondenterna 

uppskattat och innehållsrikt ämne. Flera av respondenterna (Verksamhetsutvecklare A, 

Utvecklingschef B, IT-chef C, Ekonom D, Ekonomichef G) lyfter här fram styrkortet som ett medel 

för att åstadkomma en “röd tråd”, från de förtroendevalda och ned genom hela organisationen; “Så 

det finns en röd tråd i målstyrningen, från fullmäktige ned till medarbetaren. “ 

(Verksamhetsutvecklare A). 

Vidare omnämns att styrkortet är tänkt att möjliggöra en närhet mellan beslutsfattande och vision. 

En av respondenterna (Ekonom D) omnämner just utbredningen av styrkortet “nedåt” i 

organisationen som en utmaning;  

“Det är det som är den stora utmaningen, det känns inte som att det används så flitigt, vi 

vill ju få det att komma längre ner i förvaltningarna liksom - ner till verksamhet, enhet 

och medarbetarnivå och att alla skall känna igen sig”.  

Samma respondent omtalar även problematik med att kommunfullmäktige kan fatta beslut som 

endast är giltiga en kort period för att sedan fatta ett annat beslut; något som denne anser motverkar 

strategisk styrning medelst styrkort, då besluten inte i tillräcklig grad hinner integreras i styrkortet:  

“Egentligen är det hela styrkortet generellt, det är en fråga om att få upp 

engagemanget. Vi har ju problem också med kommunfullmäktige [”KF”], de beslutar en 

sak som är aktuell i ett litet tag och sedan (knäpper med fingret) så beslutar dom om 

någonting annat. Tanken är ju att styrkortet skall vara det främsta styrande verktyget 

och dokumentet men KF klubbar ofta övergripande styrdokument, utan att arbeta in 

dessa i styrkortet. Det blir svårt för tjänstemännen att veta hur man skall förhålla sig till 

alla dessa riktlinjer. Jag tror inte att KF förstår vikten av att vårt styrkort är det 

övergripande styrdokumentet och att allt annat skall integreras i detta - det är sådana 

problem jag upplever också.”.  

En liknande problematik lyfts fram av Utvecklingschef B som talar om att alla mål måste 

uppdateras eller kanske till och med helt revideras varje mandatperiod; något som respondenten 

antyder försvårar strategisk styrning på lång sikt. 
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En respondent (IT-chef C) påpekar problematiken med att verkligen koppla sin avdelnings 

“produktion” till strategisk utveckling och relaterad måluppfyllelse:  

“Men svårigheten för mig, som har många dimensioner på min verksamhet, är att få 

med alla dimensioner. Strategisk utveckling är lättare att söka i styrkortstermer än 

våran produktion, om man säger så. Det är svårt att koppla supportteknikers arbete till 

måluppfyllelse - alltså inte till IT-avdelningen mål utan till de övergripande målen. Att 

få ihop den kopplingen kan vara jättesvårt.”  

HR-chef E, å andra sidan, har upplevt det strategiska arbetet relaterat till styrkortet som positivt och 

tycker att det har fungerat bra; “...det blir begripligt på ett annat sätt mot att bara sitta och 

argumentera siffror, utan man kommer väl åt det som ligger bakom på ett annat sätt - än annars”. 

Kommunstrateg F är inne på samma spår, och uttrycker att styrkortet konkretiserar visionen, bryter 

ner den i beståndsdelar som blir mindre och mindre politiska, och därigenom konkreta och 

begripliga för samtliga. Respondenten förtydligar detta med att exemplifiera att ett vårdbiträde i 

kommunen antagligen inte vet hur kommunen jobbar för att nå sin vision eller vad visionen 

egentligen syftar till; visar man mål och aktiviteter tror respondenten att det blir mer lättförståeligt 

för alla mottagare. 

Två aspekter som lyfts fram av flera av våra respondenter som avgörande för att styrkortet ska 

kunna uppnå användbarhet, särskilt vad gäller strategisk styrning, är utbildning och involvering av 

medarbetarna. Inom flera av de undersökta kommunerna har det förekommit någon typ av 

utbildning eller workshops relaterat till deras balanserade styrkort; åtminstone för (tjänstemanna-) 

chefer på högre nivå (Verksamhetsutvecklare A, Ekonom D, Kommunstrateg F, 

Verksamhetsutvecklare I). Vi uppfattar dock att det förekommer stor variation vad gäller förekomst 

och omfattning av styrkortsutbildning och aktiv involvering av medarbetare på lägre hierarkiska 

nivåer samt, i vissa fall, förtroendevalda. 

Kommunstrateg F berättar att det inom dennes kommun är många som uttalat “brinner för” 

kommunens styrkortsanvändande och att detta engagemang inte får underskattas. En entusiastisk 

och investerad personal anser denne bidrar till att inte lika mycket utbildning behöver genomföras. 

Styrkortet och dess syfte förmedlas omgående till nyanställda av chefer och kollegor med ett, av 

Kommunstrateg F uppfattat, stort engagemang. Densamme menar att innebörden av att många 
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känner personligt engagemang nog är vad som gör att kommunen än idag ser ytterligare potential 

och ständigt utvecklar styrkortet till att bli än mer användbart. 

Även Verksamhetsutvecklare I talar om en situation där denne upplever att det inte finns så stort 

behov av mer utbildning;  

“Det är inte alla i kommunen som har ekonomutbildning, och som har fått utbildning i 

teoretisk grund i och med den. När vi talar om styrkortet med medarbetare så utgår vi 

idag från att alla vet vad ett styrkort är, när jag anställdes så var inställningen 

annorlunda - då skulle vi i all kommunikation utgå från att ingen visste vad ett styrkort 

var, att vi hade ett kommunalt styrkort och vilka mål som inkluderades. I och med att de 

har bytt inställningen när de kommunicerar med medarbetare och chefer så menar jag 

på att det visar på att den utbildning som sker löpande faktiskt ger resultat.”. 

Verksamhetsutvecklare A, å andra sidan, uttrycker att denne inte tror att förtroendevalda inom 

dennes kommun ens skulle kunna bekräfta att kommunen arbetar med balanserad styrning: “... går 

du ut och frågar en förtroendevald idag i XX kommun så skulle inte de säga att vi jobbar med 

balanserad styrning, det tror jag inte.”. Verksamhetsutvecklare A driver sitt resonemang vidare 

genom att beskriva att denne har upplevt att resultaten rentav blir bättre om denne fokuserar mindre 

på själva konceptet i sin kommunikation med politiker:  

“Nu har jag tonat ned det för jag har strukturen och säger istället "vad vill du skall bli 

bättre för medborgaren"...//... Ja precis, vi talar först och främst om vad vi vill göra - 

hur vill vi göra det - har vi nått det och vilket perspektiv tillhör det. Därför det är ju det 

man vill veta. Blev det bättre? De bryr sig inte om vilket perspektiv det handlar om, om 

jag hårdrar det.” 

Ekonom D berättar att dennes kommun har haft utbildning av alla tjänstemän och politiker, samt att 

utbildning sker fortlöpande i samband med årliga måldagar för respektive nämnd och förvaltning. 

Ekonom D nämner dock att omsättningen på tjänstemän och politiker är hög, varför det trots 

upprepade utbildningstillfällen är svårt att utvärdera kunskapsnivån på ett tillförlitligt sätt; och 

därför också svårt att veta hur mycket resurser som bör läggas på vidare utbildning.  
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“Men det skall ju dock noteras, att sedan 2009 så har väl nästan de flesta politiker och 

många tjänstemän också bytts ut/kommit till/slutat så man vet inte hur mycket resurser vi 

skall lägga på utbildning...”.  

Ekonom D konkluderar sitt resonemang kring utbildning med att påpeka att det som så mycket 

annat handlar om tid och pengar, och att denne tror att många hade uppskattat mer utbildning inom 

ämnet:  

“...det handlar ju också om brist på tid och pengar - det skall jag inte ha osagt. Även om 

jag skulle uppskatta om det fanns möjlighet att ha fler insatser kring utbildning för att 

det skall bli en mer etablerad styrmodell och alla skall jobba efter den. Det känns 

egentligen som att många hade uppskattat mer utbildning, men det är ju alltid en fråga 

om vad det kostar.“ 

Gemensamt för övervägande delen undersökta kommuner är att det balanserade styrkortet inte har 

etablerats fullt ut på medarbetarnivå, somliga känner också en osäkerhet för hur långt ned i 

organisationen styrkortet skall sträcka sig, och våra respondenter ser lite olika förklaringar till 

varför. Vi identifierar två nivåer av styrkortsanvändandets utsträckning. Den första nivån är de 

kommuner som inte involverar medarbetarna i det balanserade styrkortet, utan styrkortet används av 

ledning och chefer.  IT-chef C tror att det för medarbetarna främmande språket kring styrkortet gör 

att fenomenet i sig blir oklart och abstrakt; något som rimmar med Verksamhetsutvecklare A:s 

uttalande ovan kring ett upplevt behov av att tala om styrkortet i enklare termer för att kunna uppnå 

bättre användbarhet. Den andra nivån är den där styrkortet används på avdelningsnivå, där 

avdelningarna har eget formulerade styrkort. Detta påtalas exempelvis av Ekonom D, enligt vilken 

dessa styrkort skall kunna vara användbara för cheferna, vilka tillsammans med sina medarbetare i 

samband med exempelvis arbetsplatsträffar ska kunna fylla på med aktiviteter för att känna att det 

arbete de utför är värdefullt. Ekonomichef G instämmer med att användande av styrkortet på 

avdelningsnivå är vad som får medarbetare engagerade i styrkortsarbetet:  

“Att ha styrkortet på avdelningsnivå är nog det, enligt egen uppfattning, enda sättet att 

faktiskt få medarbetare engagerade i användandet, det kan inte bara finnas på 

förvaltningsnivå - det blir för långt bort.“.  
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Denna uppfattning, att förvaltningsnivå är för långt bort, delas av Ekonom H i. I dennes kommun är 

medarbetarnas involvering tydlig då den fast anställda personalen medverkar aktivt vid formulering 

av aktiviteter för avdelningens styrkort.   

4.2.3. Rapportering 

Våra respondenter påtalar varierande grad och frekvens sett till användning av styrkortet för 

rapportering. Verksamhetsutvecklare A benämner, från kommunstyrelseperspektiv, styrkorts-

rapporter till budgetering, delårsrapport, årsrapport och en årlig uppföljningsdag; fyra tillfällen per 

år. Denne säger även att det finns ett behov av att se över hur rapporteringen ska utformas för att 

fungera ännu bättre: “Rent praktiskt så måste läsbarheten och layouten förbättras för att det ska bli 

mer användarvänligt”.  Verksamhetsutvecklare A talar även om ett upplevt behov av att jobba med 

modeller för att åstadkomma en bättre visualisering av styrkortet, något denne lyfter fram gärna får 

kombineras med riskanalysmodeller för att möjliggöra snabba beslut och prioriteringar.   

IT-chef C påtalar att denne uppfattar att deras styrkort anpassas efter rapporteringens behov snarare 

än verksamhetens:  

“Det [styrkortet] är väldigt omfattande men det är ju också så att det är lite, skall jag 

vara lite kritisk, det anpassas efter rapporteringens behov - inte alltid efter 

verksamhetens behov. Och om styrkortet skall vara riktigt bra så skall det ju göra det 

lättare för den enskilda chefen att bedriva sin verksamhet. Vårat kanske, i någon mån, 

kanske är lite mera rapporteringsinriktat. Uppföljningen kanske är lite mer i fokus än 

nyttan för chefen i vardagen.  

Respondenten anser alltså att styrkortets främsta uppgift bör vara att göra det enklare för den 

enskilda chefen att bedriva sin verksamhet; nytta i vardagen. Vi tolkar ovan utläggning som att 

respondenten i nuvarande situation uppfattar att dennes kommuns styrkort är mer inriktat på 

användbarhet för uppföljning och kontroll än användbarhet i den löpande verksamheten. 

Ekonom D påtalar, precis som Verksamhetsutvecklare A, användning av styrkortsrapporter för 

delårsrapport och årsrapport, men lägger även till användning för intern måluppföljning för 

politikerna. Respondenten talar vidare om IT-aspekter av rapportering och pekar på upplevd 

tidigare (innan implementering av styrkorts-system) problematik med manuella rapporter;  
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"I XX kommun fanns ett behov av ett IT-stöd i arbetet med målstyrning och rapportering 

såväl som planering och uppföljning. Man vill samla så mycket som möjligt på ett och 

samma ställe och slippa det tidigare arbetssättet med mail som skickades runt i 

organisationen….//… Det har varit ett väldigt mejlande, klippande och klistrande fram 

till nu vilket vi vill komma ifrån. Det har varit svårt att styra arbetet och allt har skötts 

lite olika på respektive förvaltning. Det har även varit svårt att samla någon historisk 

utveckling för de uppsatta målen och mätetalen vilket lett till att de oftast bara jämförts 

med föregående år och det har inte satts upp några målvärden på längre sikt.” 

 Denna upplevelse av IT-aspektens inverkan på rapporteringskontinuerlighet talar även 

Kommunstrateg F om; denne upplever (den automatiserade) rapporteringen av sin kommuns 

styrkort som god; en tydlig kontrast mot HR-chef E som berättar om hur all kommunal 

styrkortsrapportering sker i programmet Excel och att rapporteringen endast är något som utförs 

inför diverse avstämningar och budgetarbeten. Även Ekonom H:s kommun styrkortsarbetar utan 

dedikerat IT-system; något som denne påtalar leder till att styrkortsarbetet blir väldigt tidskrävande. 

