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Abstract

During the last decade the public sector has been influenced by new ways of measuring 

performance and governing, taking inspiration from the private sector. The Swedish 

municipal community Vellinge has since 2004 adopted “The Balanced Scorecard” by Kaplan 

& Norton, measuring not only the financial parts but also other, important factors. The 

adoption took place since the Swedish government applied new demands on county councils 

and municipal communities through “God ekonomisk hushållning”. Critics points out that if 

the “The Balanced Scorecard” is to be adopted in the public sector, it has to be adjusted and 

changed to the specific public conditions. 

This study aims to examine how the municipal community of Vellinge has adopted “The 

Balanced Scorecard” in its organization on the basis of the main question: “How has the 

municipal community of Vellinge used ‘The Balanced Scorecard’ to improve the financial 

and activity guidance”?  

To reach a valid result interviews have been performed and empirically relevant material has 

been collected.

The study concludes that Vellinge has adopted “The Balanced Scorecard” with a mixture of 

following the original model and adaptation to own and public conditions. The adoption has 

helped Vellinge satisfy the demands on “God ekonomisk hushållning” through the new way 

of measuring both financial and activity aspects. 

Keywords: Balanserad styrning, Offentlig sektor, Styrning, Vellinge kommun, God 

ekonomisk hushållning.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Sedan folkhemmet blev ett vedertaget begrepp och den svenska välfärdsstaten började ta form 

under 1930-talet har Sveriges befolkning ökat från c:a 6 miljoner till dagens runt 9 miljoner.1

Fler människor innebär nya och förändrade krav på den service som den offentliga sektorn 

och därmed också kommunerna tillhandahåller. På senare år har trycket på den offentliga 

sektorn ökat bl.a. genom förändrade demografiska förutsättningar (i takt med en allt äldre 

befolkning), en ökad konkurrens sinsemellan kommunerna om att locka till sig medborgare, 

förändrad lagstiftning med nya mål och ambitioner genom kravet på God ekonomisk 

hushållning.2 För att kunna matcha de nya förutsättningarna fodras produktiva styrmodeller 

som möter de förändrings- och utvecklingskrav som ställs på kommunerna.3

I den idag gällande kommunallagen från 1991 ges kommunerna en reglerad frihet att själva 

välja hur deras verksamheter skall styras och organiseras. I sin strävan efter konkurrenskraft, 

effektivitet och lyckosam verksamhetsutövning har den offentliga sektorn allt mer vänt 

blickarna mot den privata sfären och influerats av dess modeller för en effektiv 

verksamhetsstyrning. Detta influenstagande, eller typ av reform inom den offentliga sektorn, 

har kommit att bli känt under samlingsnamnet New Public Management (NPM).

1992 lanserade de två amerikanska professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton en 

ny styrmodell för styrning av företag inom den privata sektorn. Modellen kom att få namnet 

The Balanced Scorecard (BSC) (Balanserad styrning). Professorerna kritiserade det 

traditionella finansiella perspektivet (ekonomistyrning) och menade att man genom att enbart 

mäta ett företags finansiella resultat inte tar hänsyn till det långsiktiga tänkandet ett företag 

bör ha. Genom att komplettera det finansiella perspektivet med ytterligare tre perspektiv 

ansåg sig Kaplan & Norton ha tillfört nya dimensioner till den traditionella 

verksamhetsstyrningen. Professorerna menade vidare att man, genom att knyta en tidsaspekt 

till vart och ett av de fyra perspektiven, lyckas se till både dåtid, nutid och framtid. En 

förutsättning som gör att företaget med hjälp av återkoppling till ”igår” bättre ska kunna vara 

förberedd på ”imorgon”. 
                                                
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=274789&i_history=1
2 Ericsson et al (2004) s. 5
3 http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning.4.1faf3f4fcea3ced188000161.html
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I Sverige har Balanserad styrning som styrmodell vunnit bred mark. Ett stort antal företag har 

valt att applicera modellen på sina verksamheter och av 190 av SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) tillfrågade kommuner svarade 33% (62 st.) att man helt eller delvis använder sig av 

BSC inom sina förvaltningar.4

En av de kommuner som valt att satsa på det balanserade styrkortet som styrmodell för sin 

verksamhet är den sydskånska kommunen Vellinge. Arbetet med att införa Balanserad

styrning initierades inför budgetåret 2005 och kommunen är dessutom en av de kommuner 

som drivit modellen djupast ner i och bredast ut i sin organisation. Inom M-förvaltningen har 

styrkortet förankrats ända ner på individnivå med individuella styrkort för de anställda.

1.2 Problemdiskussion    

”…in its usual form, it (the Scorecard) is clearly not suitable for the vast majority of the 

public sector that does not seek profit or even trade to any significant extent…to make the 

Scorecard work in the public sector means…building a tailored Scorecard”5

Citatet ovan är hämtat från en studie gjord på den skotska polisstyrkan Dumfries & Galloways 

som i slutet av 1990-talet, då den brittiska Labourregeringen satte krav på lokala myndigheter, 

polisen och brandkåren att uppvisa att de försåg medborgarna med Bäst-valuta-för-pengarna-

service, införde Balanserad styrning som styrmodell för sin verksamhet. Citatet kan tolkas 

som att Kaplan & Nortons grundmodell för Balanserad styrning oftast inte lämpar sig för 

tillämpning inom den offentliga sektorn. Modellen kan däremot tas i bruk om den offentliga 

verksamheten tillverkar sin egen, skräddarsydda modell, anpassad efter den egna 

verksamhetens förutsättningar och visioner.      

I Vellinge kommuns budgetdokument för verksamhetsår 2005 klargörs också vikten av att 

anpassa grundmodellen till den egna verksamhetens förutsättningar. Följande utdrag är hämtat 

från budgetdokumentet:

                                                
4 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=4778&A=8758&FileID=198205&NAME=bsc%
5 Dumfries & Galloway s. 1059
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”Balanserad styrning är en modell för styrning vilken ursprungligen utformades för 

varuproducerande företag. Det är därför viktigt att den anpassas för de förutsättningar som 

unikt gäller för Vellinge kommun och dess förvaltningar och utgår ifrån, dels de övergripande 

politiska styrdokumenten, dels de förutsättningar som i övrigt gäller inom kommunen.”6

Med bakgrund av detta ter det sig relevant att undersöka utifrån vilka förutsättningar och på 

vilka grunder Vellinge kommun har utformat sin variant av Balanserad styrning. Uppsatsen 

övergripande frågeställning lyder därför som följande: 

”Hur har Vellinge kommun använt sig av Balanserad styrning för att förbättra ekonomi-

och verksamhetsstyrningen?”

2. Teori

2.1 Styrning

Termen styrning kan begreppsdefinieras som ”… de åtgärder som ledningen i en organisation 

vidtar för att påverka dess processer och resultat.”7 Åtgärderna kan röra sig om allt från att 

påverka personalens attityd gentemot organisationens uppgifter till att via regler och direktiv 

försöka styra organisationen i en viss riktning. Styrning sker genom applicering av en s.k. 

styrmodell på organisationen.8 Val av styrmodell kan bero på graden av tilltro till 

medarbetarna hos ett företags eller en organisations ledning. Litar ledningen på medarbetarnas

förmåga och kompetens är den också beredd att i större utsträckning delegera.9

Inom offentliga organisationer finns ett centralistiskt planeringsbeteende där ett fåtal personer, 

nästan uteslutande i toppen av organisationshierarkin, ägnar sig åt planering. De planer som 

denna begränsade grupp arbetar fram ska sedan införas och tillämpas av andra personer inom 

organisationen. I och med detta uppstår en problematik då det är omöjligt för en central grupp 

att skapa sig en tillräckligt bra överblick och detaljkunskap för att kunna formulera planer

                                                
6 Budgetdokument, Vellinge kommun 2005 s. 3
7 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=317851&i_word=styrning
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=317851&i_word=styrning
9 Björkstedt (1998) s. 8
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som tar hänsyn till och täcker in samtliga relevanta aspekter för införande och 

genomförande.10

För att nå ut till organisationen blir därför kommunikation, ”att prata om”, en central del.

Genom en god kommunikation kan ledningen nå ut med vilka värderingar och visioner som 

införande och genomförande bör utgå ifrån.11

Oavsett hur en organisation väljer att se på styrning finns det tre gemensamma 

nämnare/beståndsdelar som all form av styrning fodrar; planering, uppföljning och kontroll.

2.2 Styrning av svenska kommuner

Det parlamentarismiska Sverige består idag av 290 kommuner fördelade på 21 län. En 

kommun kan definieras som ett ”… territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för 

lokalt självstyrelse.”12 Enligt lag är kommunen skyldig att verkställa de uppgifter staten 

tilldelar den.13 Kommunala rättig- och skyldigheter, ja hela den kommunala apparaten, 

regleras i den nuvarande kommunallagen vilken trädde i kraft 1991.14

Det kommunala självstyret är dock begränsat. Då Sverige i sin konstitutionella konstruktion

bär formen av en enhetsstat betyder detta att kommunerna inordnas och blir en del av statens 

politiska organisation.15 Trots att rätten till kommunalt självstyre är inskriven i grundlagen är 

det Riksdagen som sätter ramarna för det kommunala självstyret.16 Den statliga avsikten med 

detta är att kommuner (och landsting) genomgående ska hålla en verksamhetsmässigt jämn 

nivå vad gäller kvalité, omfattning och tillgänglighet. Därmed kan staten i varierande 

utsträckning kontrollera och styra kommunerna i strävan efter att få genomslag för sina 

nationella mål.17   

Den kommunala förvaltningen har i egenskap av offentlig förrättning krav på sig vad gäller 

effektivitet i utförandet. Med effektivitet avses att verksamheten ska utföras med bästa 

möjliga resultat utifrån ett så litet resursanspråk som möjligt. Utmaningen med 

                                                
10 Brorström et al (2005) s. 180
11 Brorström et al (2005) s. 179
12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228208&i_word=kommun
13 Brorström et al (2005) s. 18
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228231&i_word=kommunallagen
15 Montin (2004) s. 23
16 Statskontoret s. 10
17 Statskontoret s. 11
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effektivitetskravet blir således kommunernas förmåga att kunna bibehålla och tillhandahålla 

en så kvalitativ service som möjligt vid ett eventuellt minskat resurstillflöde. Genom kravet på 

effektivitet finns en strävan hos kommunerna att finna nya former för styrning som möjliggör 

en utveckling med ökad effektivitet.18

2.2.1 God ekonomisk hushållning

Under tidigt 1990-tal gick den svenska ekonomin in i en svacka och den tidigare goda 

ekonomiska utvecklingen slog av på takten. Inte alla kommuner och landsting lyckades på ett 

förtjänstfullt sätt möta de försämrade ekonomiska villkoren och anpassa sina verksamheter 

efter försämrade tider. De försämrade ekonomiska förutsättningarna tillsammans med ett 

ständigt ökande behov av välfärdstjänster föranledde regeringen att år 2000 tillsätta en 

utredning, Ekonomiförvaltningsutredningen, för att se över ett antal frågor rörande 

kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning.19 I oktober 2004 lagstiftade Sveriges 

riksdag om förändringar i kommunallagen (SFS 1991:900) genom God ekonomisk 

hushållning (GEH). Syftet med GEH är preventivt och ska se till att finansieringen av 

välfärden inte skjuts upp och läggs på kommande generationer. GEH ska även tjäna till att 

fokus läggs på en väl utförd verksamhet där avkastning är av mindre betydelse. Det är 

kommunerna och landstingen, inte staten, som ansvarar för att detta uppfylls. 20

De övergripande dragen i lagen ställer krav på kommuner och landsting att utarbeta riktlinjer 

och mål för en stabil ekonomisk hushållning. Riktlinjerna och målen ska sättas utifrån 

organisationens egna förhållanden och villkor (varierande utgångslägen/förutsättningar) och 

ska omfatta både finansiella mål samt mål för verksamheten. 

Lagen förordar att de finansiella målen bör vara:

- Få, förankrade och begripliga.

- Realistiska och möjliga att nå.

- Inriktade på både det korta och det långa perspektivet. 

Målen för verksamheten bör i sin tur vara:

                                                
18 Brorström et al (2005)  s. 15
19 http://www.regeringen.se/download/13cc8d23.pdf?major=1&minor=1686&cn=attachmentPublDuplicator_
20 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=849&A=16096&FileID=163841&NAME=OHGod%25#9 s. 9
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- Mätbara och tydliga 

- Realistiska och visa på en handlingsberedskap.

- Ge möjlighet till utvärdering och uppföljning.

- Inriktade på både det korta och det långa perspektivet.21

Avsikten med verksamhetsmålen är att stärka den politiska färdriktningen, använda befintliga 

resurser på ett kostnadseffektivt sätt samt att tydliggöra för intressenter vad pengarna räcker 

till. 

Slutligen säger lagen om GEH att en kommun eller landsting ska upprätta en åtgärdsplan om 

bokslutet visar upp/kan påvisas ett negativt resultat. Detta negativa resultat ska ha reglerats 

senast det tredje året efter underskottsåret.22

God ekonomisk hushållning utmynnar i ett vägskäl för kommuner och landsting där ett beslut 

måste tas om vilken styrmodell, utifrån den egna organisationens förutsättningar, som ska 

brukas.       

2.3 Kaplan & Nortons ”Balanced Scorecard”

Styrmodellen Balanserad styrning kan sägas bestå av två stycken av varandra kronologiskt 

efterföljande block. Block ett omfattar etablerandet av styrmodellen och upprättandet av ett 

styrkort. Block två utgörs av själva användandet av styrmodellen.

                                                
21 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=849&A=16096&FileID=163841&NAME=OHGod% s. 10
22 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=849&A=16096&FileID=163841&NAME=OHGod% s. 14
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2.3.1 Att upprätta ett balanserat styrkort

23

Figur1: Skalet till ett balanserat styrkort innan det byggs upp.

Balanserad styrning grundar sig i företagets strategi och vision och därmed i ett långsiktigt 

tänkande. Har företaget en redan formulerad och klar strategi och vision kan behovet av en

inledande strategiutveckling anses lågt. Genom att formulera strategi och vision i styrkorten 

blir dessa ett medel vilket används till att förmedla och kommunicera strategi och vision ut till 

företagets medarbetare. När strategi och vision är fastslagen kan processen med att utforma 

själva styrkortet inledas.24

Nästa steg blir att identifiera och välja ut ett antal perspektiv i vilka den formulerade visionen 

bryts ned i. Kaplan & Norton förordar i sin grundmodell följande fyra perspektiv:

- Det finansiella perspektivet (igår)

- Kundperspektivet (idag)

- Processperspektivet (idag)

                                                
23 Olve et al (2004) s. 55
24 Olve et al (2004) s. 51
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- Förnyelse- och utvecklingsperspektivet (imorgon)25

Varje perspektiv har sin grund i en specifik vision och en speciell strategi. Som exempel 

grundas det finansiella perspektivet i en frågeställning som kan formuleras: Hur bör vi se ut 

inför våra aktieägare (aktiebolag) för att lyckas finansiellt? Perspektiven ska alltså vara 

förmögna att ge svar på olika, grundläggande frågor för verksamheten. För var ett av de fyra 

perspektiven knyts en tidsaspekt (inom parentes). Tidsaspekterna ska tillföra de dimensioner 

till modellen som Kaplan & Norton menar saknas i många av de traditionella styrmodellerna, 

däribland Ekonomistyrningsmodellen.26

Nästa fas utgörs av utformandet av de s.k. strategiska målen. De strategiska målen har som 

funktion att formulera och bryta ner den något abstrakta visionen i faktiska delmål. Dessa 

delmål ska vara vägledande i den fortsatta processen med att ta fram ett styrkort samt vara 

vägvisande i arbetet med att fullgöra den utsatta visionen.

För att kunna nå de uppsatta strategiska målen blir nästa led i processen att ringa in ett antal 

framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna har som funktion att beteckna vad som krävs för att 

den generella visionen ska förverkligas.

Det femte ledet i processen rör nyckelmått. För att vid en utvärdering kunna avgöra om de 

uppsatta strategiska målen har blivit uppnådda behövs nyckelmått.27      

Slutligen kompletteras styrkortet med en handlingsplan. I handlingsplanen ska formuleras de

konkreta handlingar och åtgärder som väntas fordras för att styrkortsprocessen ska få en 

lyckad utgång. 28

                                                
25 Kaplan et al (1999) s. 18
26 Ericsson et al (2004) s. 18
27 Brorström et al (2005) s. 280
28 Olve et al (2004) s. 55
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2.3.2 Användandet av Balanserad styrning 

Som tidigare nämnts utformades och introducerades The Balanced Scorecard (BSC) som ett 

hjälpmedel för effektiv styrning inom den privata sektorn. Upphovsmännen, professorerna 

Robert S. Kaplan och David P. Norton, utformade styrmodellen i samråd med ett antal 

amerikanska storföretag i början av 1990-talet. Genom att ta hänsyn till ytterligare faktorer än 

den rent finansiella i verksamhetsstyrningen ville Kaplan & Norton i sin grundidé fånga upp 

andra viktiga delar som har betydelse för utvecklingen inom ett företag och som inte fångas 

upp i den traditionella ekonomistyrningen. Vidare ville de ”… koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin” vilket innebär att det ett 

företag arbetar med och genomför idag inte nödvändigtvis behöver ge ett synbart och mätbart 

resultat förrän imorgon eller rent av i övermorgon. Därför behövs ett långsiktigt tänkande som 

knyter ihop gårdagens resultat med morgondagens visioner och strategier.29

För att systematisera all den information som konstant flödar in i en modern organisation, 

ibland i så stora mängder att den blir svår att hantera och därmed behandla, fick fyra s.k. 

perspektiv bilda stomme för strukturen i BSC.30

En av de stora vinster som ofta lyfts fram med det balanserade styrkortet är dess förmåga till 

förankring och förståelse inom organisationen, mycket tack vare dess pedagogiska 

utformning.31 Kaplan & Norton formulerade och presenterade i boken ”The Balanced 

Scorecard” ett tillvägagångssätt för hur den praktiska tillämpningen av det balanserade 

styrkortet bör gå tillväga inom en organisation. Professorerna beräknade i sitt utkast att det 

skulle ta c:a två år ”… att etablera en årscykel för planering och uppföljning med hjälp av 

BSC.”32 Processen följer ett top-down resonemang där introduktionen till BSC först sker i den 

högsta toppen av företaget, företagsledningen, och ett övergripande styrkort utformas för 

företaget. Efter drygt tre månader involveras även chefer på mellannivå och styrkortet 

förankras ut i organisationen.33 I denna fas utformas specifika styrkort för företagets olika 

verksamheter utifrån företagets övergripande styrkort. Under 2:a året involveras slutligen 

medarbetare som återfinns på organisationen lägsta nivå. Under detta skede införs slutligen de 

                                                
29 Olve et al (2004) s. 21
30 Brorström et al (2005) s. 279
31 Ericsson et al (2004)  s. 18
32 Olve et al (2004) s. 32
33 Brorström et al (2005) s. 280
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uppföljnings- och belöningssystem som är en vital del av styrkortet.34 Kort sammanfattat kan 

den sista etappen ses som en insats för att säkerställa att styrkortet verkligen används.35

Tanken med BSC är alltså en djup förankring inom organisationen med syfte att skapa en 

förståelse hos medarbetarna för vad deras arbete betyder, i vilken riktning de ska arbeta samt 

att för dem belysa organisationens visionära och strategiska mål.36

Kritik

Viss kritik har framförts mot offentligt användande av Balanserad styrning i sin 

grundmodellsform. Bland annat har kritik framförts angående att om modellen inte anpassas 

och implementeras utifrån offentliga förutsättningar ”...kan det sluta med att den offentliga 

organisationen har implementerat ett stelt, dysfunktionellt, sovjetliknande, centralt 

planeringssystem snarare än ett flexibelt, decentraliserande inlärningssystem.” 37

3. Syfte och preciserade frågeställningar

Denna uppsats syftar till att ge en övergripande bild över införandet och användandet av 

Kaplan & Nortons styrmodell Balanserad styrning i Vellinge kommun mellan åren 2004-

2008. 

Svaren på följande preciserade frågeställningar bidrar till att syftet uppnås:

  

- Varför valde Vellinge kommun att införa Balanserad styrning som styrmodell?

- I vilken utsträckning skiljer sig Vellinges modell från Kaplan & Nortons 

grundmodell?

- Hur har Vellinge kommun gått tillväga vid implementeringen av Balanserad styrning 

inom organisationen? 

- Har, och i så fall i vilka avseenden, Balanserad styrning förbättrat ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen i Vellinge kommun?

- Vad kan Vellinge förbättra i sitt arbete med Balanserad styrning?

                                                
34 Olve et al (2004) s. 32
35 Brorström et al (2005) s. 280
36 http://www.esv.se/download/18.bc448b10a03f3944f80001291/ESV+2006-11.pdf s. 19
37 http://www.jstor.org/sici?sici=0160-5682(200110)52%3A10%3C1057%3AMPIDAG%3E2.0.CO%3B2-
6&cookieSet=1 s.1058
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3.1 Avgränsning

Utifrån uppsatsens syfte, metod och material ter sig uppsatsens avgränsning vara tydlig. Antal 

analysenheter avgränsas till en, Vellinge kommun, och en kronologisk avgränsning görs 

mellan åren 2004-2008. Uppsatsen undersöker alltså det specifika fallet ”Vellinge kommun” 

och dess implementering av styrmodellen Balanserad styrning mellan 2004-2008. 2004 är året 

då arbetet med Balanserad styrning initierades i kommunen och 2008 är presens, det vill säga 

var Vellinge kommun står med sin styrmodell idag. Den teoretiska ansatsens görs dels genom 

en genomgång av ursprungsmodellen för Balanserad styrning, dels utifrån det statliga kravet 

på God ekonomisk hushållning. 