Då dennes kommun lägger stor vikt vid uppföljning och rapportering får cheferna ute i 

verksamheten spendera mycket tid på manuell rapportering; dock finns det planer på att införa ett 

gemensamt system för rapportering och uppföljning. 

4.2.4. Beslutsfattande 

IT-chef C påtalar att styrkortet är ett beslutsunderlag som ger  

“… en väldigt bra ledtråd för vad som är viktigt och mindre viktigt. Och därmed hur jag 

skall agera med de knappa resurser som jag sitter på, så jag skulle säga att det absolut 

är ett stor bidrag men man kan inte bara luta sig på det. Men det är en viktig pusselbit, i 

både planering och utförande”.  

Även Utvecklingschef B, Ekonomichef G och Ekonom D påtalar en uttrycklig strävan mot att 

styrkortet ska kunna fungera som underlag vid budgetförhandlingar och beslut över lag. 

Ekonom D uttrycker dock att denne upplever att styrkortet framstår som underordnat budgeten, 

genom kommentaren: “Budgeten går först ändå, vad man än säger liksom - det är sådant som 

kommer i vägen.” - något som vi tolkar som att Ekonom D anser att budgetens vikt som 

beslutsunderlag i någon mån underminerar och förhindrar styrkortets fulla användning.  
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Kommunstrateg F talar liksom Ekonom D om styrkortets användbarhet i förhållande till budgeten. 

Kommunstrateg F uppfattar dock, till skillnad från Ekonom D, att styrkortet (i form av en tydlig 

vision med tydliga mål) kan komma att påverka budgeten snarare än tvärtom. Detta förtydligar 

Kommunstrateg F genom att påtala att denne upplever att styrkortet fyller en tydlig funktion för att 

hantera en snabbföränderlig verksamhet; dels som beslutsunderlag och dels som underlag för 

omplanering av budgeten:  

“Styrkortet är användbart för chefer för att de skall kunna ha någonting mer att utgå 

från än sin budget. Budgeten kan vara hur välplanerad som helst, men verkligheten är 

sådan att det i verksamheterna dagligen uppstår nya krav, nya regler, nya direktiv, nya 

förutsättningar och då hjälper den välplanerade budgeten "only so far" - det är här vi 

ser att en tydlig vision med tydliga mål är behjälplig och användbar för chefer för att 

ens kunna möjliggöra strukturering av beslut och omplanera budgetar efter nya 

förutsättningar.” 

Utvecklingschef B uttrycker vad vi uppfattar som en tanke om att styrkortet fungerar som en 

förtydligare av koppling mellan beslut och påverkan på kommunen;  

“... då [innan styrkortsinförandet] var det mer luddigt om beslut skulle påverka visionen 

direkt - de underliggande målen och de olika beräkningar som görs för dem kommer 

mer nära besluten för att man skall se hur beslut kan tas på bästa sätt.” 

4.2.5. Tvådelad ansvarsskyldighet 

En av de undersökta kommunerna omnämner i sin dokumentation balanserad styrning som ett 

verktyg för att hantera decentraliserad verksamhet med många, både politiska och administrativa, 

beslutsnivåer - ett användningsområde och en problematik som även omtalas av flera av våra andra 

respondenter.  

Verksamhetsutvecklare A påtalar att målsättningar enligt dennes erfarenhet ofta sätts av 

tjänstemannaledning och sedan antas av kommunfullmäktige; men att dennes kommun har valt att 

utarbeta sina mål med hela kommunfullmäktige: 
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“Oftast brukar detta [målen] vara en produkt som kommer från tjänstemannaledning, 

"de här målen har vi", och så antas dom av fullmäktige. Men här har istället hela 

fullmäktige varit med.”  

Även Ekonom H talar i positiv mening kring nämnderna och kommunfullmäktiges involvering i 

styrkortsarbetet. Respondenten talar om att det i dennes kommun, tack vare politikers delaktighet, 

finns en framarbetad symbios mellan styrande dokument, budget och styrkort. 

IT-chef C, som har tidigare erfarenhet av styrkortsanvändning i statlig verksamhet, talar om att den 

kommunala närheten till de förtroendevalda innebär att dessa involveras i detaljstyrning vilket 

denne anser bidrar till komplexitet: 

“Jag tycker att när jag jobbade statligt så var det ju på sitt sätt lite enklare för då är den 

politiska styrningen längre bort, man får tydligare målstyrning från ägaren då och så 

hanterar man det i sitt styrkort själv - här i kommunen så är vi mycket närmare våra 

politiker och får kanske in dem i detaljstyrningen och det gör det också lite mer 

komplicerat.” 

Respondenten utvecklar detta genom att påtala att målsättningar för statlig verksamhet gäller ett helt 

verksamhetsår, medan kommunala sådana kan “… ändra sig på vägen för att det händer nåt.”. 

Ekonom D lyfter fram vad denne upplever som en tydlig uppdelning mellan politikernas planhalva i 

form av målsättningar, och tjänstemännens dito vilken berör mätetal och aktiviteter. Denne 

vidareutvecklar dock detta till att påpeka att “...sedan har det varit en salig blandning mellan 

förvaltningarna för hur man arbetar här, det har rotats på bägge sidorna om man säger så”. 

Respondenten pekar vidare på stora skillnader mellan nämnderna och uttrycker att det har 

förekommit på vissa nämnder att tjänstemännen sätter mål som nämnden sedan beslutar om; något 

som denne anser leder till att modellen tappar sin funktion. Ekonom D pekar även på den andra 

extremen där nämnden sätter mål utan att tillfråga tjänstemännen; något som resulterar i orimliga, 

omätbara mål som ej går att jobba efter. Ytterligare en aspekt som lyfts fram av samma respondent 

är att politikerna ofta bara ser styrkortet på ett måltillfälle under året, och därför lätt hinner glömma 

hela konceptet fram till nästa måltillfälle; något som de försöker motverka genom att nu skapa 

politikerinloggningar så att politikerna kan ha fri löpande tillgång till styrkortet. Denna uppdelning 

av planhalvor är ett resonemang som återfinns i kommunikationen med Ekonom H som talar om 
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hur arbetet med det balanserade styrkortet skiljer sig åt i olika instanser. Här är nämnderna med i 

visionsutformande och målutformande, kopplat till politiska ambitioner, medans tjänstemän och 

verksamhetens enheter snarare arbetar med aktiviteter, utformande och uppföljning. 

Samma arbetsfördelning som lyfts fram av Ekonom D påtalas även av Kommunstrateg F - denne 

understryker dock att styrkortet främst skall användas av tjänstemän och att det därför är viktigt att 

de är med i utformandet av verksamheternas mål, det är trots allt deras vardag som skall leva upp 

till de formulerade målen. 

Slutligen talar Verksamhetsutvecklare I om att det för denne inte är jämförbart att tala om 

användande av styrkortet i privat- eller offentlig verksamhet. Denne menar på att den politiska 

närvaron som är ett faktum i kommunal verksamhet och de vitt skilda organisationsstrukturerna gör 

att styrkortsanvändandet ej blir ekvivalent. Resonemanget utmynnar i att respondenten påtalar att en 

privat verksamhet snarare kan ses som en förvaltning inom en kommun och då även utan politisk 

närvaro, vilket utmynnar i att kommunalt användande är mer komplext. I den kommunala 

verksamheten har förvaltningarna olika förutsättningar för användande av ett styrkort, sett till 

storlek, finansiella medel och verksamhetstyp, dessutom har förvaltningarna nämnder som inte tagit 

till sig verktyget på samma sätt:  

"Vi som arbetar på en större förvaltning har helt andra förutsättningar vid löpande 

användning, utbildning etc. än mindre och mer sammansvetsade förvaltningar. I och 

med att vi är större är det också fler personer/verksamheter inblandade i utformandet av 

styrkortet [åsyftar främst arbetet med att utforma mål] som kan bli mer komplicerat och 

utdraget och inte alltid självklara för alla instanser inom förvaltningen, alla 

kommunövergripande mål skall ju arbetas med i alla nivåer av verksamheten. Styrkortet 

fungerar olika bra inom olika delar av förvaltningen, på grund av att den är stor". 

4.2.6. Legitimitetssträvan 

Verksamhetsutvecklare A berättar att denne upplever att syftet med att verksamheter publicerar en 

årsredovisning är för att skapa legitimitet och att syftet med målstyrning är att skapa en dialog. 

Ekonom D, å andra sidan, talar om att dialogen kring styrkortet i dennes kommun idag främst 

nyttjas som ett internt verktyg för legitimitet. Respondenten skildrar en verklighet där chefer i nedre 
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delar av organisationen använder styrkortet i legitimitetssyfte mot sin högre chef, istället för som 

verktyg för dialogskapande mot sina medarbetare.  

“Att få cheferna att inse nyttan av att involvera sina medarbetare, idag använder de 

styrkortet mer som sin produkt för att kunna visa sin chef, som sedan visar sitt styrkort 

för sin chef och så vidare. Det är okej att använda styrkortet på andra hållet. Inte bara 

som legitimitet och förhandlingskraft mot sin chef. Där ser jag förbättringsområde för 

användning och hur det används.”  

Samma respondent talar även kring användandet av styrkortet som någonting som kan upplevas 

som ett måste: 

“...det är ju många som ser det som att användandet är lagstyrt och att man MÅSTE ha 

en styrmodell, det känns som att många tror att man använder modellen för att man 

måste liksom, snarare än för egen vinning.”  

Ekonom D uttrycker vidare att dennes kommun, så fort den har uppnått ett enhetligt arbete med 

verksamhetsstyrning och sitt styrkort, önskar kunna redovisa detta arbete på sin hemsida. Syftet 

med att göra informationen tillgänglig på hemsidan är enligt respondenten att visa medborgare vad 

som görs och vad kommunen åstadkommer. Detta tolkar respondenten som en önskan om att i 

framtiden använda styrkortet i legitimitetssträvande syfte, något som Verksamhetsutvecklare I 

berättar att dennes kommun redan gör. Även Kommunstrateg F:s kommun "marknadsför" redan 

idag sitt styrkort via sin hemsida, något som görs för att förmedla kommunens syfte och vision till 

alla instanser - medborgare, medarbetare och politiker. I och med att styrkortet finns presenterat på 

kommunens hemsida anser respondenten att insynen i den kommunala verksamheten ökar, något 

som denne tror är av vikt för att stärka demokratin. Ekonomichef G lyfter fram den transparens som 

krävs för att ett styrkort ska kunna fungera som legitimitetsfrämjande som positiv och önskvärd, 

och menar på att även den privata sektorn skulle kunna vinna på att inspireras av denna kommunala 

styrkortsanvändning. “Sen finns det även delar [av styrkortet och dess användning] där den privata 

verksamheten kanske skulle lära av den kommunala - hela insynsbiten kanske?” 

HR-chef E berättar att styrkortet i de politiska organen, i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, 

används i legitimitetssyfte. Denne pekar dock på att denna legitimitetsredovisning inte riktas till 

medborgarna;  
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“I politiska organ, i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, används det väl i 

legitimitetssyfte. Där sker ju en sorts redovisning som blir en redovisning för legitimitet. 

Men å andra sidan, legitimitet mot medborgarna, vi arbetare inte på den nivån. Inte i 

det syftet, det blir nog för komplicerat.” 

I Kommun 5, representerad av Kommunstrateg F, återfinns som tidigare nämnt ett femte perspektiv 

benämnt “miljö”. Kommunstrateg F berättar att anledningen till att kommunen tillämpar ett femte 

perspektiv är för att miljön är en såpass stor del av kommunens vision att de ansåg att det behövdes 

ett särskilt perspektiv för att påtala dess vikt. Respondenten tolkar inkluderandet av 

miljöperspektivet som ett försök till legitimitetsökande; dock ett som har gjorts med en god avsikt. 

“Vi tar det på allvar, kanske som ett legitimitetsförsök, men med god avsikt”.  

4.2.7. Organisationsförändring 

Organisationsförändring är ett användningsområde som inte omtalas såsom särskilt omfattande eller 

framträdande av merparten av våra respondenter. I de fall förändring omtalas rör det sig, förutom 

något enstaka fall, främst om förändringar av själva styrkortet eller relaterade processer, och om 

indirekta sådana, snarare än uttalade.  En typ av förändring som ett flertal respondenter nämner 

berör styrkortets syfte, kopplat till de användningsområden inom vilka styrkortet nyttjas och 

upplevs som användbart; förändringar som i vissa fall framstår som relativt omfattande. Vidare 

omnämns även en förändrad budgeteringsprocess av flera respondenter. 