3.2 Tidigare forskning

Inga vetenskapliga undersökningar har tidigare genomförts på det specifika fallet ”Balanserad 

styrning i Vellinge kommun”. Däremot har ett antal liknande studier, däribland ett flertal 

uppsatser på C- och D-nivå, gjorts där användandet av Norton & Kaplans styrmodell på 

offentliga förättningar har studerats. Hammer & Rolkerts beskrivande kandidatuppsats 

”Balanced Scorecard inom offentlig verksamhet – verksamhetsstyrning i Helsingborg stad” 

undersöker styrkortets uppbyggnad i Helsingborg stads Fritidsnämnd med avstamp i Norton 

& Kaplans grundmodell.

Magnus Eriksson gör i sin magisteruppsats ”Balanced Scorecard i kommunal verksamhet

i teori och praktik - efter en fallstudie vid kommunkansliet i Tierps kommun” från 2006 en 

fallstudie på hur balanserad styrning verkar i en offentlig kontext med Tierps kommun som 

fall. Erikssons studie syftar till att skapa en helhetsförståelse och insikt och detta görs med 

hjälp av individuella intervjuer med personer från olika nivåer av organisationen. Eriksson 

drar slutsatsen att balanserad styrning är tillämpbar i offentliga verksamheter men kan behöva 

modifieras för att verka effektivt.  

Då Balanserad styrning i Vellinge kommun har försummats i tidigare forskning uppfyller 

denna uppsats kravet på utomvetenskaplig relevans. Gällande den inomvetenskapliga 

relevansen bidrar uppsatsen i viss utsträckning med att klargöra vad som krävs för att 

styrmodellen ska kunna tillämpas i offentliga organisationer. 38

                                                
38 Esaiasson et al (2007) s. 31



15

4. Metod och material

4.1 Metod

Denna uppsats bär skepnaden av en kvalitativ enfallstudie. Fallstudier är användbara 

exempelvis vid beskrivning av en organisatorisk förändring vilket just är fallet med denna 

uppsats. Enfallsstudier baseras i normala fall på intervjuer och/eller observationer. Det 

empiriska material som utvinns ur intervjuer och observationer ger möjlighet till att språkligt 

analysera materialet.39 Alternativet hade varit en statistisk analys vilket istället fodrar någon 

form av kvantitativ studie.40

Den kritik som riktas mot kvalitativa studier pekar i regel på två specifika företeelser. Dels 

ska det finnas fog för en viss skeptism gällande kvalitativa studier då de i sig påstås vara 

subjektiva vilket ger en risk för skevhet och snedvridenhet i resultatet. Dels den icke-

generaliserbarhet som kännetecknar denna typ av studier.41 Då samtliga av Sveriges 

kommuner är unika i struktur och organisation, arbetar utifrån olika ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar samt det faktum att Balanserad styrning är en styrmodell 

med töjbar och föränderlig natur, får behovet av att statistiskt analysera (och därmed 

generalisera) stå undan för möjligheten till att språkligt analysera det empiriska materialet. 

Den eventuella subjektiviteten i svarspersonernas svar faller sig snarare vara positivt för 

denna studie då personliga uppfattningar och åsikter behövs för att så verklighetsförankrat sätt 

som möjligt kunna belysa Balanserad styrning i Vellinge kommun. Det är med andra ord inte 

möjligt att dra några generella slutsatser för hur implementering av en styrmodell i en 

kommun skall gå till. Inte heller passar en kvantitativ metod ihop med uppsatsens syfte då 

kvalitativa studier i högre grad erbjuder en djupare förståelse för specifika företeelser.42

Studien är i sig beskrivande då den ämnar beskriva förhållandet Vellinge kommun –

Balanserad styrning med underlag av det empiriska materialet.

Validitetsbegreppet (intern och extern), det vill säga att det du avser att mäta verkligen mäts, 

är värt att nämna. Uppsatsen arbetar för att nå en god intern validitet genom att försöka att dra 

välgrundade slutsatser utifrån det empiriska materialet. Däremot strävar inte uppsatsen mot att 

                                                
39 Bell (2006) s. 20
40 Kvale (1997) s. 69
41 Andersen (2005) s. 71
42 Yin 2007:18
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påvisa en hög grad av extern validitet då det begränsade antalet analysenheter tillsammans 

med subjektivitetsfaktorn i intervjumomentet inte ger möjlighet till detta. 43

4.2 Tillvägagångssätt

Det insamlade tryckta textmaterialet utgör tillsammans med utförda intervjuer den empiriska 

grunden i denna uppsats. Med hjälp av detta uppnås syftet, besvaras frågeställningarna och 

slutsatser dras. I den avslutande analysen besvaras frågeställningar för att slutligen i den 

avslutande diskussionen knyta an till teori. I metod och material diskuteras uppsatsens art 

samt tillvägagångssätt.

4.4 Material

4.4.1 Intervjuer

För att nå en djupare förståelse för det balanserade styrkortets vara i Vellinge kommun har jag 

valt att utföra ett antal intervjuer. Jag har under arbetet med uppsatsen tagit kontakt med och 

utfört fyra samtalsintervjuer (som används för att synliggöra och påvisa en företeelse) på 

personer inom kommunens organisation som på olika sätt deltagit utformningen och 

implementeringen av balanserad styrning. Alternativet till samtalsintervjuer hade varit att 

utföra frågeundersökningar i form av enkäter men då dessa avser att mäta frekvens, det vill 

säga hur ofta ett fenomen förekommer, är detta inte aktuellt. 44

Samtalsintervjumetoden är starkt förknippad med enfallsstudier då den ger möjlighet till 

omformulering, tydliggörande och uppföljning av frågor. Nackdelar sägs vara 

subjektivitetsfaktorn, tidsfaktorn (tidskrävande) samt en stundom svårighet att analysera 

svaren. 45

Min intention med intervjuerna har varit att fånga upp flera nivåer inom organisationen och på 

så vis skapa en övergripande röd tråd från översta nivå ner till en mer verksamhetsspecifik 

nivå gällande bilden av styrkortet. Då denna studie inte bygger på kvantitativa intervjuer utan 

färre men kvalitativa och djupgående intervjuer samt att subjektivitetsfaktorn i detta fal 

                                                
43 Esaiasson et al (2007) s. 63
44 Esaiasson et al (2007) s. 284
45 Bell (2006) s. 158
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snarare när uppsatsen då syftet är att uppfatta verkligheten utifrån informanternas syn, anser 

jag att intervjumetoden i detta fall med fördel kan användas. 

Svarspersonernas roll varierar beroende på vilken typ av samtalsintervju studien baseras på; 

respondentundersökning eller informantundersökning. Respondentundersökningar letar 

mönster i svaren för att försöka förklara varför vissa grupper skiljer sig åt med utgångspunkt i 

de avgivna svaren. Informantintervjuer strävar efter att tillförskaffa sig information om hur 

verkligheten ligger till genom att se intervjuobjektet som en typ av vittne.46 Vittnena ger 

således sin version av ett särskilt händelseförlopp och kan ”… bidra med delvis olika bitar till 

det ofta komplicerade pusslet.” 47 Intervjufrågornas karaktär varierar i denna uppsats vilket 

gör att svarspersonerna pendlar mellan rollen som informant respektive respondent. 

Intervjufrågorna kännetecknas av en låg grad av både standardisering och strukturering då de 

varken är speciellt låsta eller är tvungna att ställas i en viss ordning, mycket beroende på att 

svaret på en fråga ofta också berör en annan fråga.48

Valet av intervjuobjekt utgår från principen om centralitet vilket innebär att du söker den 

kompetens vilken du tror kan hjälpa dig att uppnå ditt syfte genom att identifiera de aktörer 

vilka kan tänkas vara mest centrala rörande ämnet.49 Jag har därför valt ut informanter utifrån 

Vellinge kommuns organisatoriska hierarki, dvs. en person från den absoluta ledningen, en 

från en lägre nivå och så vidare. Omfånget av intervjupersoner kunde ha utvidgats genom att 

individer inom professionen intervjuats för att fånga upp de som på lägre ort har blivit berörda 

av arbetet med balanserad styrning. Detta har dock ej varit möjligt på grund av tidsbrist samt 

utrymmesbrist i själva uppsatsen. Därmed ser inte uppsatsen till individnivån. 

Intervjufrågorna är av ett tematiskt snitt då frågorna inte ska styra svaren eller begränsa 

svarspersonen i sina svar. Frågorna är dock indelade i tre tidsblock för att fånga upp både igår, 

idag och imorgon.

                                                
46 Esaiasson et al (2007) s. 258
47 Esaiasson et al (2007) s. 258
48 Andersen (2005) s. 84
49 Esaiasson et al (2007) s  291
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4.3.2 Tryckt material

Informantundersökningar kompletteras ofta med studier av tryckt material.50 Främst har 

material kopplat till Vellinge kommun och dess verksamheter så som måldokument, 

budgetdokument, årsredovisningar och styrkortsdokument. Ett flertal verk om Balanserad 

styrning i svenska kommuner har studerats och Norton & Kaplans s.k. ”styrkortsbibel” har 

varit till stor hjälp. Ett antal statligt utgivna utredningar och offentliga publikationer har även 

setts över för att skapa en bild av den offentliga styrningen.

4.3.3 Källkritisk diskussion

De intervjuade personerna har alla haft ett finger eller flera fingrar med i spelet vid införandet 

och implementeringen av balanserat styrkort i Vellinge kommun. Därmed har deras åsikter 

och viljor spelat roll för styrmodellens utformning och användande. Jag är därför medveten 

om att svaren som de intervjuade avger möjligen kan avvika från en helt sanningsenlig bild. 

Det är trots allt personerna bakom styrmodellens införande och implementering vars 

”skötebarn” de fått svara på frågor om. Jag anser dock att den bild de intervjuade, i egenskap 

av primärkällor, gett av ämnet inte kan ifrågasättas i så stor utsträckning att det skulle inverka 

på uppsatsens trovärdighet. Det tryckta materialet i from av bl.a. måldokument och 

budgetdokument är officiella dokument från Vellinge kommun, primärkällor och därmed fullt 

tillförlitliga. Även den litteratur i form av böcker om balanserad styrning samt offentliga 

publikationer anser jag vara trovärdiga källor på grund av sin art.

5. Empiriskt resultat

5.1 Kommunen

                                                
50 Esaiasson et al (2007) s. 258
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Sydvästskånska Vellinge kommun utgör tillsammans med kommunerna Svedala, Trelleborg 

och Skurup det geografiska området Söderslätt. Med sina drygt 32,000 invånare och en yta på 

143 km2 är kommunen befolkningsmässigt och geografiskt sett förhållandevis liten.51

Kommunen är relativt ung och stöptes i sin nuvarande form den 1:e januari 1974. Kommunen 

blev då ett resultat av en fusion mellan Skytts kommun, Falsterbo kommun, Rengs kommun 

samt gamla Vellinge kommun. Detta sedan staten till följd av flera sociala reformer ansåg att 

antalet svenska kommuner (vid denna tidpunkt 670 stycken) kraftigt behövde reduceras.52

Vellinge kommun är traditionellt sett ett starkt borgerligt fäste. Efter att 2006 års vals röster 

hade räknats konstaterades att högerorienterade Moderaterna vunnit hela 35 av 49 mandat i 

kommunens fullmäktigeförsamling. Som en följd av detta regerar moderaterna i kommunen 

med egen majoritet åtminstone fram till 2010 års val. Av de 13 platserna i kommunens 

kommunstyrelse innehar moderaterna hela 11 stycken.53 Moderaternas mandatinnehav gör det 

enkelt för dem att fult ut få genomslag för en moderat politik. Den skeva mandatfördelningen 

och den borgerliga politiken som på bred front förs i kommunen avspeglas inte minst i 

kommunens något kaxiga slogan vilken lyder ”Vellinge kommun - Här är friheten större och 

skatten lägre”. 

5.2 Den kommunala organisationen

Vellinge kommun är en produktiv kommun i bemärkelsen att kommunen i relation till sin 

kommunala storlek har förhållandevis få medarbetare anställda inom den kommunala sektorn. 

Idag återfinns c:a 1400 personer på kommunens avlöningslista. Den primära förklaringen till 

detta är att en betydande del av den traditionella kommunala verksamheten är utlagd på 

entreprenad.54

Kommunens högsta politiska beslutande församling är Kommunfullmäktige (Kf). På Kf:s 

49 stolar representeras kommunens olika partier utifrån senaste vals mandatfördelning. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och övriga nämnder samt vad de ska arbeta med. 

Kommunfullmäktige fattar även beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars 

                                                
51 http://10.1.0.132/besokare/
52 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228208&i_word=kommun
53 http://10.1.0.132/kommunfakta/politik__politiker/sa_styrs_vellinge/
54http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=JOB_SHOW_CAND&JobID=437884&Ref=SWED
EN_NORDIC,
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större vikt för kommunen, t.ex. om kommunens organisation, övergripande planer, ekonomi 

och folkomröstningar i kommunen. Under Kf återfinns Kommunstyrelsen (Ks). Ks kan något 

förenklat sägas vara kommunens motsvarighet till den centrala nivåns regering. Ks ”…leder

och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.”55

Under Kf lyder även kommunens övriga fem nämnder. I nämnderna förbereds och behandlas 

de flesta ärendena innan de når Ks eller hela vägen upp till Kf. Nämnderna har även en viss 

beslutsrätt. Besluten tas då med stöd av speciallagar eller efter delegation från Kf. 

M-nämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden har vars ett 

förvaltningsorgan under sig. I förvaltningsorganen arbetar tjänstemän med specialkunskap 

med frågor rörande den verksamhet som berör respektive nämnd. Inom Vellinge koncern AB 

återfinns de tre kommunala bolagen Vellingebostäder, Serkon och Vexab. 

5.2.1 Vellinge kommuns M-nämnd/M-förvaltning

Den nämnd med i särklass högst budget och störst personalstyrka till sitt förfogande (c:a 

1300) är M-nämnden. M:et står för mjuka verksamheter, dvs. skola, förskola och fritidshem, 

vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg samt fritid och kultur. Alltså en stor del av den 

samlade kommunala verksamheten.56 I Vellinge kommuns budget för 2008 är inte mindre än 

c:a 1,03 skattefinansierade miljarder avsatta för M-nämndens verksamheter. Detta med en 

total kommunal budget på 1,1765 miljarder kr.57

Arbetet i den mycket stora M-förvaltningen leds av förvaltningsdirektören. Nuvarande 

förvaltningsdirektör är en Ann-Christine Garnå. Tillsammans med utvecklingsansvariga och 

kansliet ansvarar förvaltningsdirektören ”…för styrning, uppföljning och utvärdering av de 

olika verksamheterna som bedrivs både i kommunal regi och av privata entreprenörer.”58

Under förvaltningsdirektören är kommunen indelad i ett antal (15) platschefsområden. 

Platschefsområdena omfattar varierat skolor, bibliotek och serviceboenden inom kommunens 

                                                
55 http://10.1.0.132/intranatet/namnder/kommunstyrelsen/
56 http://10.1.0.132/kommunfakta/organisation/m-forvaltning/
57 Budget 2008, Vellinge kommun s. 20
58 http://10.1.0.132/kommunfakta/organisation/m-forvaltning/
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verksamheter. Arbetet inom varje platschefsområde leds av en platschef med hjälp av en 

platschefsassistent.59

5.2 Styrning i Vellinge kommun

5.2.1 Inför en ny styrmodell i Vellinge kommun

Under 2004 togs i Vellinge kommun initiativ till att byta styrmodell och därmed förändra 

sättet att styra den kommunala verksamheten på. Beslutet föranledes av en diskussion i 

kommunledningen med kommunfullmäktiges nuvarande ordf. Göran Holm och 

kommunstyrelsens nuvarande ordförande Lars-Ingvar Ljungman i spetsen. Den 10:e 

februari gick startskottet genom en uppstartsträff där kommunledningen, ekonomi- och 

personaldirektörerna samt en ekonomikonsult och vd:n för det kommunala bolaget Serkon 

närvarade. Exklusive kommunledningen kom dessa att forma den inofficiella ledningsgrupp 

(V4) som utvecklat arbetet med BSC i Vellinge kommun. 

Inledningsvis identifierade ledningsgruppen ett antal huvudproblem med den dåvarande 

ekonomistyrningen:

 För mycket fokus på ekonomi.

 Dålig koppling mellan ekonomi och verksamhet med en oklarhet kring vad kommunen 

egentligen fick ut av sina skattemedel.

 Dålig koppling mellan styrningen och kommunens övergripande måldokument.

 Heterogena mål inom organisationens olika nivåer vilket orsakar att det inte talades 

”samma språk” inom de olika delarna av kommunen.

 Svårigheter med att se sambandet mellan de kortsiktiga och de långsiktiga målen.

 Fokus i för hög grad på plan och budget.

 En otillräcklig uppföljning och utvärdering av verksamheten.60

                                                
59

http://10.1.0.132/kommunfakta/organisation/m-forvaltning/
60 Persson et al (2007) s. 9 
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Kontentan av ovanstående punkter blev således att det inte räcker med att enbart hålla 

budgeten. Det ekonomiska resultatet måste kopplas ihop med det verksamhetsmässiga för att 

få ett totalt resultat som förutom ekonomi även omfattar prestation och kvalitet. 

För att illustrera det endimensionella och bristbara med att enbart styra på ekonomiska mål tas 

följande exempel upp:

Ett särskilt boende inom äldreomsorgen uppvisar ett ekonomiskt resultat för år x enligt 

följande:

Budget    5.000.000 kr 

Utfall     5.250.000 kr

Överskott  - 250.000 kr

Vid en verksamhetsevaluering enligt ekonomistyrningsmodellen har detta särskilda boende 

inte lyckats hålla sin budget och därmed uppvisat ett negativt resultat för år x. Hänsyn tas 

alltså enbart till ett mål, det ekonomiska. Men hur står sig det särskilda boendet när andra 

aspekter än den ekonomiska vägs in?

Verksamhetens totala resultat under år x redovisas som följande:

                                     Budget              Redovisning          Skillnad

Antal platser                 20 st                   25 st                    (+25%)

Kostnad/Plats               250.000 kr          210.000 kr      (+16%)

Nöjd personal index     90%                    95%          (+5%)

Brukarbetyg (1-5)        4,0                      4,4                       (+10%)61

För att enkelt summera ovanstående invägda aspekter ger samtliga fyra ett positivt utfall för 

verksamhetsår x. Kontentan av detta blir att även om det budgeterade ekonomiska målet i sig 

inte är uppfyllt har verksamheten lyckats på en rad andra, betydelsefulla punkter vilka även 

bör mätas och vägas in för att nå en helhetsbild av organisationens resultat. En organisation 

                                                
61 Persson et al (2007) s. 10
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bör alltså se till helheten, det totala, genom att koppla samman det ekonomiska resultatet med 

det verksamhetsmässiga. 

I kommunens budgetdokument för 2005 redogörs för vad arbetet med balanserad styrning kan 

tänkas tillföra verksamhetsstyrningen. Bl.a. utpekas BSC:s förmåga att i ett tidigt skede kunna 

ge indikationer på om någonting ”går snett” i organisationen. Detta medför att åtgärder snabbt 

kan sättas in för att justera eventuella problem. Dessutom belyses fördelen med styrsystemets 

uppbyggnad där fokus läggs på att identifiera de områden som är av betydelse för att uppfylla 

deklarerad vision och uppsatta mål.62

I 2005 års budgetdokument klarläggs även fördelarna med BSC jämfört med andra 

styrmodeller:

 Modellen förenar organisationens mål med de medel som fodras för att nå dem.

 Finansiella och icke-finansiella mål knyts ihop på ett förtjänstfullt sätt. 

 Dimensionerar styrningen så att fokus läggs på flera områden.

 Tidsperspektiven ger fördelen med att se till igår-idag-imorgon, hela tidsspektrat.

 Blickandet mot framtiden upplevs som utvecklande och lärorikt.63

5.2.2 Balanserad styrning i Vellinge kommun

Vellinge kommun beslutade att implementera BSC enligt ett top-downperspektiv (uppifrån-

ner). Först etablerades ett kommunövergripande styrkort för organisationen i stort. I budget 

2005 fastslås att detta styrkort, eller ”balanskort” som det vid denna tidpunkt benämndes, ska 

grundas i de mål och i den vision som fastställs i kommunens övergripande måldokument ”En 

programförklaring från Vellinge kommun”:

 Frihet: I Vellinge ska friheten kännas större och samhället ska kännas tillåtande. För 

att detta ska vara möjligt krävs ett ansvarstagande av den enskilde då den individuella 

friheten inte får blir till någon annans ofrihet. 

                                                
62 Budget 2005, Vellinge kommun s. 3
63 Budget 2005, Vellinge kommun s. 3
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 Låg skatt: Innebär ökad frihet då den enskilde själv får disponera en större andel av 

sin inkomst. 

 Mångfald: Valmöjlighet genom alternativ inom boende och service genererar ökad 

frihet. 

 Hög kvalitet: Prioritering leder till hög kvalité för de tjänster kommunen 

tillhandahåller.