Mest tydligt omtalas organisatorisk förändring av Ekonomichef G. Denne nämner i diskussion kring 

dennes kommuns syfte med styrkortsanvändning (se 4.1.1.1 ovan) att det övergripande syftet, och 

även ett framträdande användningsområde, har varit att förändra kommunen; i form av ett skifte 

från ett verksamhetsperspektiv till ett kundperspektiv. Respondenten berättar att det fanns en uttalad 

önskan om att sätta kunden eller medborgaren i fokus - med motivet att det, precis som för andra 

verksamhetsformer, är dem vi verkar för:  

“... det fanns ett uttalat syfte med att implementera det balanserade styrkortet i form av 

att byta från verksamhetsperspektiv till ett kundperspektiv - det sågs nytta i att göra 

detta, att sätta kunden/medborgaren i fokus, "det är ju faktiskt den vi verkar för" (precis 

som vilken verksamhet som helst).”  
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Merparten av de övriga respondenterna talar om strategisk styrning, målstyrning och 

prestationsmätning som deras styrkorts inledande och primära syften - de användningsområden 

inom vilka deras styrkort syftar till att uppnå användbarhet. Verksamhetsutvecklare A påtalar dock 

själva styrkortsarbetet som en process och tycker sig ha uppfattat en rörelse från det inledande syftet 

mot alltmer uttalat fokus på ansvar, extern rapportering och legitimitet - något som denne uttrycker 

som: 

“Jag skulle säga att det inledande syftet var strategisk styrning och prestationsmätning. 

Men nu är vi inne i en process, för det tar ju lite tid sådana här saker, och nu tycker jag 

- just nu håller jag på att skissar här på att - ja nu kommer vi in på frågor som rör 

ansvar, och legitimitet. Men legitimitet tolkar jag då in som att vi kan gå ut till 

medborgarna och säga "titta, det här blev bättre för er 2015 än 2014”...//...Motivet 2011 

var prestationsmätning och strategisk styrning - men om du frågar mig om att år så 

skulle jag tro att vi ytterligare utvecklat extern rapportering och ansvar." 

Kommunstrateg F påtalar en fara i att begränsa styrkortets syfte till ett enda, och uttrycker vad 

denne upplever som en risk för att modellen byts ut när det initialt uttalade syftet har uppfyllts. 

Vidare så berättar Kommunstrateg F att dennes kommun har varit medvetna om styrkortets 

möjlighet till utveckling, och dess potential att vara användbart till mer än målstyrning. 

Respondenten påtalar att vissa sekundära syften redan har framkommit, men då i en indirekt eller 

underförstådd form - icke syftesbestämda användningsområden, där styrkortet ändå har upplevts 

vara användbart. HR-chef E lyfter fram egna upplevelser som bekräftar Kommunstrateg F:s tidigare 

resonemang; HR-chef E:s kommun hade som uttalat syfte att genom användande av det balanserade 

styrkortet få ordning på kommunens ekonomi, idag är detta mål uppfyllt och styrkortet upplevs 

därmed inte längre som användbart då det enligt HR-chef E har "... spelat ut sin roll". 

Ekonom D förklarar att dennes kommuns balanserade styrkort skall vara ett verktyg och agera 

underlag för planering av verksamheternas budgetar, vilket vi tolkar som strävan mot en förändring 

av budgeteringsprocessen. Ekonom D menar att om cheferna är insatta i vilka mål som finns 

formulerade, så kan organisationen uppnå en ökad benägenhet hos sina chefer att omplanera 

resurser för att uppnå dessa mål. Respondenten påtalar att dennes kommuns tydliga koppling mellan 

budgeteringsarbetet och det balanserade styrkortet, enligt denne framstår som en konsekvens av 

tidigare års tveksamma finansiella resultat. Även HR-chef E påtalar att tjänstemännens främsta 

användning av styrkortet är i budgeteringssyfte, det vill säga styrning av finansiella resurser.  
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Ekonom H och Verksamhetsutvecklare I, båda från Kommun 7, talar även de om en förändrad 

budgeteringsprocess genom vilken deras kommun på ett effektivt sätt kombinerar användandet av 

det balanserade styrkortet och budgetarbete för att styra kommunen. De uttrycker att kombinationen 

av budget och styrkort innebär att de båda, tillsammans och var för sig, blir mer användbara. Dock 

påpekar Ekonom H att det för många kommunala chefer varit svårt att släppa in kommunens 

styrkort som en jämställd produkt till budgeten och ge styrkortet likvärdigt utrymme. Ekonom H 

säger:  

“Det var från början uttalat viktigt att kombinera budgeten (som tidigare fungerade som 

styrmedel) med mjuka värden….//…Styrkortet använder vi som ett styrverktyg, för att 

styra mot mål om utveckling.“ (XX tvekar ett tag). “Och ett verktyg för efterkontroll. Vi 

använder det i stor utsträckning för att utvärdera hur olika avdelningar och 

verksamheter i organisationen når upp till mål och hur de följer styrkortet.”.  

4.3. (O)balanserad styrning 

Flera av våra respondenter påtalar spontant under sina intervjuer en upplevd obalans i deras 

kommuners faktiska användning av balanserat styrkort, och detta i en sådan omfattning att vi finner 

de påkallat att inkludera i vår studie; trots att detta är ett tema som vi inte haft för avsikt att studera. 

Utvecklingschef B gör ett uttalande om att det balanserade styrkortet trots allt är “... ett system 

skapat av ekonomer och till för ekonomer”, och att detta är svårt att komma ifrån. IT-chef C anser 

att kommuner, även om de tillämpar balanserad styrning, ofta egentligen nyttjar en styrning i 

obalans:  

“Man kan ju säga hur mycket man vill att man har balanserad styrning, men jag hävdar 

att vi har ändå obalanserad styrning. För vi har bara balanserad styrning, upplever jag, 

så länge vi har ekonomin under kontroll. Ekonomiperspektivet dödar resten av 

perspektiven, om man inte har ordning i ekonomin. Då tar andra saker och krafter över. 

Har man balans i ekonomin, som ändå bara är ett perspektiv, då är det ju - tycker jag - 

en fungerande modell som gör att man liksom breddar blicken när man sitter och 

planerar och följer upp verksamheten.”.  
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För att konceptet skall vara en fungerande modell för den kommunala verksamheten menar 

respondenten alltså att det är en förutsättning att ekonomin är i balans, först då ges de andra 

perspektiven plats och verktyget en möjlighet att fungera som helhet.  

Vidare i diskussionen kring obalans i kommunal verksamhet så ger IT-chef C oss ett beskrivande 

exempel och frågar oss vilken chef som lyckats bäst, utifrån två beskrivna scenarion. I det första 

scenariot så har en chef hållit sig inom ramarna för sin budget men inte levt upp till utsatta mål för 

verksamheten, och i det andra scenariot så har chefen uppfyllt verksamhetens mål men övertrasserat 

sin budget. Respondenten frågar oss vem av cheferna som varit duktigast, och utan att vi hinner 

besvara frågeställningen så säger denne att det egentligen inte spelar någon roll, men att vi kan vara 

helt säkra på vilken chef som kommer få det tufft i uppföljningen - chefen som inte hållit sin 

budget. 

HR-chef E talar även denne om en medvetenhet om att ekonomin många gånger prioriteras framför 

de övriga perspektiven.  

“Det kan ju vara så att ekonomin går före, det varierar ju i och för sig. Jag tycker att vi 

brukar kunna se till behov, även om ekonomin är kass, det kan ju finnas andra behov 

som ändå måste prioriteras. Styrkortet är väl ett sätt att tydliggöra dom delarna då, att 

vi har andra prioriteringar än många andra verksamhetsformer. HR-chef E uttrycker sig 

vidare som att "man måste kunna gasa och bromsa samtidigt",  

Ur detta läser vi innebörden att det är ett måste att kunna bromsa utgifter för att strama åt ekonomin 

samtidigt som utrymme måste ges till behövda satsningar.  

När Ekonom H tillfrågas huruvida denne upplever att de kommunala cheferna tycker att det 

ekonomiska perspektivet är överordnat styrkortets andra perspektiv svarar denne att cheferna 

säkerligen inte skulle erkänna detta. Istället menar Ekonom H att somliga chefer, speciellt då chefer 

inom verksamheter som bedriver omsorg och utbildning, till och med skulle svara att 

medborgarperspektivet är överordnat. Dock menar även Ekonom H att verkligheten nog är att det 

ekonomiska perspektivet ges mest utrymme sett till nedlagd tid och arbete.  
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5. Analys 

I detta kapitel sammanvävs teori och empiri för att utmynna i ett nytt, förståelseskapande material.  

5.1. Användbarhet och användarvänlighet 

Merparten av våra respondenter framstår för oss, likt respondenterna i Northcott & Taulapapas 

styrkortsstudie (2012, s. 173), som positiva till balanserat styrkort. Styrkortet upplevs av 

respondenterna, i likhet med tidigare observationer av Sharma och Gadenne (2011, s. 176), vara ett 

sunt koncept för styrning av kommunal verksamhet. Våra respondenter påtalar en upplevd potential 

för användbarhet främst för organisationen, men även för den enskilde chefen. Detta exemplifieras i 

form av styrkortets möjlighet att omfatta många olika perspektiv och intressenter; fördelar med 

styrkortets struktur; styrkortets potential att föra över positiva aspekter från privat verksamhet till 

kommunal dito (såsom kundfokus); samt möjligheten att fokusera på andra aspekter än de 

ekonomiska i diskussioner. En av våra respondenter (Verksamhetsutvecklare A) varnar dock även 

för en risk att man fastnar i perspektiven; att en konflikt uppstår mellan ambition och struktur. 

 
Vi finner det intressant att kommentarerna kring balanserat styrkort som styrkoncept för kommunal 

verksamhet till så stor del är positiva; särskilt sett till de mer blandat positiva och negativa 

uttalanden som har gjorts kring de olika specifika användningsområdena. Vi tolkar de positiva 

kommentarerna som att våra respondenter, i likhet Nivens respondenter (2011) upplever att 

konceptet har god potential att fungera väl inom kommunal verksamhet. Vi finner inte uttalat stöd 

för Johnsens (2001) uppfattning om att omfattande justeringar skulle krävas för att anpassa 

styrkortet från privat till offentlig verksamhet. Våra respondenter har inte påtalat problemet med att 

lyfta fram samstämmiga målsättningar som Johnsen underbygger sitt ställningstagande med; 

däremot har våra respondenter i vissa fall upplevt problem med att målsättningarna ibland justeras 

alltför snabbt och ofta. Vi finner det dock troligt att våra respondenters kommuner redan använder 

ett i någon grad för kommunal verksamhet reviderat styrkort. I och med detta misstänker vi att 

respondenterna kanske inte svarar på huruvida det typiska privata styrkortet fungerar inom 

kommunal verksamhet; utan kanske snarare på hur väl den redan anpassade variant som de jobbar 

med skulle kunna fungera med optimala förutsättningar. 

Det balanserade styrkortet såsom ursprungligen formulerat av Kaplan och Norton hade som 

övergripande syfte att fungera som ett omfattande men enkelt informationsunderlag, dels för 
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enskilda chefer men mer framträdande för organisationen (Bible, Kerr & Zanini, 2006; Chenhall & 

Langfield-Smith, 2007). Vidare utvecklade versioner/generationer kom även att förespråka ett mer 

dynamiskt syfte i form av strategiförverkligande (Farooq & Hussain, 2011). Utformningen av de 

undersökta kommunernas styrkort stämmer relativt väl överens med det klassiska första 

generationens enkla styrkort med fyra perspektiv (en enkelhet som förespråkats av exempelvis 

Bible, Kerr & Zanini, 2006; Johansson & Skoog, 2007); dock med ett kundperspektiv som ofta 

benämns medborgarperspektiv. Det förekommer viss otydlighet i gränsen mellan process, 

verksamhet och medarbetarperspektiv; vilka för oss tillsammans framstår som representativa för 

processperspektivet samt innovationsperspektivet från det ursprungliga styrkortet.  

Inkluderandet av ett femte miljöperspektiv i legitimitetssträvande syfte, vilket även indikeras av att 

hållbarhet nämns i vissa styrkort, ser vi som en naturlig följd av att en kommun ska representera ett 

samhälle i stort; något som innebär att miljö- och hållbarhetsfrågor blir oundvikliga så som vår 

värld ser ut. Vi finner det värt att notera att vissa av respondenterna, trots användandet av första 

generationens styrkort, ändå omtalar upplevd användbarhet i form av dynamiska syften och 

strategisk styrning i så stor omfattning. Vi uppfattar detta som en något av en motsägelse; den 

styrkortsmodell kommunerna utgår ifrån är egentligen byggd främst för att vara användbar i 

beslutsfattande och prestationsmätning, men de syften och användningsområden inom vilka de 

önskar uppnå användbarhet är betydligt mer omfattande. Vi uppfattar det som att det är delvis denna 

önskan som tar sig uttryck i det faktum att vissa av kommunerna väljer att kombinera sitt styrkort 

med omvärldsanalyser. Omvärldsanalyserna i sig tolkar vi även som en önskan att förskjuta 

styrkortets främst interna fokus (Nørreklit, 2000); samt en vilja att använda vissa komponenter från 

en senare generation av styrkortet men utan att för den sakens skull implementera ett styrkort som 

är alltför komplext och svårt att överblicka (Bible, Kerr & Zanini, 2006; Johansson & Skoog, 2007). 

Northcott & Taulapapa (2012, s. 173) rapporterar i sin studie av lokalförvaltningar att styrkortets 

främsta användningsområden av deras respondenter turordnats som följer: 1. Prestationsmätning, 2. 

Strategisk styrning och 3. Rapportering. I innevarande studie noterar vi en så pass stor variation att 

vi inte anser det rimligt att göra en jämförbar rangordning. Vi finner det mer passande kontexten att 

notera just att mångfalden är stor; men att alla de tre av Northcott & Taulapapa nämnda topp tre 

användningsområdena förekommer i stor utsträckning. 