 Effektivitet: Genom att vara vidsynt för alternativ skapas en konkurrens. 

Konkurrensen leder till bättre och billigare lösningar och därmed en större frihet.64

Som komplement till ovanstående fem punkter formulerades även övergripande mål för 

ekonomin. 

 Kommunen skall ej belåna sig för att täcka driftskostnader.

 Framtida investeringar skall vara möjliga. Investeringarna skall möjliggöras genom ett 

riktvärde för kommunens nettokostnader på 90 % av skatteintäkter över en 

femårsperiod. 

 Kommunens soliditet bör uppgå till 80 %.

Motivering till beslut om att införa styrkorten är att verksamheten ”…skall belysas ur flera 

perspektiv (fokusområden), för att man vid en bedömning av verksamhetens resultat, skall 

kunna få en adekvat helhetsbild.”65 För att etablera denna adekvata helhetsbild har Vellinge 

kommun i linje med grundmodellen valt att fokusera på fyra perspektiv. Följande perspektiv 

är idag gällande för Vellinge kommuns balanserade styrkort (motsvarande 

ursprungsperspektiv inom parentes):

 Vellingeiten (Kundperspektivet)

 Medarbetarperspektivet

 Utvecklingsområden (Förnyelse- och utvecklingsperspektivet) 

 Ekonomiperspektivet (Finansiella perspektivet)

Varje perspektiv innehåller två till tre framgångsfaktorer som grundar sig i nyckelord ur 

kommunens övergripande måldokument, bl.a. de ovannämnda fem punkterna i 

                                                
64 En programförklaring från Vellinge kommun s. 6.
65 Årsredovisning 2005, Vellinge kommun s. 8
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programförklaringen. Varje framgångsfaktor omfattar i sin tur ett antal mål för det aktuella 

verksamhetsåret. För att vid utvärdering kunna avgöra om målen uppnåtts eller ej knyts ett 

mått samt en mätmetod till varje mål. 

För varje mål i det kommunövergripande styrkortet ger Kommunfullmäktige också uppdrag åt 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden samt M-nämnden med 

underliggande verksamheter för kommande verksamhetsår. I varje uppdrag anges vad som 

skall göras för att måluppfyllelse skall kunna nås, när detta skall vara färdigt och vem 

(nämnd/förvaltningschef ) som är ansvarig för att uppdraget fullgörs.

När de kommunövergripande målen brytits ner på berörd nämnds och förvaltnings nivå 

adderas specifika verksamhetsmål för berörd verksamhet. Inom M-förvaltningen bryts det 

specifika verksamhetsmålet ner på ytterligare nivåer då platchefsområden, arbetslagen och 

medarbetarna får egna styrkort. Detta sker genom att s.k. aktivitetsplaner formuleras. Dessa 

riktar sig till förvaltningen och är uppbyggda på samma sätt som uppdragen men de har också 

med en punkt om hur målet skall uppnås. Aktivitetsplaner upprättas också för mål i styrkort 

för platschefsområden och arbetslag.

Inom m-förvaltningen omfattar styrkorten alltså hela verksamhetskedjan. För att tydliggöra 

styrkortens struktur följer nedan utdrag ur styrkort från tre olika nivåer där målet följer med 

hela vägen ner till individnivå:

Utdrag ur det kommunövergripande 

styrkortet för 2008:

Perspektiv: Medarbetare

Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsgivare

Mål:  Sjukfrånvaron skall vara högst 7%

Mått: Sjukfrånvaro – Andel (%) 

sjukfrånvaro i förhållande till 

bruttoarbetstiden.

Mätmetod: Statistik som på årsbasis tas 

fram ur kommunens PA-system. 

Riktat till: Kommunstyrelsen, Tekniska 

nämnden, M-nämnden.

Utdrag ur M-nämndens styrkort för 2008:

Perspektiv: Medarbetare

Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsgivare

Mål: Samtliga platschefsområden skall 

planera och vidtaga konkreta åtgärder i 

syfte att den totala sjukfrånvaron inom M-

förvaltningen skall vara högst 7% och 

högst 10% inom ett enskilt 

platschefsområde.  

Riktat till: Samtliga verksamheter inom M. 
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Utdrag ur en socialsekreterares 

individuella styrkort inom M-

förvaltningen:

Perspektiv: Medarbetare

Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsgivare

Mål:  Andel sjukskrivning skall vara högst 

7%. Uppnås genom regelbundna 

promenader minst 3 ggr/vecka samt genom 

att jag ser till att alltid få en halvtimmes 

lunch utan ärendediskussioner.

5.3 Intervjuer

5.3.1 Intervju med Kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman 
(m)

Intervjun genomfördes torsdagen den 24:e april kl. 09.15-09.45 på Ljungmans rum i 

Kommunhuset, Vellinge kommun. 

Lars-Ingvar Ljungman är ordförande i Vellinge kommuns kommunstyrelse. Han är även 

kommunalråd och ledamot i Kommunfullmäktige, Nya Vellingebostäders styrelse, VEXAB:s 

styrelse samt ordförande i Vellinge Koncern AB.

Personens centralitet

Ljungman är genom sin roll som ordförande i kommunstyrelsen kommunens ledande 

politiker. Han har varit med och fattat det slutgiltiga beslutet om ett införande av balanserad 

styrning inom Vellinge kommun. Han anser sig själv inte ha varit direkt drivande i frågan 

men menar att då hans åsikt är av stor betydelse för om ett beslut ska fattas har hans intresse 

och tro på styrmodellen varit avgörande.

Igår

Varför valde Vellinge kommun att använda sig av Balanserad styrning som styrmodell 

för organisationen?

Enligt Ljungman hade kommunen kommit ”till vägens ände” med det föregående 

styrsystemet och behövde något nytt. Detta i kombination med att Vellinge kommun hela 

tiden eftersträvar en lyhördhet och en öppenhet inom styrområdet. Vidare pekar Ljungman ut 
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faktorer som att kommunen hela tiden växer (invånarantal) och i sig är en komplex 

organisation och därför gäller det att hela tiden säkerställa att man styr mot rätt mål på ett 

effektivt sätt. Innan beslut togs om styrmodell gjordes studiebesök hos bl.a. Kungälvs 

kommun vilka valt balanserad styrning som styrmodell. För Kungälvs kommun hade problem 

uppstått då det krävdes konsensus bland de olika partierna i Kommunstyrelsen för varje steg i 

utformandet av kommunens modell. Ljungman berättar att man i Vellinge, istället för att 

diskutera fram den optimala lösningen, istället valde att ”köra på” direkt

(majoritetförhållandet). 

Är du insatt i Kaplan & Nortons ursprungsmodell och hur mycket anpassning togs till 

denna vid utformandet av kommunens variant av modellen?

Ljungman framhåller att han har läst en del företagsekonomi på eftergymnasial nivå och 

genom detta har ”nosat lite på balanserad styrning”. Han är därmed insatt i Kaplan & Nortons 

arbete och ”har grepp om vad den handlar om”. Dock menar han att han långt ifrån är expert 

och han kan inte modellen i detalj. Ljungman menar att han ser på balanserad styrning som en 

ständigt pågående process och inte ett färdigt system då det hela tiden utvecklas.  

Istället framhåller han att Vellinge kommun har format sin egen variant av modellen och 

anpassat den till sin egen organisation.

Idag

Hur har ditt sätt att styra förändrats sedan införandet av balanserad styrning?

Vad Ljungman framförallt betonar är att balanserad styrning ställer krav på alla som på något 

vis styr att lägga vikt vid och fundera på vad som är viktigt att styra mot. Han utvecklar 

resonemanget genom att säga att det för politiker finns en lockelse att styra mot allting. Den 

tidigare använda styrmodellen gav incitament till att hela tiden hitta nya mål utan att rensa ut 

bland gamla mål. I och med den balanserade styrningens intåg nödgas Ljungman nu istället att 

fundera på vad som verkligen är viktigt och nödvändigt. Ljungman tycker att detta är 

stimulerande och nyttigt för honom i egenskap av ledare. 

Hur har den politiska diskussionen förändrats sedan införandet av balanserad styrning?

Den politiska diskussionen har enligt Ljungman förändrats såtillvida att det som är formulerat 

i styrkorten blir föremål för diskussion och i viss utsträckning styr den politiska diskussionen. 
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Då styrkorten i sin natur strukturerar upp och ger en överblick över det relevanta i 

verksamheten kan därför den politiska diskussionen koncentreras till vad som är verkligt 

väsentlig att lyfta fram och diskutera. Modellen går enligt Ljungman hem i alla politiska läger 

men det finns olika uppfattningar kring mått och mål. 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med balanserad styrning som styrmodell?

Lars-Ingvar Ljungman är överlag mycket positivt inställd till balanserad styrning. Han menar 

att de främsta fördelarna respektive den enda egentliga nackdel med modellen är följande:

+ Modellen är väldigt överblickbar vilket gör det enkelt att skapa sig en bild av hur det ser ut 

för organisationen som helhet. Det blir därmed lätt att kommunicera ut budskap och förmedla 

direktiv uppifrån och nedåt samt lättare för ledningen att skapa sig en bild av hur det ser ute i 

organisationen. Detta menar Ljungman är mycket väsentligt.

+ Tidigare modeller har enligt Ljungman varit abstrakta för dem som ”arbetar på golvet” och 

de har i princip utfört sitt arbete utan att egentligen se deras individuella nytta för 

organisationen i stort. Med balanserad styrning har de kommunövergripande målen istället 

fått fäste och renderat förståelse långt ut i organisationen. 

– Den enda möjliga nackdel som Lars-Ingvar Ljungman kan identifiera med balanserad 

styrning är risken att kommunen i sin iver blir för ”modelltrogen”. Detta kan leda till att 

modellen i sig blir målet och inte innehållet.

Imorgon

På vilket sätt anser du att Vellinge kommun kan utveckla och förbättra sitt användande 

av balanserad styrning i framtiden?

Den framtida potential Lars-Ingvar Ljungman ser idag är att ”kedjan”, dvs. länken mellan den 

högsta nivån och rakt nedstigande nivåer i organisationen, kan bli ännu tydligare och bättre. 

Idag griper och överlappar vissa styrkort varandra vilket kan leda till att det uppstår en 

osäkerhet kring vilken nivå som skall agera utförare. M och Ks har vissa snarlika mål i sina 

styrkort. Situationer kan då uppstå när det antingen görs av två nivåer eller då ingen gör det då 
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man förlitar sig på den andre. Sammanfattningsvis kan alltså kedjan bli mer logisk med en

tydligare och klarare ansvarsfördelning. 

Vilka framtida utmaningar och prövningar tror du balanserat styrkort står inför i 

Vellinge kommun?