Användarvänlighet, oavsett användningsområde, har omtalats av våra respondenter som beroende 

av flera olika komponenter, och mest frekvent då användandet av ett lämpligt IT-system 
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(Utvecklingschef B, Ekonom D, IT-chef C, Kommunstrateg F, Ekonom I, Verksamhetsutvecklare 

J). Vikten av ett lämpligt IT-system har tidigare påtalats av Kaplan & Norton (2001) och bekräftats 

av Martins & Kellermanns (2004); vi finner det därför inte förvånande att våra respondenter talar 

om IT-system i sammanhanget användarvänlighet. Något som vi finner desto mer intressant är att 

en såpass stor andel av kommunerna saknar anpassat IT-system för sitt styrkortsarbete. Med tanke 

på att kommuner, även små sådana, är relativt stora verksamheter sett till antal anställda och 

aktiviteter, så finner vi det sannolikt att manuellt styrkortsarbete riskerar att bli omfattande och 

tidskrävande, något som även bekräftas av de respondenter som arbetar med manuella styrkort. Vår 

reflektion över detta är att kommunerna tar en stor risk som implementerar styrkort utan att 

samtidigt investera i understödjande teknologiska hjälpmedel. Följden uppfattar vi är att 

användarvänligheten i princip oundvikligen blir lidande, och därmed också användbarheten - både 

för den enskilde chefen och organisationen. Vi uppskattar att det sannolikt, såsom påtalat av en av 

våra respondenter, har med resurser att göra - dock upplever även vi att det finns tillräckligt 

omfattande forskning (se ovan) som påtalar vikten av lämpligt IT-system för att kunna fungera som 

starka argument för att motivera denna typ av investering. 

5.2. Användningsområden 

5.2.1. Prestationsmätning 

Prestationsmätning är ett användningsområde som våra respondenter snarare bekräftar än 

uppmärksammar; ämnet nämns men utan några större utläggningar. En tanke som uppstår är att det 

måhända kan vara så att våra respondenter ser detta användningsområde som så “självklart” att de 

inte ser behovet av att uttrycka sig mer omfattande. Undantaget här är Verksamhetsutvecklare A, 

som talar om prestationsmätning i betydligt mer omfattande ordalag än övriga. Denne omnämner 

prestationsmätning som ett medel för att “bättre kunna kräva ansvar”; något som vi uppfattar som 

ett avsteg från Kaplans och Nortons tankegångar kring mätningarnas funktion. Där de ser 

mätningarna som ett medel för att kunna förutsäga och kontrollera organisatorisk måluppfyllelse, 

prestation och prestanda, uppfattar vi att det här istället bli en delvis internt riktad kontrollfunktion 

mellan organisationens olika intressenter, delar och hierarkiska nivåer, och en delvis externt riktad 

kontrollfunktion gentemot samhället. Detta återkommer vi dock till nedan i stycke 5.2.6. 

Ett flertal respondenter omtalar dock olika typer av problem med prestationsmätningar. Ett första 

upplevt problem påtalas av Verksamhetsutvecklare A såsom en potential för missnöje med 
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resultatet trots att alla mål har uppnåtts. Vi tolkar detta som en bristande tillit till de valda måttens 

förmåga att spegla verklig måluppfyllelse; något som vi uppfattar att respondenten ser som en följd 

av att det är just kommunal verksamhet som åsyftas. Komplexiteten i organisationens verksamhet 

gör att målen och måluppfyllelsen i sig ofta täcker flera perspektiv och kan framstå som mångtydiga 

- helt enkelt, ett mål kan ses som uppfyllt av en person, och ändå anses vara icke uppfyllt av en 

annan. Vår slutsats är dock att det är formulerandet av målen som åsyftas som problematiskt, 

snarare än mätningarna i sig - däremot blir mätningarna självklart missvisande om målen är 

definierade på ett otydligt eller otillräckligt sätt. Verksamhetsutvecklare A uttalar också vad vi 

uppfattar som en konstruktiv kritik mot enkelsidigt användande av styrkort som 

prestationsmätningsverktyg (läs första generationen); i form av dennes kommentarer kring att 

målsättningar och mått behöver kompletteras av dialog och ansvarsutkrävande, och särskilt så i en 

politisk organisation. Vi tolkar detta uttalande som en potentiell länk mellan 

prestationsmätningarnas användbarhet för organisationen respektive den enskilde chefen; 

målsättningarna utgår från organisationen, men tillhörande dialog och ansvarsutkrävande rör sig 

främst på de enskilda chefernas nivå. 

En annan typ av mätningsproblematik framlyft av våra respondenter berör själva förhållandet 

mellan mål och mått; här framförs dels en uppfattning om att det finns faktorer som påverkar 

måluppfyllelse som inte går att mäta (Utvecklingschef B), dels tankar kring den 

relevansproblematik som kan uppstå när man mäter det som går att mäta snarare än det som 

behöver mätas (Ekonomichef G). Detta balanseras dock av Ekonom H, som uttalar att dennes 

kommun har tydliga instruktioner för hur målen ska formuleras för att vara mätbara. Ser vi till 

tidigare forskning inom området, är problematik med formuleringar av mål och mått inget nytt; det 

har tvärtom varit såpass förekommande att Kaplan och Norton själva har försökt att ta tag i det vid 

upprepade tillfällen (exempelvis Kaplan & Norton, 1996). Den ytterligare komplexitet som 

kontexten kommunal verksamhet bidrar med har vi dock inte funnit specifikt behandlad sett till just 

målformulering och mätningar. 

För att sammanfatta vår analys av prestationsmätningar, sett till organisatorisk användbarhet samt 

användbarhet och användarvänlighet för den enskilde chefen; vi uppfattar att våra respondenter 

överlag ser prestationsmätningar som ett ganska problematiskt område. Prestationsmätningarna 

uppfattar vi inte nödvändigtvis används främst för att arbeta mot (som av grundarna avsett) 

organisatoriskt strategiförverkligande eller prestandamätning; istället ser vi här en tendens till 
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kontroll och ansvarsutkrävande; något som i sin tur sannolikt medverkat till den i ett fall påtalade 

motviljan mot mätningar från enskilda chefer på lägre nivå. Vidare har flera respondenter, i linje 

med kritik riktad av tidigare forskare (se exempelvis Sharma och Gadenne, 2011, s. 176) inom 

området, påtalat problem med själva mätetalen. Vissa typer av målsättningar är svåra att definiera 

mätetal för; vissa mätetal anses inte kunna mäta verklig måluppfyllelse; vissa mätetal används för 

att de är lätta att mäta, snarare än relevanta. Vi upplever att det finns behov av vidare forskning 

kring hur rätt mätetal kan definieras inom kommunal styrning; oavsett om kommunen nyttjar 

styrkort eller annat styrkoncept. Vår slutsats är att styrkortet inte uppfattas som fullt användbart sett 

till prestationsmätningar på organisationsnivå, och än mindre så för de enskilda cheferna. 

5.2.2. Strategisk styrning 

När vi kommer in på ämnet strategisk styrning beskriver ett flertal av våra respondenter sina 

kommuners styrkort som tilltänkta att fungera som en “röd tråd” genom organisationens nivåer, 

avdelningar, olika typer av intressenter; en röd tråd som syftar till att fungera som sammanhållande 

kraft i arbetet mot målsättningar och vision. Merparten av respondenterna uttrycker även att detta 

användningsområde är det som de ser som mest tydligt, uttalat och ofta omnämnt; variation 

framkommer sedan främst sett till huruvida de tycker att det är ett användningsområde där 

styrkortet är användbart och/eller användarvänligt eller ej. Den uttalade användningen av styrkortet 

för strategisk styrning finner vi extra intressant sett till att detta användningsområde enligt Northcott 

& Taulapapa (2012, s. 166) framstår som ett relativt prestationsmätnings- och rapportering 

underutnyttjat sådant. 

En tanke kring den strategiska styrningens framträdande roll som användningsområde för balanserat 

styrkort hos våra undersökta kommuner är att det måhända kan vara något som har en koppling till 

det av Montin och Granberg (2013) påtalade paradigmskiftet inom svensk kommunal verksamhet. 

Vi uppfattar det som att marknadsorientering och relaterad strategi är framträdande drivkrafter i 

paradigmskiftet; och att det därför kommit att bli “nödvändigt” för svenska kommuner att anamma 

ett strategiskt inriktat styrkoncept. Detta är något som vi tycker uttrycks på ett bra sätt av en av våra 

respondenter; 

“...det är ju många som ser det som att användandet är lagstyrt och att man MÅSTE ha 

en styrmodell, det känns som att många tror att man använder modellen för att man 

måste liksom, snarare än för egen vinning.” (Ekonom D) 
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Respondenten talar här egentligen om styrkortet som legitimitetsfrämjande, och det är även under 

denna underrubrik som vi har lagt in citatet i empirin. Men, vi finner att det fyller en funktion för att 

skapa förståelse också här. Är det, som citatet och ovan resonemang indikerar, så att kommunerna 

upplever att de ”måste” ha ett strategiskt inriktat styrkoncept, så finner vi att det är sannolikt att det 

också är detta organisatoriska användningsområde som främst lyfts fram och prioriteras; 

exempelvis sett till resurser och intern marknadsföring. I och med att styrkortets grundare dessutom 

har förespråkat konceptet just som medel för strategisk styrning och strategiimplementering, så 

resonerar vi som så att det blir väldigt svårt för användare att bortse från detta användningsområde. 

Strategisk styrning omtalas av våra respondenter som ett användningsområde vilket till sin natur; 

övergripande styrning; främst syftar till användbarhet för organisationen som helhet. Desto mer 

konkret användbar för den enskilde chefen framstår en aspekt av strategisk styrning som spontant 

påtalas av våra respondenter; nämligen involvering och hantering av medarbetare. Ämnet omnämns 

av åtta av nio respondenter, och vi noterar att de kommentarer som förekommer framstår som något 

motsägelsefulla. Å ena sidan omtalas styrkortet, sett till användningsområdet strategisk styrning, 

som användbart för att “nå ner” i organisationen och “skapa en röd tråd”; å andra sidan är det inte 

alla kommuner som ens involverar sina medarbetare i styrkortsarbetet eller bryter ner det på såpass 

låg nivå (avdelningsnivå) att det kan tänkas uppfattas som relevant av medarbetarna och därmed 

fungera som engagerande och motiverande. Vi ser här en viss konflikt mellan vad respondenterna 

uppfattar som viktigt och nödvändigt för att säkerställa styrkortets användbarhet, och det som 

faktiskt sker. Vi vill dock komplettera resonemanget ovan genom att notera att det även finns 

kommuner som faktiskt, enligt respondenternas upplevelser, har lyckats bryta ned styrkortet till 

avdelningsnivå och upplevt positiva effekter därav; samt att en av dessa även påtalar detta arbete 

som vad denne upplever som en avgörande orsak till att dennes kommuns styrkort fortlöpande 

utvecklas och anpassas till verksamheten. 

 
Lipe och Salterio (2000) talar om att det balanserade styrkortet ofta framstår som komplext att 

använda, och att detta kan leda till att det blir svårt för de anställda att förstå dess fördelar och 

kunna använda det på rätt sätt. De lyfter fram utbildning som en metod för att möjliggöra bättre 

användbarhet. Fyra av våra respondenter nämner att det i samband med styrkortsimplementeringen i 

deras respektive kommuner har genomförts utbildningssatsningar av olika karaktär, främst då 

utbildningstillfällen riktade till verksamheternas chefer (Verksamhetsutvecklare A, Ekonom D, 

Kommunstrateg F, Verksamhetsutvecklare I); en av dessa (Ekonom D) nämner även löpande 
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utbildningstillfällen. Verksamhetsutvecklare A omtalar även en annan metod, då denne hos sin 

kommun har tonat ned betydelsen av användandet av ett balanserat styrkort, och rentav slutat tala i 

styrkortstermer för att underlätta de involverades (främst politikernas) förståelse. Respondenten 

påtalar exempelvis att denne inte tror att kommunens politiker vet om att kommunen arbetar efter 

det balanserade styrkortet, utan att det snarare talas om styrning i termer av mål och medel. Vi ser 

att Verksamhetsutvecklare A talar utförligt kring begreppet individuell användarvänlighet, och 

uttrycker att konceptets avskalade utformning är grunden till vad som gör det användarvänligt. 

Valet att inte omtala styrkortet i styrkortstermer uppfattar vi som en indikation på kommunens 

strävan efter att säkerställa att styrkortet upplevs som så användarvänligt som möjligt - vad vi tolkar 

som ironiskt nog delvis i form av icke medvetenhet om konceptet som sådant. Vi vill dock 

understryka att detta är ett unikt fall; ingen ytterligare respondent har talat om en såpass medveten 

nedtoning av konceptet. 

Sammantaget uppfattar vi att utbildning och medarbetarengagemang upplevs som viktigt, och 

ibland avgörande, för att styrkortet ska kunna anses vara användbart; både för organisationen och 

den enskilde chefen - ett resonemang som vi finner rimmar väl med Björkstedts summering av 

potentiella problemområden sett till styrkoncept i kommunala verksamheter (1998, s. 10-13). Vi vill 

även lyfta fram att vi inte har funnit något stöd för Sharma och Gadennes (2011, s. 176) 

observationer om att medarbetare inte uppskattar styrkortsanvändning; vi misstänker dock att detta 

kan bero på att vi har intervjuat personer involverade i styrningsarbete snarare än medarbetare “på 

golvet”. 

Trots styrkortets tydliga profilering som strategiskt styrverktyg har våra respondenter omtalat att 

styrkortet ibland får “konkurrens” - både som verktyg och underlag för strategisk styrning, samt 

som beslutsunderlag (se stycke 5.2.4 nedan). Detta tyder för oss på att styrkortet inte alltid tillåts (av 

exempelvis politiker; kommunfullmäktige) att uppnå full användbarhet på området, något som vi 

uppfattar är mest förekommande sett till organisationen som helhet. På avdelningsnivå påtalar dock 

ett flertal respondenter att styrkortet underlättar en formulering av strategiskt kopplade mål, 

nedbrutna i relevanta beståndsbitar med en allt mindre politisk karaktär; något som vi tolkar som en 

upplevd god användbarhet. Den respondent som påtalar störst problem med detta strategiska arbete 

på avdelningsnivå är IT-chef C, vilken i någon mån själv förklarar detta med att dennes avdelnings 

arbetsuppgifter till sin natur (stödfunktion) är svåra att tydligt positionera gentemot strategin för 

hela kommunen.  
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5.2.3. Rapportering 

Rapportering framstår som ett i princip obligatoriskt användningsområde för styrkortet; dock med 

stor variation sett till frekvens; metod (automatiskt eller manuellt), samt sett till syfte och mottagare. 

Gemensamt för merparten av våra respondenter är att de här, ur den enskilde chefens perspektiv, ser 

en särskilt tydlig koppling mellan upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet. Alla 

respondenter som nämner rapportering omtalar möjligheter till förbättring; dock i ordalag som får 

oss att uppfatta deras nuvarande rapporter som väldigt varierande sett till omfattning och kvalitet. 

Merparten av respondenterna omnämner styrkortet som underlag för någon typ av årsrapport, ibland 

även halvårs- och kvartalsrapporter; vanligen även med någon typ av länk till 

budgeteringsprocessen. 

Vi har en respondent, IT-chef C, som uttalar att denne upplever att dennes kommuns styrkort 

anpassas efter rapporteringen snarare än, vilket denne anser borde vara fallet, att rapporteringen 

anpassas efter styrkortet och dess uttalade målsättningar. Samma respondent tar upp en annan 

problematik som bekräftas av flera andra; den om att styrkortsrapporteringen är för omfattande och 

inte nödvändigtvis användbar för den enskilde chefen i dennes dagliga arbete. Brist på dedikerat IT-

system och manuella rapporter omtalas även det som problematiskt, främst för den enskilde chefen i 

form av bristande användarvänlighet; men även sett till användbarhet på både enskilde chefens och 

organisationens nivå. Problemen med användbarhet attribueras bristande möjligheter till 

konsekventa uppföljningar över längre tidsperioder. 

Sammantaget uppfattar vi att våra respondenter ser rapporteringen som ett område där styrkortet i 

någon mån förväntas, och skulle kunna vara, mycket användbart; men att detta i många fall 

begränsas av för stor andel manuellt arbete samt i något fall felaktigt riktat fokus. Sett till den 

enskilde chefen upplevs både bristande användarvänlighet och en relevansproblematik, något som 

vi vill spekulera i kanske har att göra inte bara med innehåll utan även frekvens. Sett till 

organisationen uppfattar vi att det sannolikt är främst problematiken med bristande möjligheter till 

konsekventa uppföljningar över tid som kan orsaka större problem. 

5.2.4. Beslutsfattande 

Chenhall och Langfield-Smith (2007) har klargjort att en av de grundläggande tankarna med det 

balanserade styrkortet är just att det skall kunna fungera som ett mer komplett underlag för 
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beslutsfattande än de traditionella finansiella rapporterna. Dock lyfter Chan (2004) i sin studie fram 

resultat som tyder på att det balanserade styrkortet i begränsad utsträckning faktiskt används som 

underlag i kommunala verksamheters beslutsprocesser. 

Vi ser att de av våra respondenter som faktiskt talat om det balanserade styrkortets koppling till 

beslutsfattande talar om styrkortet som ett komplement i beslutsfattandeprocessen, snarare än ett 

komplett underlag för beslut. Utvecklingschef B konstaterar dock att styrkortets utformning gör 

lättare för den enskilde chefen att kunna se besluts potentiella konsekvenser för organisatoriska 

mätetal och målsättningar, och på lång sikt kommunens vision. Denne berättar att det innan 

styrkortsinförandet var svårare att förutse hur vardagliga beslut kunde komma att påverka 

organisationens visionsuppfyllande. Användning av styrkortet som komplement i beslutsprocessen 

understöds av IT-chef C som påtalar att denne själv använder styrkortet för att få en indikation om 

hur avdelningens knappa resurser bör fördelas. Styrkortet utgör enligt denne en viktig pusselbit i 

den enskilde chefens beslutsfattande, men är inte något täckande informationsunderlag.  

Både Utvecklingschef B samt Ekonom D har uttryckt att kommunernas styrkort skall kunna 

användas som underlag för budgetförhandling och beslutstagande, både på organisatorisk nivå och 

för den enskilde chefen. Detta tolkar vi som om att styrkortet inte används i detta syfte, fullt ut, per 

idag. Vi ser att vår studie, liksom den genomförd av Chan (2004), tyder på att det balanserade 

styrkortet som tidigare formulerat "komplett underlag för beslutsfattande" inte är en verklighet hos 

de respondenter som intervjuats. Att endast tre av våra respondenter haft någonting att säga i ämnet, 

och då endast i korta ordalag, tror vi även är talande i sig.  

5.2.5. Tvådelad ansvarsskyldighet 

Den komplexa sammansättning av intressenter som hanteras av organisationer inom offentlig 

sektor, och särskilt så kommuner, är något som har lyfts fram av tidigare forskare (exempelvis 

Kloot & Martin, 2000; Johnsen, 2001). Detta är ett ämne som vi även har funnit att våra 

respondenter har en hel del att säga om. Det förekommer en del variation sett till huruvida det är 

politisk ledning eller tjänstemannaledning som sätter mål på olika nivåer. Våra respondenter är dock 

överens om att det krävs att merparten målsättningar bestäms i samarbete mellan politiker och 

tjänstemän för att styrkortet ska kunna fylla sin funktion. 
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Verksamhetsutvecklare A har berättat att detta är vad som sker i dennes kommun; hela fullmäktige 

har varit involverade i att bestämma de organisatoriska målsättningarna. Även Kommunstrateg F:s 

kommun har ett liknande upplägg, där de övergripande målen sätts i samarbete mellan politiker och 

tjänstemän. Också IT-chef C indikerar att även dennes kommun involverar politikerna långtgående i 

sättandet av mål; något som denne dock pekar på som problematiskt då de lätt involveras i 

detaljstyrning vilket denne upplever bidrar till komplexitet. Ekonom D uttrycker att dennes 

kommun har en uttalad uppdelning där målen är politikernas ”planhalva” medan mätetal och 

aktiviteter ligger hos tjänstemännen; dock uttrycker denne även att förvaltningarna arbetar på så 

pass olika sätt att denna uppdelning inte har efterföljts. Ekonom D ser detta som problematiskt, då 

det i vissa fall lett till att tjänstemännen sätter målen och att dessa sedan utan vidare revision antas 

av nämnden – något denne anser leder till att styrkortet i någon mån tappar sin funktion. Ekonom D 

vidareutvecklar sitt resonemang genom att påtala att inte heller politikerna kan sätta mål helt utan 

tjänstemannainvolvering, då dessa mål riskerar att bli orimliga såtillvida att de blir icke mätbara 

eller omöjliga att jobba utefter. 

Vi finner att ämnet tvådelad ansvarsstyrning är intressant och relativt outforskat; ämnet har 

identifierats och givits en ”etikett” men ingen verklig definition verkar finnas. Kanske beror detta 

på att hanteringen av ansvarsskyldighet ser så olika ut hos olika kommuner, och än mer variation 

syns om man ser till offentlig sektor som helhet. Vi vill lyfta fram detta som ett särskilt intressant 

område inom kommunal styrning; något som blir särskilt tydligt sett till balanserat styrkort. 

Balanserat styrkort vill kombinera korta och långa tidsramar (Chenhall & Langfield-Smith, 2007; 

Andersson, 2013); kommunal styrning dikteras av politiker med ett förhållandevis kortare 

tidsperspektiv än de tjänstemän som sitter kvar genom ett flertal mandatperioder. Det uppstår här en 

naturlig konflikt som ytterligare underbyggs av att politikerna behöver se till hur de kan säkerställa 

att de blir återvalda till kommande mandatperioder. Ytterligare intresse tillkommer med 

kommentaren från IT-chef C, som tidigare arbetat med styrkort inom en statlig organisation; denne 

upplever att problematiken med politisk styrning kontra tjänstemän är mer påtaglig i kommunal 

verksamhet; just för att politikerna befinner sig närmare verksamheten. 

Vi tolkar våra forskningsresultat som att den tvådelade ansvarsskyldigheten är en av de faktorer 

som av våra respondenter upplevs ha störst påverkan på styrkortsanvändning i kommunal 

verksamhet, något som rimmar väl med Bengtssons tidigare forskning (2012, s. 105). Med tanke på 

att denna aspekt är unik för offentlig sektor anser vi att det är ett område som är av stor vikt att lyfta 
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fram för att skapa förståelse för de utmaningar som kommuner behöver hantera vid 

styrkortsanvändning. 

Vi finner, som tidigare nämnt, inte konkret stöd för Johnsens (2001, s. 326) farhågor om att det 

skulle vara ogörbart att inom en kommun arbeta mot en enda uppsättning målsättningar. Våra 

respondenter har förvisso lyft fram problem kring olika intressentgruppers varierande tidsramar och 

synsätt på vad som är möjligt eller ej; vi uppfattar dock att våra respondenter främst ser 

problematiken som en följd av bristande tydlighet och kommunikation mellan de involverade 

parterna; både i sättandet och uppföljningen av mål. Vi kan hålla med både Johnsen (2001) och 

Kloot & Martin (2000) om att det finns ett behov av att ta hänsyn till den komplexa 

sammansättningen intressenter samt den tvådelade ansvarsskyldigheten genomgående i 

styrkortsarbete hos kommuner; men vi upplever inte att våra respondenter ser detta som ett problem 

av den omfattning som Johnsen indikerar.  

5.2.6. Legitimitetssträvan 

Balanserat styrkort som ett medel för att uppnå, bibehålla eller öka en organisations legitimitet är 

något som lyfts fram både som möjlighet och risk av tidigare forskning. Legitimitet anses generellt, 

både av våra respondenter och inom forskningen, att vara något som kan underlättas i och med 

användandet av ett balanserat styrkort; men själva legitimitetssträvan uppfattas ibland även som en 

risk. Styrkortet har blivit ett såpass vanligt förekommande och accepterat styrmedel att det faktum 

att en organisation använder sig av styrkortet i sig kan bidra till ökad legitimitet; dock innebär detta 

i sin tur att det finns en risk att legitimitetssyftet överskuggar, och därmed inverkar negativt på, 

styrkortets övriga funktioner (Hoque, 2014). 

Merparten av våra respondenter omtalar strävan mot ökad legitimitet som ett sekundärt eller 

indirekt syfte med deras kommuners styrkort; ingen nämner det som ett uttalat primärt syfte. Det 

skiljer sig åt mellan kommunerna hur tydlig och utvecklad legitimitetssträvan är, samt mellan vilka 

parter som legitimitet önskas underlättas. Ekonom D berättar om en önskan från dennes kommun att 

lägga ut omfattande information avseende kommunens arbete med verksamhetsstyrning och sitt 

balanserade styrkort på kommunens hemsida; dock har detta ännu inte kunnat genomföras på grund 

av att styrkortsarbetet ännu inte är enhetligt nog. Kommunstrateg F:s kommun marknadsför redan i 

nuläget sig som styrkortsanvändande kommun genom sin hemsida; något som uttrycker 

legitimitetsträvan gentemot både medborgare, medarbetare och politiker - och även transparens som 
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ett medel för att stärka demokratin. Kommunstrateg F lyfter även fram sin kommuns användande av 

ett femte miljöperspektiv som en tydlig legitimitetssträvan. HR-chef E omtalar i sin kommun ett 

styrkort med legitimitetssyfte, men att det i dennes kommun rör sig om legitimitet som inte riktar 

sig till medborgarna, utan snarare mellan interna parter. Även Ekonom D omnämner att denne 

uppfattar att styrkortets ofta används som en produkt att visa chefen; styrkortet blir alltså ett verktyg 

för att uppnå legitimitet och förhandlingskraft gentemot högre chef, vilken i sin tur använder sitt 

styrkort på samma sätt gentemot sin chef, och så vidare. 