Ljungman målar upp att det värsta tänkbara scenariot för styrmodellens utveckling i 

kommunens verksamhet vore om ett läge uppstod ”där vi styr enligt våra styrkort, uppfyller 

vad vi ska men att det ändå går åt skogen”. Ljungman omformulerar sig och förtydligar 

genom att säga att detta i så fall skulle bero på ”en oförmåga att anpassa modellen efter den 

verklighet som vi lever i”. Avslutningsvis tror inte Ks:s ordförande att eventuellt försämrade 

ekonomiska förutsättningar kommer att vara förödande för modellens vara i Vellinge 

kommun. Möjligtvis kan fokus komma att läggas på andra områden än idag.    

5.3.2 Intervju med Ekonomidirektör Kenneth Jönsson

Intervjun genomfördes onsdagen den 16:e april kl. 13.00 – 14.00 på Jönssons rum i 

Kommunhuset, Vellinge kommun. 

I egenskap av ekonomidirektör är Kenneth Jönsson övergripande ansvarig för kommunens 

ekonomi, dvs. budget, budgetuppföljning, finansieringsfrågor och bokslut samt ansvarig för 

att det finns en tillfredställande intern kontroll inom hela kommunens organisation. Jönsson är 

VD för Vellinge Koncern AB.

Personens centralitet

Kenneth Jönssons har enligt egen utsago haft en aktiv roll vid Vellinge kommuns införande 

av Balanserad styrning som styrmodell. Han har varit pådrivande och varit en av fyra som 

utgjort den inofficiella styrgruppen. 

Igår

Varför valde Vellinge kommun att använda sig av Balanserad styrning som styrmodell?

Jönsson berättar att kommunen satsade mycket på utbildning inom målstyrning i samband 

med en större omorganisation 1992. 1990-talet medförde dock ekonomiskt kärva tider för 
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svenska kommuner och införandet av målstyrning som styrverktyg blev ej av då fokus fick 

läggas vid att kontrollera ekonomin. Vidare förklarar Jönsson att det sedan tidigare fanns ett 

balanskrav på kommunerna som i enkla ordalag gick ut på att utgifterna inte fick överstiga 

intäkterna. 2005 formulerades balanskravet om till det rådande kravet på God ekonomisk 

hushållning (GEH). Kommunerna ska nu formulera både finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mål för sin organisation. Dokumentet som utgör GEH innehåller förslag 

på ett antal styrmodeller som ligger i linje med de nystiftade kraven och är användbara i syfte 

att bemöta dessa. En av de föreslagna styrmodellerna är Balanserad styrning och 

ekonomidirektören menar att det kändes tilltalande att syssla med fler perspektiv än enbart 

ekonomin. Jönsson tillade att det kommunala bolaget Serkons konsulter sedan tidigare hade 

goda erfarenheter av Balanserat styrkort och att dessa förordade användandet av denna 

styrmodell. Balanserad styrning passade slutligen in på vad Jönsson anser vara ytterst 

grundläggande för att en ny styrmodell överhuvudtaget ska vara aktuell att införa, nämligen 

att den blir en del av den vanliga budgetprocessen och inte skapar en ny samt att den får 

organisationen att hänga ihop från kommunledningen ända ner till individnivå. 

Hur tillsattes styrgruppen för införandet av BSC och hur har den arbetat?

Jönsson avslöjar att den s.k. styrgruppen inte var formellt utsedd men att det är denna grupp 

som har ”lett arbetet med och utvecklandet av styrkortet”. Styrgruppen har bestått av 

Ekonomidirektör Kenneth Jönsson, Personaldirektör Gert Åberg samt Serkons två konsulter, 

eller ”experter” som Jönsson valde att uttrycka det, Leif Persson och Stefan Jönsson. Serkons 

två konsulter hade sedan tidigare gedigen erfarenhet av arbete med Balanserad styrning i 

andra kommuner och enligt Jönsson ”bidrog de med sitt praktiska kunnande till en djupare 

förankring ner och ut i organisationen.”  

Hur resonerade ni vid val av perspektiv och antal perspektiv? 

Ekonomidirektören förklarar att man ”…ville beskriva verksamheten ur fler dimensioner än 

den rent ekonomiska” och att ”man genomgående har fyra till fem perspektiv”. Jönsson 

berättade att man resonerade sig fram och fastnade för att välja ut fyra perspektiv. När dem 

tittade sig runt tyckte ekonomidirektören att Vellingeiten, brukarna, föll sig naturligt då det är 

mot kommuninvånarna kommunens service riktar sig. Jönsson pekar vidare på att kommunen 

är en stor arbetsgivare och att det därmed kändes naturligt med ett medarbetarperspektiv. 

Ekonomiperspektivet kändes självklart då ” ekonomin är och förblir viktig.” De tre första 

perspektiven skapade med andra ord väldigt lite diskussion då de enligt Jönsson ”snabbt föll 
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på plats”. När det fjärde perspektivet skulle väljas uppstod mycket diskussion kring huruvida 

man skulle välja den Interna processen eller utvecklingsperspektivet. Det blev till slut 

utvecklingsperspektivet (i Vellinge kommuns styrkort går detta perspektiv under 

benämningen (Utvecklingsområden) som fick bli det fjärde och sista perspektivet. Detta då, 

enligt Jönsson, den interna processen inte är ett mål i sig utan snarare ”ett medel för att 

åstadkomma något annat.” Kenneth Jönsson summerar frågan genom att uttrycka att han 

”tycker att fokus har lagts på de väsentliga grejerna.” 

Är du insatt i Kaplan & Nortons ursprungsmodell och hur mycket anpassning togs till 

denna vid utformandet av kommunens variant av modellen?

Enligt Jönsson är han bekant med modellen och någorlunda insatt i hur den fungerar. Dock 

har kommunen i sitt arbete med styrmodellen i mindre utsträckning gått tillbaka till Norton & 

Kaplans akademiska grundmodell. Istället menar Jönsson att man vid konferenser tagit del av 

andras erfarenheter (bl.a. Göteborg kommun) samt vid studiebesök i Kungälv kommun och på 

företaget Kappahl. Här betonar Jönsson återigen betydelsen av Serkons konsulters kompetens 

inom området. Givetvis är grunderna hämtade från Kaplan & Nortons ursprungsmodell men 

Vellinge kommun ”har tolkat den och gjort sin egen variant”. 

Idag

Hur resonerar ni när ni väljer framgångsfaktorerna, måtten och målen?

Jönsson förklarar att framgångsfaktorerna egentligen är valda utifrån ”honnörsorden” i 

programförklaringen. Vidare har de kommunövergripande målen kommit till (och förändras) i 

en process inom kommunens ledningsgrupp ”V8” bestående av kommunstyrelsens ordförande 

samt sju ledande politiker och tjänstemän. Det kommunövergripande styrkortet samt de 

nämndsövergripande styrkorten tas sedan upp för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. Oppositionen har inför budget 2006 och budget 2007 haft möjlighet att 

lägga yrkanden på ändringar i styrkorten. Då moderaterna har egen majoritet i Vellinge 

kommun och ingen konsensus fodras blir det inte tal om några ändringar utifrån politiska 

incitament. Däremot har styrgruppen varit ute och förankrat modellen i de olika 

partigrupperna.
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Varför är m-förvaltningen den enda förvaltningen i vilken styrkortet har lyfts ner på 

individnivå? 

Jönsson pekar ut tre betydande faktorer. Förvaltningsdirektören Ann-Christine Garnås höga 

tilltro till modellen och hennes vilja till att föra ut den i hennes organisation har betytt mycket. 

Vidare ger modellens överblickbarhet en fördel då M-förvaltningen är kommunens i särklass 

största förvaltning med c:a 1200 anställda. Kopplat till det stora antalet anställda är att m-

förvaltningen är den enda förvaltningen vilken har anställda utanför Vellinge kommuns 

kommunhus. Därför blir styrkortet behjälpligt i kommunikationen med lägre nivåer ute på de 

olika platschefsområdena.     

Hur ser du personligen på styrning i allmänhet och det balanserade styrkortet i 

synnerhet som styrmodell? 

När det gäller styrmodell säger Jönsson att han är ”fullständigt likgiltig till vilken du väljer”. 

Han menade att det finns två faktorer som avgör huruvida den aktuella styrningen kan anses 

lyckad och framgångsrik: ”Att du vågar välja vad du ska styra på. Antalet mål för aldrig bli 

för många” samt ”vilken modell du än väljer måste ledningen visa att den tror på den!” 

Ekonomidirektören påpekar även att, som i fallet med balanserad styrning, ”om andra saker 

än siffror blir viktiga måste ledningen vara trogen den valda styrmodellen, hålla fast vid den 

och genom detta skapa kontinuitet.” 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med balanserad styrning som styrmodell?

Kenneth Jönsson ser främst följande fördelar respektive nackdelar med balanserad styrning:

+ Den enskilda medarbetaren kan tack vare sitt styrkort se och urskilja sitt eget bidrag till 

helheten. Detta väljer Jönsson att kalla ”Den blå tråden”.

+ En annan positiv omständighet är att man genom de fyra perspektiven ”tänker på ett mer 

strukturerat sätt”.

+ Kommunens ledningsgrupp (V8) har i styrkortet fått ett verktyg att diskutera och en orsak 

till att lyfta blicken från sin egen nämnd eller verksamhet.  

+ Ledningen har lärt sig att sätta mål för den egna organisationen, mål som löpande går att 

följa upp under året. Kämpar vidare med att sätta ännu mer utmanande mål.

– Till viss del tidskrävande då varje mål tar tid i anspråk och förmågan att välja bort mindre 

väsentliga mål inte till fullo finns inom organisation. 
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– Förekommande problem med att identifiera på vilken nivå ett mål bör formuleras för att 

göra mest nytta. Det är lätt att komma på fel nivå vilket leder till svårigheter. Exempelvis kan 

kommunstyrelsen formulera ett övergripande mål som kanske hör hemma på nämndsnivå och 

därför egentligen bör brytas ner. 

´

Imorgon

Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering?

Verksamhetsmässig samt ekonomisk uppföljning för de kommunala verksamheter som är 

kopplade till det kommunövergripande styrkortet sker enligt Jönsson genom den årliga 

tertialuppföljningen i maj, delårsrapporten i september samt i samband med årsredovisningen. 

Ett mål som i tertialuppföljningen eller i delårsrapporten inte bedöms bli uppnått kan mycket 

väl vara uppnått när utvärdering görs i bokslutet. Därtill vilar det på varje budgetansvarig i 

kommunen att ”löpande följa upp verksamhet och ekonomi enligt anvisningar inom 

respektive nämnd”. Så fort det uppdagas något som inger oro och inte är som det ska, skall 

detta ”flaggas upp” och rapporteras till kommunstyrelsen. Exempelvis kan en kall vinter med 

oväntat stora mängder snö ge oförutsedda kostnader för vinterväghållningen vilket inte ligger 

inom ramen för (i detta fall Tekniska nämndens) budgeten. Jönsson fortsätter med att berätta 

att hela utvärderingsmodellen bygger på att Vellinge kommun sedan början av 1990-talet haft 

en väldigt stark budget. Följsamheten mot beviljade medel och uppsatta mål har varit god 

vilket har medfört att kommunstyrelsen inte har begärt in tätare uppföljningar än vad den gör 

idag. Skulle en utvärdering visa att ett uppsatt mål inte har uppnåtts korrigeras eller 

omformuleras målet inför kommande/följande verksamhetsår

Vilka framtida utmaningar och prövningar tror du balanserat styrkort i Vellinge 

kommun står inför och vad kan göras för att förbättra användandet i framtiden?