För att sammanfatta; våra respondenter upplever alltså att styrkortet är användbart och används för 

att uppnå legitimitet. Legitimitetssträvan förekommer både på organisatorisk och på den enskilde 

chefens nivå, och kan rikta sig till flera olika parter. Dels organisationens legitimitetssträvan 

gentemot omvärld/medborgare, vilket stämmer överens med tidigare forskning på området (Hoque, 

2014; Kaplan, 1999); och dels organisationens legitimitetssträvan gentemot medarbetare och 

politiker. Vidare förekommer legitimitetssträvan mellan kommunalstyrelse, olika förvaltningar och 

nämnder, liksom legitimitetssträvan gentemot den egna chefen. Vi finner baserat på ovan att 

legitimitetssträvan är ett långt mer varierande och omfattande område än vad tidigare 

styrkortsforskning antyder; och sannolikt särskilt så i kommunala sammanhang. 

Vi finner det intressant att legitimitetssträvan tar sig så pass olika uttryck och riktar sig från och till 

så pass många olika parter, och ser här ett behov av och goda möjligheter till vidare forskning; 

särskilt om man ser till den tidigare forskning kring legitimitetssträvan som framlagts av 

institutionella teoretiker. De olika perspektiv och typer av legitimitet som föreslås av Suchman 

(1995) utgör en i vårt tycke belysande grund att stå på; och vi identifierar i vårt empiriska underlag 

indikationer på förekomst av legitimitet från både olika perspektiv och av olika typer. Vi kan dock 

slå fast att merparten av de kommentarer som våra respondenter har gjort med avseende på 

legitimitet talar om skapande eller erhållande av legitimitet; bibehållande och återupprättande har 

inte nämnts uttryckligen vid något tillfälle. Av detta finner vi det rimligt att dra slutsatsen att våra 

respondenter upplever legitimitet som ett icke fullt utnyttjat område, med avsevärd 

utvecklingspotential. 

Våra respondenter har inte uttryckt några tankar kring att legitimitetssträvan har ”tagit över” 

styrkortet och därmed gjort dess övriga funktioner sekundära; dock ska det nämnas att detta inte är 

en fråga som vi har ställt rakt ut. HR-chef E:s uttalande om att styrkortet har blivit mer ”spel för 
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gallerierna” kan möjligtvis peka i denna riktning; dock uppfattar vi dennes kommentar mer som en 

kritik mot att dennes kommuns styrkort hade ett initialt alltför snävt syfte. 

Nørreklit (2000) samt Salem, Hasnan och Osman (2012) kritiserar det balanserade styrkortet för ett 

alltför internt fokus. Vi finner detta intressant i ljuset av ovan; det må så vara att våra respondenter 

har påtalat delvis intern legitimitetssträvan; men en stor del av den legitimitetssträvan som omtalas 

är trots detta extern riktad; gentemot medborgare och omvärld. För att styrkortet ska kunna vara 

effektivt i detta syfte uppfattar vi att våra respondenter förespråkar en externt riktad 

kommunikation, anpassad till den omvärld som deras kommuner verkar i. Det rör sig inte 

nödvändigtvis om kompletta kartläggningar av omvärlden och dess potentiella utveckling; men 

inkluderandet av och utbytet med omvärlden uppfattar vi som påtagligt; något som vi anser i någon 

mån undergräver den riktade kritiken. 

5.2.7. Organisationsförändring 

Tidigare forskning om kommunal styrning (Montin & Granberg, 2013; Bengtsson, 2012) liksom 

tidigare forskning kring verksamhetsstyrning (Johnsen, 2001) och specifikt sett till styrkort hos 

lokalförvaltningar (Farnetie & Guthrie, 2008) talar om förändringar. Dels förändringar av den 

svenska kommunala sektorn (något som till och med påtalas som ett paradigmskifte); dels upplevda 

förändringar hos styrkortsnyttjande lokalförvaltningar. Med detta som utgångspunkt har vi valt att 

inkludera organisationsförändring som ett av våra teoretiskt förankrade teman; förändringar sett till 

(inspirerat av Johnsen, 2001) exempelvis agenda, budgetfördelning och prioriteringar. 

Vi noterar med intresse att flertalet av våra respondenter omtalar detta ämne i begränsad 

omfattning, samt att de vinklingar som framträder tydligt pekar mot syftesförändringar och 

förändringar av budgeteringsprocessen på organisatorisk nivå. Vi har dock en respondent som 

sticker ut; Ekonomichef G. Dennes kommun har uttalat använt balanserat styrkort som ett medel för 

att skifta organisatoriskt fokus från verksamhet till kund. Vi finner det intressant att det är just 

kundfokus som påtalas, och ser tydliga kopplingar till tidigare forskning såsom exempelvis Montin 

& Granberg (2013) samt Bengtsson (2012) som har talat om just marknadsorientering och synen på 

medborgare som kunder. 

Ett flertal av våra respondenter har påtalat deras respektive kommuners styrkort har utgått från ett 

förhållandevis enkelt och entydigt syfte. Efterhand har syftet dock kommit att utvecklas; i vissa fall 
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(Verksamhetsutvecklare A) konkret och uttalat; i andra fall (Kommunstrateg F) indirekt eller 

underförstått. Verksamhetsutvecklare A uttalar sig omfattande om den process som det varit och 

fortsatt är, att arbeta med och utveckla styrkortets syfte inom dennes kommun. 

Verksamhetsutvecklare A nämner här specifikt en rörelse från det inledande syftet mot ett breddat 

syfte som omfattar fler användningsområden; något som vi uppfattar som att styrkortet utvecklas 

med organisationen. Ett liknande uttalande görs av Kommunstrateg F, som omtalar att dennes 

kommun redan från början varit medvetna om, och strävat mot, ett styrkort som utvecklas och 

används till mer än målstyrning. Vi finner det här intressant att de två respondenter som uttalar sig 

om styrkortet och dess syfte som föränderligt och dynamiskt, representerar två av de tre kommuner 

som har befattningar som vi uppfattar som fokuserade just på utveckling och strategi 

(Verksamhetsutvecklare A och Utvecklingschef B tillhör kommun 1; Kommunstrateg F tillhör 

kommun 5, Verksamhetsutvecklare I tillhör kommun 7). Vi resonerar som så, att kommuner som 

väljer att skapa denna typ av befattningar, i och med detta har gjort ett medvetet val att lägga 

resurser på att skapa goda förutsättningar för styrkortsinförande och styrkortsanvändande. 

Tre olika respondenter (Ekonom D, HR-chef E, Verksamhetsutvecklare H) omtalar ett styrkort som 

har stort inflytande på och en nära koppling till budgeteringsprocessen; vilket vi tolkar som en 

indikation på att budgeteringsprocessen har förändrats efter styrkortsinförandet. En av 

respondenterna, Ekonom D, omtalar även en förändring sett till organisationens, och dess enskilda 

chefers, förmåga att omplanera resurser; detta tolkar vi som en ökad flexibilitet och reaktivitet. 

Överlag upplever vi att mycket av den information som respondenterna ger oss angående deras 

kommuners löpande styrkortsanvändning indirekt indikerar organisatorisk förändring (exempelvis 

involvering av hela organisationen i vision och mål); i och med detta finner vi det än mer intressant 

att området omtalas begränsat i konkreta ordalag. Vi resonerar här som så att styrkortet måhända 

framstår som mindre komplext och skrämmande om man inte direkt berör dess förändringsinverkan 

på organisationen, och att våra respondenter därför kanske inte direkt tänker i eller uttrycker sig i 

direkta ordalag i detta avseende; det framstår då som mer accepterat och bekvämt att tala om 

förändring av styrkortet, dess syften eller relaterade processer i sig. 

5.3. (O)balanserad styrning 

Medför det balanserade styrkortet en balans mellan olika aspekter av styrningen av offentliga 

verksamheter? Av endast namnet att döma borde inte balansen behöva betvivlas. Vi ifrågasatte inte 
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huruvida våra respondenter upplevt att styrkortet inneburit just styrning i balans; detta blev dock 

snabbt ett igenkommande tema som kom att presenteras av våra respondenter i samband med 

diskussion om huruvida de uppfattade kommunens styrkort som användbart på en organisatorisk 

nivå. Benämningen på styrkortet utlovar i princip balans, men håller det löftet? 

De respondenter som var mest aktiva i ämnet var enade om att det ekonomiska perspektivet 

överordnades de andra (IT-chef C, HR-chef E, Ekonom H). IT-chef C, som vi uppfattar som vår 

mest kritiska respondent avseende balans, talar om hur kommuner gärna påtalar att de arbetar efter 

ett balanserat styrkort men att det egentligen endast är tal om en balanserad styrning förutsatt att 

ekonomin är god. Respondenten hävdar att "… ekonomiperspektivet dödar resten av perspektiven, 

om man inte har ordning i ekonomi.". HR-chef E, inte lika kritisk, påtalar dock även denne att det 

finns en medvetenhet om att ekonomin många gånger prioriteras framför de övriga perspektiven. 

Dock upplever denne att kommunen brukar kunna se bortom ekonomin, till vilka behov som 

faktiskt finns, även när de ekonomiska målen inte är nådda. Slutligen bekänner Ekonom H att 

verkligheten i verksamheten nog är att det ekonomiska perspektivet ges mer utrymme, sett till tid 

och arbete, än övriga perspektiv även om denne inte tror att enskilda chefer villigt skulle erkänna 

detta. 

Ett outtalat syfte i och med användande av det balanserade styrkortet tycks vara att uppnå en 

balanserad styrning. Kan styrkortet ses som organisatoriskt användbart även om det inte medför 

balans? Ingen av våra respondenter gör ett direkt uttalande om att styrkortet inte är organisatoriskt 

användbart på grund av den bristande balansen. Om respondenternas konklusion är att styrkortet 

brister i användbarhet härleds det främst till andra bakomliggande faktorer. Dock uppfattar vi ämnet 

som intressant och att det förtjänar sitt utrymme, speciellt då det spontant har framförts av flera av 

våra respondenter.  

5.4. Sammanfattning analys 

1. Upplevs styrkortet som användbart eller ej?  

Vid en inledande granskning av den empiri som belyser styrkortets användbarhet som helhet, 

framkommer det tydligt att våra respondenter upplever att balanserat styrkort är ett användbart 

koncept för kommunal styrning - både för organisationen som helhet samt för den enskilde chefen. 

Sett till den praktiska styrkortsanvändningen i respektive kommun uttrycker våra respondenter dock 
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att de upplever en mer begränsad användbarhet. Respondenternas kommentarer kring de olika 

delarna, användningsområdena, bidrar här till att skapa förståelse för vad det är som gör att 

styrkortsanvändningen i praktiken upplevs som mindre användbar än konceptet i sig, samt det 

inbördes förhållandet mellan användningsområdena sett till användbarhet.  

Tabell 5 – Användbarhet, egen tabell 

 

Den av hermeneutiken förespråkade växlingen mellan helhet (användbarhet samt 

användarvänlighet) och delar (användningsområden) leder oss fram till slutsatsen att våra 

respondenter upplever att deras styrkort inte används till sin fulla potential; samt att detta framstår 

som särskilt tydligt för vissa användningsområden (se Tabell 5 ovan). Vi reflekterar vidare över att 

flera av de användningsområden där användbarheten upplevs som sämst; prestationsmätning, 

rapportering, beslutsfattande och organisationsförändring; alla är komponenter som underbygger 

strategisk styrning. Vi misstänker att dessa kanske ses som medel snarare än egna 

användningsområden i sig, vilket kan ha lett till att våra respondenter inte har kunnat peka på 

styrkortet som användbart för dem som egna användningsområden.  

2. Ligger denna användbarhet i så fall på organisationsnivå eller sträcker den sig ut till 

de enskilda cheferna?  

Vi uppfattar att våra respondenter påtalar att de anser att styrkortet borde vara användbart på både 

organisationsnivå och för de enskilda cheferna. Respondenterna anser att styrkortet i praktiken 

främst (med något undantag) är användbart på organisationsnivå, i sin nuvarande form. Flera av 

respondenterna ser dock stor förbättringspotential vad gäller användbarhet för den enskilde chefen, 

och vi uppfattar att detsamma gäller för användarvänligheten. Kopplingen till Islam & Kellermanns 

(2006) samt Martins och Kellermanns (2004) forskningsresultat är tydlig, och vi uppfattar att det är 

just, den i många fall bristande, användarvänligheten som har bidragit till att användbarheten på den 

enskilde chefens nivå uppfattas som såpass begränsad. 
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3. Upplever de enskilda cheferna sina styrkort som användarvänliga?  

I princip alla våra respondenter påtalar någon typ av problematik sett till styrkortets 

användarvänlighet; dock med ett avsevärt spann som sträcker sig från ej tillräckligt väl utformade 

rapporter till helt manuell uppdatering och bearbetning. Den tolkning vi gör är att våra respondenter 

överlag upplever att det finns aspekter som borde vara mer användarvänliga; men att omfattningen 

på problemet varierar i stor grad. 

Vår studie pekar alltså mot att de balanserade styrkort som används hos de undersökta kommunerna 

är användbara, dock begränsat så, och främst på organisationsnivå. I enighet med en tidigare studie 

av Sharma och Gadenne (2011, s. 176) upplevs styrkortet fylla ett syfte; dock skulle det kunna vara 

betydligt mer effektivt - särskilt sett till den enskilde chefen. Sammantaget är våra respondenter 

mestadels positiva - och detta trots alla upplevda problem. Många av dem anser dock att det finns 

mycket arbete kvar att göra för att styrkorten ska kunna ses som mer utbrett användbara för 

organisationen och användbara samt användarvänliga för den enskilde chefen. 
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6. Bidrag 

I detta kapitel presenterar vi i korthet de teoretiska och praktiska bidrag som identifierats i 

analyskapitlet, en avslutande kommentar, samt ger förslag på vidare forskning.  

Syftet med denna studie har varit att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska 

kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet. 

Särskilt fokus har lagts vid sju identifierade användningsområden och växlingen mellan två 

perspektiv; å ena sidan den enskilde chefens och å andra sidan organisationens som helhet. 

6.1. Teoretiskt bidrag 

Vår studie bekräftar att balanserat styrkort upplevs vara ett användbart koncept för kommunal 

styrning. Användbarheten påvisas i praktiken främst ligga på ett organisatoriskt plan, medan 

användbarheten för den enskilde chefen upplevs vara mer begränsad; och sett till båda perspektiv 

rymma avsevärd förbättringspotential. 

Studien bekräftar i enlighet med tidigare forskning (Shutibhinyo, 2014; Islam & Kellermanns, 

2006; Chan, 2004) att upplevd användbarhet är avhängig användarvänlighet, något som blir särskilt 

tydligt sett till den enskilde chefens perspektiv. Vidare påvisar vår studie att det balanserade 

styrkortet som koncept upplevs ha potential att utmynna i än större användbarhet än vad som 

förekommer i praktiken; i stycke 6.2. nedan listas rekommendationer på åtgärder som kan bidra till 

ökad användbarhet. 

Vår studie utgör ett litet men viktigt bidrag till forskningen kring styrkortsanvändning hos 

lokalförvaltningar (såsom efterfrågat av Hoque, 2014, s. 34; Wiersma, 2009, s. 239); med en 

unicitet i form av inriktningen på svenska kommuner. Bidraget tar sig form, förutom ovan nämnda 

slutsatser, i utförliga beskrivningar av löpande styrkortsarbete, vilka möjliggör en bättre förståelse 

för dessa individuella upplevelser av detsamma. De tre användningsområden vilka i studien lyfts 

fram som särskilt intressanta för kommunal styrning; tvådelad ansvarsskyldighet, 

legitimitetssträvan samt organisationsförändring; bekräftas alla empiriskt som relevanta.  

Vår studie utmynnar även i ett antal delbidrag. Ett av dessa är att användbarhet och 

användarvänlighet är något som upplevs av individer. Vår studie har pekat mot att användbarhet är 

något som dikteras av syfte, samt att syfte, och därmed också användbarhet, kan variera med 
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perspektiv. Vi uppfattar att denna koppling mellan syfte, användbarhet och perspektiv är en viktig 

komponent i förståelsen av styrkonceptsanvändning; dels i allmänhet, och än mer så i vår specifika 

kontext, styrkortsanvändning hos svenska kommuner. Vi finner vidare att vår studie har bidragit till 

att skapa förståelse för att användarvänlighet i sig är ett komplext begrepp (Shutibhinyo, 2014; 

Islam & Kellermanns, 2006, Chan, 2004). Komplexiteten innebär att användarvänlighet som 

begrepp kan behöva definieras och omdefinieras utifrån en studies kontext och involverade 

respondenters synsätt. I innevarande studie har detta synliggjorts i form av utmynnande uppdelning 

i IT-systemrelaterad samt konceptrelaterad användarvänlighet. 

Ytterligare ett teoretiskt bidrag som vår studie har utmynnat i är en empirisk bekräftelse av vikten 

av förankring av styrkoncept i allmänhet, och styrkort i synnerhet, hos medarbetarna. Vår studie 

bidrar även med förståelse för att legitimitetssträvan framstår som ett långt mer omfattande och 

varierat område än tidigare av forskning indikerat. I och med att legitimitetssträvan läggs fram som 

en viktig motivation för styrkortsanvändning inom offentlig sektor anser vi att denna insikt har stort 

värde för ämnet styrkort i offentlig sektor (Johnsen, 2001; Hoque, 2014; Farnetie & Guthrie, 2008).  

Vår studie har även indikerat att den kortsiktighet som varje fyraårig mandatperiod, samt potentiella 

snabba kursändringar under dessa fyra år, representerar, kan orsaka problem för långsiktiga 

styrkortsanvändare (tjänstemän). Vi anser denna insikt vara betydande för vidare forskning inom 

styrkoncept, och särskilt då sett till offentlig sektor (Kloot & Martin, 2000). 

6.2. Praktiskt bidrag 

För att konkretisera denna studies praktiska bidrag har vi funnit det lämpligt att formulera ett antal 

rekommendationer för praktiker inom området. Formuleringen av rekommendationer tydliggör och 

kompletterar studiens teoretiska bidrag, samtidigt som rekommendationernas format gör dem 

lättillgängliga för praktiker med varierande styrkortserfarenhet.  

Vi rekommenderar att praktiker, för att uppnå maximerad användbarhet vid styrkortsanvändning 

inom kommunal verksamhet: 

Ø Aktivt förhåller sig till vikten av ett lämpligt IT-system kopplat till användandet av 

kommunalt styrkort. Detta då vår studie har tydliggjort att manuell hantering av balanserat 

styrkort innebär en ökad risk för upplevda brister sett till användbarhet och 

användarvänlighet. Särskilt tydligt syns detta sett till den enskilde chefens perspektiv. 
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Ø Arbetar dynamiskt med det balanserade styrkortets syftesformulering, med en medvetenhet 

om att styrkortet kan komma att omfatta både officiella och inofficiella syften. Vi 

underbygger denna rekommendation med uttalanden från våra respondenter som pekar på 

den ökade användbarhet som har setts växa fram efterhand som styrkortets syfte har 

utvecklats. För att kunna styra denna utveckling i önskad riktning krävs en medvetenhet om, 

och styrning av, syftesutvecklingen. 

Ø Medvetet motverkar utformningen av ett styrkort kring ett alltför smalt eller avgränsat syfte 

och därmed påföljande risk för bristande relevans. Detta är något som har påtalats av flera 

respondenter, både som upplevt och som uppfattat. 

Ø Ser över användandet av styrkortet hos kommunens samtliga nivåer (kommun - nämnder - 

förvaltningar - enheter - medarbetare) och säkerställer att uppdelningen av arbete och ansvar 

är tydlig, samt utmynnar i en gemensam strävan mot samma målsättningar. Flertalet av våra 

respondenter ser “den röda tråden” som ett användningsområde där de upplever styrkortet 

som mest användbart; samtidigt som de belyser både risker och problem. 

Ø Säkerställer att budgetens och styrkortets inbördes förhållande är klargjort och välkänt, samt 

att dessa används för att underbygga varandras styrkor snarare än för att underminera eller 

motarbeta varandra. Denna rekommendation ser vi som särskilt betydelsefull, i och med att 

flertalet av våra respondenter omtalar budget och styrkort som viktiga och beroende av 

varandra. 

Vi ser även att studien ger praktiker; 

Ø Insikt om att styrkortet som legitimitetsfrämjande medel kan användas på många olika 

nivåer och mellan många olika parter; inte endast på den traditionella nivån från 

organisation gentemot medborgare. 

Ø Insikt i vilka av det balanserade styrkortets sju identifierade användningsområden som i 

kommunal användning upplevs som användbara, begränsat användbara, eller mycket 

begränsat användbara. Praktiker kan med hjälp av denna insikt identifiera områden som 

behöver ges speciell uppmärksamhet. 

Ø Förståelse för risken att det ekonomiska perspektivet kan komma att upplevas som 

överordnat övriga perspektiv, samt de negativa konsekvenser detta kan komma att utmynna i 

för styrkortet som helhet. 
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6.3. Avslutande kommentarer 

Denna studie omfattar sju olika kommuner, vilket vi anser ger en god möjlighet till att en eller flera 

av dessa kan uppnå en tillräckligt stor överrensstämmelse med ett eller flera andra studieobjekt vid 

senare studier, för att jämförelser ska kunna framstå som intressanta och relevanta (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 29). Vad gäller den inom kvalitativ forskning återkommande frågan om 

generaliserbarhet så anser vi alltså att vår studie i någon mån är analytiskt generaliserbar; detta 

såtillvida att den kan fungera som utgångspunkt och jämförelsematerial för vidare studier inom 

området. Vi vill dock understryka att de slutsatser som har framkommit är kontextberoende; varje 

studieobjekt är unikt och de resultat som har framkommit måste förbli i sina kontexter.  

Vi vill även påpeka att hermeneutisk forskning fokuserar på delar såväl som helhet, och lyfta fram 

att vi anser att det finns en potential att delar av studien kan komma att tolkas som mer 

generaliserbara än andra av efterkommande forskare inom området. För att återkomma till den 

metodmedvetenhet som indikerats i stycke 2.1.2 så vill vi även påminna om att vi inte i någon grad 

vill hävda att vår studie är varken fullständig eller objektiv; vi har i egenskap av tolkare valt ut och 

bearbetat material för att uppnå vad vi anser vara den bästa möjliga förståelse (Johansson et al., 

2014, s. 43) som vårt teoretiska och empiriska material har kunnat möjliggöra. 

6.4. Förslag till vidare forskning 

Arbetet med innevarande studie har fortlöpande resulterat i idéer och tankar kring potentiella 

forskningsspår inom ämnet styrkort i kommunal verksamhet. Nedan presenteras ett urval av dessa, i 

form av konkreta förslag till vidare forskning: 

Ø Genomföra en liknande studie från annat eller andra perspektiv; exempelvis 

medarbetarperspektiv och/eller politikerperspektiv. 

Ø Studera hur den tvådelade ansvarsskyldigheten hos kommuner påverkar utformningen och 

användningen av balanserat styrkort med särskilt fokus på upplevd kortsiktighet, snabba 

kursändringar.   

Ø Med enligt innevarande studie bibehållet fokus på användarvänlighet och användbarhet, 

studera kommuner i implementeringsfasen och/eller kommuner som har avvecklat sitt 

styrkort. 
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Ø Jämföra kommuner som nyttjar styrkort och ej; undersöka huruvida styrkortet uppfattas som 

mer användbart och/eller användarvänligt än alternativen. 

Ø Studera legitimitetssträvan inom styrkortsnyttjande kommunal verksamhet på olika nivåer 

och mellan olika parter; med utgångspunkt i exempelvis de av Suchman (1995) definierade 

kategorierna, typerna och faserna. 

Ø Studera huruvida användandet av balanserat styrkort i kommunal verksamhet faktiskt leder 

till en balanserad styrning samt påföljande konsekvenser. 
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Bilagor 
I. INTERVJUGUIDE 

1. Presentation;  

• Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann, studerar ekonomprogrammet på högskolan i 

Gävle på distans - bosatta i Halmstad och Luxemburg.  

• Detta är vårt examensarbete som i generella termer handlar om det balanserade styrkortet i 

svenska kommuner, mer specifikt upplevd användarvänlighet och användbarhet.  

• Syftet med studien är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner 

upplevs av de anställda, särskilt sett till just då användbarhet och användarvänlighet. 

2. Konfidentiell behandling av alla uppgifter som lämnas, namn/kommun, ledande av svar tillbaka 

till respondent. Garanterad anonymitet.  

3. Berätta att vi valt att göra studien på grund av ett identifierat forskningsgap kring 

ANVÄNDNING av styrkortet, speciellt inom offentlig verksamhet. Forskningsresultatet kan alltså 

komma att vara av allmänt intresse, inte minst för alla de kommuner som faktiskt använder 

styrkortet i sin löpande verksamhetsstyrning.   
 

NOTERA: Understrukna frågor används för att inleda diskussion kring varje område/tema. 

Numrerade frågor används som kontrollpunkter och kan ställas om dessa inte kommer upp 

naturligt under diskussionen. Bokstäver visar på alternativ om respondenten inte själv tar upp 

dessa.  
 

Information om respondentens yrkesroll etc.:  

Kan du börja med att berätta lite om dig själv? 

1. Vad är din yrkesroll?  

2. Hur är du involverad i styrkortsarbetet? 

3. Har du tidigare styrkortserfarenhet? 

4. Skulle du beteckna dig själv som positiv/neutral/negativ till styrkortsinförandet 

a. Då beslut om införande fattades 

b. Under utveckling och implementering 

c. När styrkortet väl var på plats 
 

Styrkort i allmänhet: 

Kan du berätta lite om ert styrkort? 
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1. Hur och av vem togs beslut om styrkortsinförande? 

2. Vad var det primära (uttalade) syftet med ert styrkortsinförande? 

a) Prestationsmätning 

i. Kontroll av måluppfyllelse 

b) Prestationsstyrning/strategisk styrning 

i. Kontroll & hantering av organisatorisk prestanda 

ii. Strategiimplementering 

c) Rapportering 

i. Extern 

ii. Intern 

d) Beslutsfattande 

i. Hur stor vikt har styrkortet som beslutsunderlag jämfört med andra 

beslutsunderlag? Vilka andra underlag finns? 

e) Hantering av 

i. Olika intressenter 

ii. Tvådelad (politisk resp. styrningsrelaterad) ansvarsskyldighet 

iii. Konflikterande målsättningar 

f) Hantering av externa relationer, legitimitetsfrämjande 

i. Kommunikation, interaktion 

g) Organisationsförändring 

i. Förändrad agenda 

ii. Förändrad budgetfördelning 

iii. Förändrade prioriteringar 

h) Annat? 