Som tidigare nämnts menar ekonomidirektören att det finns potential till förbättring vid 

formulerandet av de kommunövergripande målen. Dessa kan bli mer utmanande och därmed 

mer stimulerande för organisationen arbete. Han menar att modellen i sig ”sitter” men att 

innehållet kan utvecklas och förbättras. Ett nästa steg är att ytterligare få modellen att fungera 

”tvärs igenom organisationen”. Detta görs genom att styrkorten på de olika nivåerna hänger 
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samman i så pass hög grad att resultatet på en nivå kan summeras för att bedöma 

måluppfyllelsen på nästa, högre nivå. 

Beträffande eventuella prövningar flaggar Jönsson för att en försämrad ekonomi kan komma 

att sätta modellens hållbarhet på prov. Sedan styrkortets födelse i Vellinge kommun 2004/05 

har kommunen haft en god ekonomi då det har varit goda tider med en hög, nationell

konjunktur. Detta har gett arbetsro och möjlighet att arbeta med och fokusera på andra delar 

än den rent ekonomiska biten. Skulle ekonomin svänga kan också nyttan med balanserad 

styrning vända.

5.3.3 Intervju med Förvaltningsdirektör Ann-Christine Garnå (M-
förvaltningen)

Intervjun genomfördes torsdagen den 10:e april kl. 13.30 – 14.30 på Garnås rum i 

Kommunhuset, Vellinge kommun. 

Förvaltningsdirektör Ann-Christine Garnå är chef för Vellinge kommuns M-förvaltning vilket 

innebär att hon är chef för förskola, utbildning (allt från grundskola till vuxenutbildning), 

äldre- och handikappomsorg, individ -och familjeomsorg samt fritid- och kulturverksamhet. 

Alla de verksamheter som benämns ’mjuka förvaltningar’.

Personens centralitet

Garnå har i egenskap av förvaltningsdirektör varit en av de drivande i arbetet med att införa 

och implementera styrkortet i sin organisation. Hon har suttit med i chefsgruppen (V8) och 

varit med i utarbetningen av de fyra perspektiv Vellinge kommun idag använder sig av. 

Igår

Hur gick ni tillväga vid implementeringen av styrkortet inom m-förvaltningen?

Garnå berättar att man först identifierade och klargjorde M-nämndens/M-förvaltningens 

funktion i processen. ”Vilka frågor är aktuella och vad händer? Vad sker vid nedbrytning till 
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pc-områdena?”66 Detta gjordes för att skapa och få förståelse för att detta är en angelägen 

fråga. När processen väl hade nått så här långt kopplades platscheferna tillsammans med sina 

assistenter in. Enligt Garnå varierade till en början förståelsen för det nyttiga med styrkortet 

bland platscheferna. Därför fick staben inom M fungera som en förlängd arm för att öka 

förståelsen och betona nyttan med styrkortet. Garnå fortsatte med att poängtera att arbetet 

med styrkortet har gått förvånansvärt smärtfritt och snabbt när nyttan med styrkortet väl har 

förståtts ute i organisationen. Det har dock varit väldigt viktigt att betona att det individuella 

styrkortet inte bara är ett enskilt kort utan även en del av något större och är kopplat till hela

organisationens utveckling. Slutligen pekar Garnå på att Vellinge kommun i stort har haft 

väldigt goda förutsättningar för en förtjänstfull implementering av balanserad styrning. Detta 

då Vellinge och M länge har haft ”stenkoll på ekonomin” vilket har underlättat och gett tid 

och ork till implementeringen. 

Är du insatt i Kaplan & Nortons ursprungsmodell och hur mycket konsideration togs 

till denna vid utformandet av m-förvaltningens variant av modellen?

Garnå berättar att Kaplan & Nortons ursprungsmodell långt ifrån följs (och har följts) 

”slaviskt”. Dock ville hon framhålla att om en styrmodell ska sjösättas i en så stor 

organisation är en bild av ”hur förklarar man från början” viktig. Enligt Garnå har det 

”tuggats fram- och baklänges vad som känns realistiskt” att ta med i styrkortet för M. I denna 

”process i processen” menar Garnå att det varit behjälpligt att resonera och diskutera kring 

grunderna olika yrkesgrupper emellan (ekonomer, personalchefer m.fl.). 

Idag

Hur resonerar ni när ni väljer framgångsfaktorer, mått och mål?

Enligt Garnå har M-förvaltningen alltid en egen plan för verksamheten att arbeta efter och 

följa upp. Hon har tillsammans med sin stab fört en diskussion där gruppen sett till 

aktualiteter för den egna verksamheten och bl.a. tittat på vilka aktuella skolrapporter som har 

släppts och vad t.ex. departementen och socialstyrelsen ger för direktiv i olika frågor (vad 

som är på gång sett till den egna verksamheten) samt vad befintliga måldokument för M-

förvaltningen säger om den politiska färdriktningen. Med detta slags förarbete som fundament 

                                                
66 Pc-områdena är en förkortning av platschefsområdena. 
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har Garnå tillsammans med sin stab ”plockat fram relevanta frågor för uppföljning inom 

balanserad styrning.” 

Varför är M-förvaltningen den förvaltning inom vilken styrkortet har förankrats 

djupast?

Här berättar förvaltningsdirektören att det tidigare inom M hade arbetats med kvalitets-

uppföljning för de olika verksamheterna. Detta har dock gjorts utan att man har använt sig av 

ett gemensamt system för hela organisationen. Då M-förvaltningen har ett stort antal anställda 

vilket gör det komplicerat att få en god överblick över hela verksamheten tyckte sig 

förvaltningsdirektören ”se nyttan i styrkortet”  Då Garnå enligt egen utsago tilltalas av 

”ordning och reda” ansåg hon att balanserad styrning var en passande styrmodell. Ett problem 

har således varit att få det att hänga ihop från ks hela vägen ut i organisationen. Att M-

förvaltningen har anammat styrkortet ända ner på individnivå menade Garnå var ”en naturlig 

utveckling” av kvalitetsuppföljningen. Garnå poängterade slutligen att det är mycket upp till 

varje enskild verksamhet att arbeta efter styrkortet. 

Hur har styrkortet mottagits bland personalen?

Enligt Garnå har reaktionen på den nya styrmodellen varit blandad. Vad som har varit 

betydelsefullt är hur pass engagerad i och entusiastisk över arbetet med balanserad styrning

deras chef har varit. Detta då ”bärarna kan få personalen med sig” menar Garnå. Hon fortsatte 

med att konstatera att det i sig inte är speciellt svårt att fästa en modell i en organisation men 

att det är desto svårare att få modellen att sätta prägel på och lämna spår i vardagsarbetet. 

Garnå berättar att många anställda inom M-förvaltningen, bl.a. sjuksköterskor och lärare, har 

individuellt satta löner. Då de individuella styrkorten följs upp och utvärderas vid ett årligt 

medarbetarsamtal kan lönen komma att bero på huruvida individen satt realistiska mål och om 

dessa mål nåtts på ett förtjänstfullt sätt. Den kritik som ibland förs fram mot enskilt satta mål

har vid behov framförts med stöd i programförklaringen genom frågan ”Var har hittar du stöd 

för detta i programförklaringen?” 

Hur ser du personligen på styrning i allmänhet och det balanserade styrkortet i 

synnerhet som styrmodell? Fördelar och nackdelar.

Förvaltningsdirektören menar på att det egentligen inte finns några direkta nackdelar med 

balanserad styrning som styrmodell men tillade att det ”säkert finns lika bra modeller.” ”Det 
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man isf. kan anmärka på är att det är lätt att bli för ivrig och att man kan bli frustrerad för att 

man inte hinner och orkar jobba med alla inlagda mål”, säger Garnå.

Imorgon

Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering?

Det ser lite olika ut för de olika verksamheterna menar Garnå. Det kan vara enkäter, 

frukostmöte där någon i staben träffar platschef, ett antal pedagoger eller annan personal som 

berörs av frågeställningarna. Det kan vara enkäter till brukare eller vårdtagare eller intervjuer 

av vårdtagare, ”…som du ser är det många olika sätt att följa upp på.”

Experterna i staben sammanställer och drar slutsatser och kommer med åtgärds- eller 

förbättringsförslag och återkopplar sedan till resp verksamhet och lämnar rapport till nämnden.

Vi kan bli duktigare på att formulera uppdragen, begränsa frågeställningarna är också viktigt 

just nu är det alldeles för mycket. ”Dessutom behöver vi jobba mer med implementeringen det 

sitter inte fast och självklart i organisationen ännu.”

Vilka framtida utmaningar och prövningar tror du balanserat styrkort i Vellinge 

kommun står inför och vad kan göras för att förbättra användandet i framtiden?

Då stora delar av M-förvaltningen idag ligger ute på entreprenad och att entreprenörerna 

förutom de kommunala styrkorten även har egna kvalitetsuppföljningar, ställer Garnå sig 

frågan ”Hur länge, i ivern, orkar man följa upp?” Detta ser Granå som en utmaning. 

Garnå identifierar vidare ett antal områden inom vilka det finns potential att förbättrad 

användandet av Balanserad styrning:

– Ibland sätts målen i ett allt för kort perspektiv då de flesta idag gäller för ett år i taget. Garnå 

menade på att mål satta i ett två- eller treårsperspektiv kan hjälpa till att avlasta det ibland 

tidskrävande arbetet.

– Minska antalet mål vilka idag är alldeles för många. Det byggs på med mål i varje steg av 

styrkortskedjan (Mål från Ks, stab, pc-områden, individuella). Lära sig att välja ut de mest 

relevanta målen att följa upp.
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5.3.4 Intervju med Avdelningschef för Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Vensel Roskvist.

Intervjun genomfördes tisdagen den 15:e april kl. 10.00 – 11.00 på Roskvists rum i 

Kommunhuset, Vellinge kommun. 

I egenskap av avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen i Vellinge kommun varit med 

och utformat styrkort för sin verksamhet inom M-förvaltningen.

Personens centralitet

Vensel Roskvist har i egenskap av avdelningschef för IFO varit ansvarig för den balanserade 

styrningens implementering inom den egna organisationen. Roskvist har arrangerat en rad 

aktiviteter för att skapa förståelse för och kunskap om balanserad styrning inom sin 

verksamhet. Han har på så sätt försökt klargöra fördelarna med styrmodellen och den enskilde 

medarbetarens roll. 