3. Hur länge har ert styrkort varit i användning? Är det “färdigimplementerat”? 

4. Vilka perspektiv omfattar ert styrkort? (finansiell, kund, process, utveckling, personal?) 

5. Vet ni vilken generation av styrkort som ni tillämpar? 

6. Hur samlar ni in er styrkortsinformation? 

a. Automatiskt, halvautomatiskt, manuellt? 

b. Specifikt system/integrerat i redovisningssystem/inget system? 

7. Uppfattar du styrkortsinformationen som tillförlitlig, kvalitativ? 

8. Har det förekommit riktad utbildning av personalen i relation till styrkortsimplementeringen? 
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Löpande användning 

Kan du berätta lite om er styrkortsanvändning i den löpande verksamheten? 

1. Hur ofta används styrkortet? 

2. Av vem används styrkortet? 

3. Vad används styrkortet till? 

a) Prestationsmätning 

i. Kontroll av måluppfyllelse 

b) Prestationsstyrning/strategisk styrning 

i. Kontroll & hantering av organisatorisk prestanda 

ii. Strategiimplementering 

c) Rapportering 

i. Extern 

ii. Intern 

d) Beslutsfattande 

i. Hur stor vikt har styrkortet som beslutsunderlag jämfört med andra 

beslutsunderlag? Vilka andra underlag finns? 

e) Hantering av 

i. Olika intressenter 

ii. Tvådelad (politisk resp. styrningsrelaterad) ansvarsskyldighet 

iii. Konflikterande målsättningar 

f) Hantering av externa relationer, legitimitetsfrämjande 

i. Kommunikation, interaktion 

g) Organisationsförändring 

i. Förändrad agenda 

ii. Förändrad budgetfördelning 

iii. Förändrade prioriteringar 
 

Som nämnt i början av intervjun fokuserar vårt examensarbete på styrkortets användbarhet och 

användarvänlighet. Vi önskar nu, innan vi går vidare till intervjuns andra del som fokuserar på 

dessa aspekter, delge dig hur vi definierar dessa begrepp i vårt forskningssammanhang. 
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Upplevd användbarhet syftar till den grad i vilken en person tycker att användandet av styrkortet 

förbättrar och/eller förenklar dennes arbetsprestation. Helt enkelt, något som är användbart 

möjliggör en bättre prestation eller ett bättre utfall. 
 

Upplevd användarvänlighet talar om hur lätt styrkortet är att använda. Det talar alltså om hur stor 

ansträngning som behövs läggas ner på styrkortsarbetet för att uppnå det (av organisationen) 

förväntade resultatet. Konkreta exempel här är hur mycket tid som läggs på manuell bearbetning; 

hur tidskrävande det är att skapa rapporter med styrkortsdata och så vidare.  
 

Tycker du att dessa definitioner samt skillnaden mellan de två känns tydliga och konkreta?  

1. Om nej, försök reda ut vidare.  

2. Om ja, gå vidare. 

Användbarhet 

Hur ser du på ert styrkorts användbarhet? 

1. Uppfattar du ert styrkort som användbart? 

a) Inom vilka områden? 

i. Prestationsmätning 

ii. Prestationsstyrning/strategisk styrning 

iii. Rapportering 

iv. Beslutsfattande 

v. Hantering av intressenter, ansvarsskyldighet, konflikterande målsättn. 

vi. Hantering av externa relationer, legitimitet; kommunikation, interaktion 

vii. Organisationsförändring 

viii. Annat? 

2. Varför/varför inte? 

3. På vilket sätt uppfattar du styrkortet som mer/mindre användbart än andra verktyg för mätning 

och styrning? 

4. Upplever du att någon aspekt eller något användningsområde fungerar mindre bra? Vad, hur, 

varför? 

5. Upplever du att styrkortet nyttjas till sin fulla potential? Varför, varför inte? 
 

Användarvänlighet: 

Kan du berätta om ert styrkorts lättanvändlighet/användarvänlighet? 
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1. Vid ert styrkortsinförande, var användarvänlighet något som uppmärksammades? Hur? 

2. Anser du att ert styrkort är: 

a. Lätt att använda? Hur, varför? 

i. Skillnader mellan olika nivåer (chef/medarbetare)? 

ii. Skillnader mellan olika användningsområden? 

b. Lätt att förstå? Hur, varför? 

i. Skillnader mellan olika nivåer (chef/medarbetare)? 

ii. Skillnader mellan olika användningsområden? 

3. Finns det några aspekter av styrkortet som du skulle vilja förbättra sett till användarvänlighet? 

Vad, vilka? 
 

Avslutande frågor: 

Kan du avslutningsvis berätta för oss hur du uppfattar styrkortet som verktyg för svenska 

kommuner i allmänhet? 

1. Baserat på våra diskussioner idag och din förförståelse; tycker du att balanserat styrkort är 

ett giltigt verktyg för svenska kommuner?  

a. Prestationsmätning 

b. Prestationsstyrning/strategisk styrning 

c. Rapportering 

d. Beslutsfattande 

e. Hantering av intressenter, ansvarsskyldighet, konflikterande målsättn. 

f. Hantering av externa relationer, legitimitet; kommunikation, interaktion 

g. Organisationsförändring 
 

Avslut:  

1. Tacka för delaktighet och avsättande av dyrbar tid. 

2. Be om att, vid behov, kunna få återkomma i mejlform om det skulle uppkomma följdfrågor 

alternativt att svar behöver förtydligas.  

3. Vill du ta del av intervjuresultatet i någon form? Sammanställda intervjumaterialet eller kanske 

färdigställda studien? I så fall sänder vi dem gärna till dig.  
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II. INTERVJUFÖRTECKNING 

 
 

III. KONTAKTSÖKANDE MEJL 

 

Kontaktsökande mejl - fysiska intervjuer 

Hej!  

 

Du får det här mejlet för att din befattning innehåller ett chefsansvar alternativt för att du arbetar 

med ekonomi - i en svensk kommun. Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som just nu 

genomför vårt examensarbete i företagsekonomi. Syftet med vår studie är att undersöka hur ni som 

arbetar med balanserat styrkort inom kommunal verksamhet upplever styrkortets användarvänlighet 

och användbarhet.  

 

Vi söker därför kontakt med personer involverade i styrkortsarbete, för att genomföra intervjuer 

kring just styrkortets användarvänlighet och användbarhet. Vi vill gärna intervjua flera personer 

från samma kommun om möjligt, gärna på spridda positioner inom organisationen. Varje intervju 

beräknas vara ungefär 45 minuter. Företrädesvis söker vi personer som vi kan träffa för en fysisk 

intervju, men även telefonintervjuer eller intervju via elektronisk media är av intresse i det fall 

fysisk intervju inte går att genomföra. Vi behöver genomföra intervjuerna under april månad, 

företrädesvis under perioden 4-22 april. 

 

Om du/ni har möjlighet att hjälpa oss (mycket uppskattat!) eller har frågor ber vi dig att kontakta 

oss per mejl eller via telefonnummer nedan. Vid mejlkontakt får du väldigt gärna ange datum och 

tid då du har möjlighet att vara tillgängliga för intervju.  
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Tack för er tid!  

Med vänliga hälsningar,  

Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann 

 

Kontaktsökande mejl - telefonintervjuer 

 

Hej!  

 

Du får det här mejlet för att din befattning innehåller ett chefsansvar alternativt för att du arbetar 

med ekonomi - i en svensk kommun. Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som just nu 

genomför vårt examensarbete i företagsekonomi. Syftet med vår studie är att undersöka hur ni som 

arbetar med balanserat styrkort inom kommunal verksamhet upplever styrkortets användarvänlighet 

och användbarhet.  

 

Vi söker därför kontakt med personer involverade i styrkortsarbete, för att genomföra intervjuer 

kring just styrkortets användarvänlighet och användbarhet. Vi vill gärna intervjua flera personer 

från samma kommun om möjligt, gärna på spridda positioner inom organisationen. Varje intervju 

beräknas vara ungefär 45 minuter och kan utföras antingen per telefon eller via skype. Vi behöver 

genomföra intervjuerna under april månad, företrädesvis under perioden 4-22 april. 

 

Om du/ni har möjlighet att hjälpa oss (mycket uppskattat!) eller har frågor ber vi dig att kontakta 

oss per mejl eller via telefonnummer nedan. Vid mejlkontakt får du väldigt gärna ange datum och 

tid då du har möjlighet att vara tillgänglig för intervju.  

 

Tack för er tid!  

Med vänliga hälsningar,  

Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann 

 

IV. UPPFÖLJANDE MEJL 

 

Uppföljningsmejl fysisk intervju 
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Hej! 

 

Först och främst vill vi säga ett stort TACK för att du tar dig tid att intervjuas av oss. 
 

Vi vill bekräfta att din intervju är inplanerad den XX/XX klockan XX.XX, på plats XXX. Som 

tidigare nämnt beräknar vi att intervjun tar upp ungefär 45 minuter av din tid. Vi ser gärna att 

intervjun äger rum i en avskild och lugn miljö, samt att risken för att vi blir avbrutna är så liten som 

möjligt. 
 

För att säkerställa att alla dina svar uppfattas i sin helhet och sammanhang vill vi gärna spela in 

intervjun. Om du inte vill att intervjun spelas in, går det bra att säga till om detta vid intervjuns 

början. Vi vill understryka att all information som delges oss under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, såtillvida att vi inte kommer att namnge eller på annat sätt möjliggöra identifiering av 

våra respondenter. Vidare har du under intervjuns gång, liksom efteråt, när som helst möjlighet att 

ange att du inte önskar svara på en fråga, eller inte önskar att svaret på din fråga inkluderas i vår 

studie. Du har även självklart när som helst möjlighet att avbryta intervjun. 
 

Under intervjun kommer du att tillfrågas huruvida du kan tänka dig att framöver på nytt bli 

kontaktad, exempelvis om vi ser ett behov av förtydligande eller komplettering, eller för att validera 

sammanställd intervjuinformation. Du kommer även att få möjlighet att ange om du önskar delges 

sammanställd intervjuinformation och/eller den färdigställda studien. 
 

Än en gång, tack för din tid - och vi ser fram emot att få höra vad du har att säga i ämnet balanserat 

styrkort i kommunal verksamhet. Tveka inte att kontakta oss om du önskar ändra tid för intervjun 

eller har frågor. 
 

Med vänliga hälsningar,  

Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann 

 

ELLER 

 

Då du inte har angett något telefonnummer för intervjun ser vi gärna att du svarar på detta mejl med 

information om vilket telefonnummer vi kan nå dig på. 
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Då du inte har angett någon önskad intervjutid vill vi föreslå följande alternativ. Vi ser gärna att du 

återkommer med information om vilket tillfälle som passar dig bäst, alternativt föreslår annat 

tillfälle. 

 

Uppföljningsmejl telefonintervju:  

Hej!  
 

Först och främst vill vi säga ett stort TACK för att du tar dig tid att intervjuas av oss. 
 

Vi vill bekräfta att din intervju är inplanerad den XX/XX klockan XX.XX. Jag (Caroline) kommer 

då att ringa upp dig på telefonnummer XXX-XXXXXX. Som tidigare nämnt beräknar vi att 

intervjun tar upp ungefär 45 minuter av din tid. Om möjligt önskar vi att du under tiden för 

telefonintervjun säkerställer att risken för att vi blir avbrutna är så liten som möjligt, och gärna sitter 

i en avskild och lugn miljö. 
 

För att säkerställa att alla dina svar uppfattas i sin helhet och sammanhang vill vi gärna spela in 

intervjun. Om du inte vill att intervjun spelas in, går det bra att säga till om detta vid intervjuns 

början. Vi vill understryka att all information som delges oss under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, såtillvida att vi inte kommer att namnge eller på annat sätt möjliggöra identifiering av 

våra respondenter. Vidare har du under intervjuns gång, liksom efteråt, när som helst möjlighet att 

ange att du inte önskar svara på en fråga, eller inte önskar att svaret på din fråga inkluderas i vår 

studie. Du har även självklart när som helst möjlighet att avbryta intervjun. 
 

Under intervjun kommer du att tillfrågas huruvida du kan tänka dig att framöver på nytt bli 

kontaktad, exempelvis om vi ser ett behov av förtydligande eller komplettering, eller för att validera 

sammanställd intervjuinformation. Du kommer även att få möjlighet att ange om du önskar delges 

sammanställd intervjuinformation och/eller den färdigställda studien. 
 

Än en gång, tack för din tid - och vi ser fram emot att få höra vad du har att säga i ämnet balanserat 

styrkort i kommunal verksamhet. Tveka inte att kontakta oss om du önskar ringas upp på ett annat 

telefonnummer, ändra tid för intervjun eller har frågor. 
 

Med vänliga hälsningar,  
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Caroline Lilja Engström och Marlene Hoffmann 

 

ELLER 

 

Då du inte har angett något telefonnummer för intervjun ser vi gärna att du svarar på detta mejl med 

information om vilket telefonnummer vi kan nå dig på. 
 

Då du inte har angett någon önskad intervjutid vill vi föreslå följande alternativ. Vi ser gärna att du 

återkommer med information om vilket tillfälle som passar dig bäst, alternativt föreslår annat 

tillfälle. 
 

Då du inte har angett telefonnummer vi kan nå dig på eller önskad intervjutid ser vi gärna att du 

återkommer till oss med denna information.  