Igår

Vilka har arbetat med att ta fram styrkort för IFO?

Roskvist inleder med att berätta att det under uppstartsfasen för balanserad styrning hölls 3-4 

utbildningsdagar (halvdagar) för M-förvaltningens ledning och stab. Utbildningsdagarna 

inkluderade arbete med att skapa ett utkast för ett styrkort. Roskvist fyller i med att detta 

utkast sedermera kom att användas som det faktiska styrkortet.

Till vilken grad har Vellinge kommuns programförklaring följts vid val av 

framgångsfaktorer, mått och mål?

Roskvist menar att man snarare tittar mer på det verksamhetsspecifika och därmed de 

verksamhetsspecifika riktlinjer som finns för IFO. Dock poängterar han att kommunens 

övergripande programförklaring alltid används som bas då det är den som ”styr 

verksamheten”.   
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Idag

Hur resonerar ni när ni väljer framgångsfaktorerna, måtten och målen?

Roskvist förklarar att de flesta gällande målen kommer från det kommunövergripande 

styrkortet och gäller för organisationen i stort. Dessa mål styr inte IFO över och de måste 

därför tas med i det verksamhetsspecifika styrkortet. Som ett komplement till de 

kommunövergripande målen, fortsätter Roskvist, sätter varje verksamhet 2-3 egna mål utifrån 

områden som är specifikt viktiga för den enskilda verksamheten (IFO). Då de 

verksamhetsspecifika målen är nedbrutna från det övergripande styrkortet förs här en parallell 

dialog med förvaltningschef Garnå för att ”stämma av” att det verksamhetsspecifika styrkortet 

ligger i linje med m-förvaltningens övergripande styrkort. 

Varför är M-förvaltningen den förvaltning inom vilken styrkortet förankrats djupast?

Roskvist pekar på en tydlighet i organisationen och att en av de viktigaste anledningarna är att 

Förvaltningsdirektören tillsammans med sin stab tror på balanserad styrning som styrmodell, 

det är ”inte mer med det”, säger Roskvist. 

Anser du att Vellinge kommuns fyra perspektiv fångar upp det väsentliga att mäta i 

verksamheten?

Roskvist anser att de fyra perspektiven både är bra och logiska att ha med och menar att 

Vellinge i perspektiven har ”fångat väsentligheterna”. Roskvist resonerar som följande: 

Kommuninvånarna (Vellingeiten) står överst då dessa är viktigast. För att kunna tillgodose 

kommuninvånarnas behov behöver medarbetarna hanteras (Medarbetarperspektivet). Därmed 

blir utvecklingen för medarbetarna viktig (Utvecklingsområden). Vidare är det de ekonomiska 

ramarna och det ekonomiska spelrummet som styr och de måste man kunna hantera 

(Ekonomi). Därefter väljer man inriktning inom perspektiven genom att välja framgångs-

faktorer vilka kan skifta över tid.   

Hur har styrkortet mottagits bland personalen?

En del har i viss mån tyckt att det varit löjligt att formulera individuella styrkort då det kan bli 

”äckligt konkret” i formuleringarna, berättar Roskvist och menar att ”styrkorten blir tydligare 

och tydligare för varje nivå de bryts ner och det blir väldigt konkret längst ner”. Roskvist 

tycker att det konkreta i de individuella styrkorten hjälper till med att skapa en förståelse för 



40

hur viktigt den enskildes arbete är. Han exemplifierar: ”Ponera att jag har ett mål som säger 

att jag ska vara frisk då det i det kommunövergripande styrkortet inom 

medarbetarperspektivet finns ett mål som säger att sjukfrånvaron skall vara högst 7 %. Når jag 

detta mål genom att säga att jag ska ta regelbundna promenader minst 3 ggr/veckan så är en

av det totala antalet medarbetare friska och jag har alltså bidragit med vad jag kan för att 

kommunen ska nå sitt övergripande mål om taket för sjukfrånvaron.” 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med styrkorten?

Roskvist säger sig överlag vara mycket nöjd över att få arbeta med balanserad styrning som 

styrmodell. Han identifierar följande för- och nackdelar med styrmodellen:

+ Tydlig styrning uppifrån och ner med tydliga mål, ”Suveränt bra!”. Det blir tydligt för den 

enskilde att ”mitt bidrag (arbete i vardagen) blir viktigt för hela organisationens 

måluppfyllelse”. ”Ett talande exempel på detta är kanotpaddlingsexemplet: Om alla ror i takt 

och gör sitt jobb färdas kanoten i bra fart och i utsatt riktning.” 

– ”Det kan lätt bli för många mål av ren iver då man styr uppifrån och vill så himla mycket”. 

Roskvist menar att arbetstiden inte räcker till för obegränsat med mål då varje mål ska 

omsättas i praktiken i form av aktiviteter samt följas upp. Därför är det viktigt att fundera över 

vilka mål och hur många mål som är realistiskt att ta med. 

– Alternativet till ett minskat antal mål är att målen sätts utifrån ett längre tidsperspektiv. 

Roskvist menar att det blir lättare att arbeta mot ett mål om det förlängs över tid. 

Varaktigheten för ett enstaka mål kan enligt Roskvist med fördel sättas på tre år. Första året 

viks då åt planering, analysering samt framarbetande av strategier. Andra och tredje året ägnas 

därefter åt att faktiskt arbeta för att målet ska nås. Idag återfinns nästan samtliga mål i ett 

ettårsperspektiv och mål ersätts ständigt av nya mål, påpekar han.  

Imorgon

Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering?

Vid medarbetarsamtalen brukar Roskvist be medarbetaren välja ut 3 mål som anses lyckade 

och därmed uppfyllda samt 3 mål som har varit mindre lyckosamma. Tillsammans diskuterar 
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Roskvist och medarbetaren dessa mål för att se vad som har gått snett respektive gått bra.

Enligt Roskvist bör den individuella måluppfyllelseprocenten ligga på runt 75 % vilket kan 

anses vara bra. Är den mycket lägre kan misskötsel eller för optimistiskt satta mål vara fallet. 

Är den upp mot 100 % kan fallet vara att målen är för simpelt formulerade. Detta spelar in vid 

den individuella lönesättningen.

På vilket sätt anser du att Vellinge kommun i allmänhet och M-förvaltningen i 

synnerhet kan utveckla och förbättra sitt användande av balanserad styrning?

”Vi kan lära oss att sätta mer utmanande mål och bli bättre på att välja ut färre men relevanta 

mål”, säger Roskvist. Som han tidigare har sagt vill han även se att vissa mål sätts utifrån ett 

längre tidsperspektiv då tiden som behövs för att målen ska kunna arbetas mot på ett 

förtjänsfullt sätt ofta är knapp.

6. Analys

”Hur har Vellinge kommun använt sig av Balanserad styrning för att förbättra

ekonomi- och  verksamhetsstyrningen?”

Nedan följer en sammanfattning av de empiriskt grundade svar på de preciserade

frågeställningar som ställdes under ”Syfte”. 

Varför valde Vellinge kommun att införa balanserad styrning?

När det statliga balanskravet på kommunerna genom GEH skrevs om 2004 och kom att 

omfatta både finansiella och verksamhetsmässiga mål istället för enbart finansiella mål, ansåg 

ledande politiker och tjänstemän i Vellinge kommun att det behövdes en ny styrmodell som 

inte enbart styrde på ekonomiska mål. Balanserad styrning kändes genom sin flerdimen-

sionella struktur tilltalande för kommunledningen då modellen tog hänsyn till fler perspektiv 

än det rent ekonomiska. Vellinge kommun valde Balanserad styrning för att uppfylla

lagstiftarens krav på GEH. Andras erfarenheter (Kungälv kommun, Göteborg kommun, 

Kappahl men kanske framförallt Serkons konsulter) har också inverkat på val av styrmodell.

Modellen kunde med fördel integreras i budgetprocessen samt att den genom sin utformning,

med mål som bryts ner nivåvis, får organisationen att hänga ihop från ledning ner till 

individnivå, något som det tidigare har brustit i. Modellen fångade slutligen upp hela 
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organisationen genom en god överblick och individuella styrkort i strävan efter en god 

verksamhetsutövning. 

I vilken utsträckning har Vellinge kommun följt Kaplan & Nortons grundmodell?

Det kan konstateras att Vellinge kommuns variant av grundmodellen både innehåller 

gemensamma delar men också specifika delar anpassade efter kommunens organisation och 

förutsättningar. Strukturellt sett har Vellinge valt fyra, förordade perspektiv men namngett

och utformat dem efter kommunala preferenser där profitsökandet tonats ned till förmån för 

effektivitet och kvalitét i de kommunalt tillhandahållna tjänsterna. Liksom i grundmodellen 

grundar sig kommunens modell i den övergripande visionen formulerad i ett antal 

måldokument, däribland programförklaringen.  I linje med grundmodellen har kommunen 

tagit med mål, framgångsfaktorer, mått och aktivitetsplan i sin modell av styrkortet. Angående 

tidsmässig och top-down-implementering har kommunen liksom grundmodellen förordar 

implementerat från ledning ner till individnivå och förankringen har tagit drygt 2 år.

Uppföljnings- och belöningssystem finns via medarbetarsamtal och individuell lönesättning. 

Hur har Vellinge gått tillväga vid implementering av Balanserad styrning inom 

organisationen?

Teori om att det inom offentliga organisationer finns ett centralistiskt planeringsbeteende där 

ledning planerar för övrig organisation med en överblicksproblematik med svårighet att skapa 

sig en tillräcklig överblick och helhetsbild får delvis sägas gälla även för Vellinge kommuns 

implemeteringsprocess av balanserad styrning. Det centralistiska planeringsbeteendet 

återfinns i Vellinge kommun där ledningen tagit beslut om användandet av Balanserad 

styrning, utformat det övergripande styrkortet som styr styrkorten på lägre nivåer samt givit 

direktiv om att styrkortet ska användas ända ner på individnivå. Dock har balanserad styrning 

genom styrkorten, tvärtemot teorin, bidragit till en godare helhetsbild och överblick över 

organisationen samt skapat en tydlig sambandskedja organisationen igenom där 

ansvarsfördelningen och styrningen mot utsatta mål har blivit klarare.

Har, och i så fall i vilka avseenden, Balanserad styrning förbättrat ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen i Vellinge kommun?

Modellen har gett kommunledningen en överblickbarhet över organisationen som inte tidigare 

har funnits. Detta har hjälpt kommunledningen att lättare kommunicera vision, direktiv och 

budskap ut och ner i organisationen och att fokusera styrningen på det som man anser vara 
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viktigt och väsentligt. Perspektiven bidrar även till ett mer strukturellt tänkande vilket har fått 

kommunens ledningsgrupp att se till helheten och inte enbart till respektives nämnd eller 

förvaltning. Kommunikationen mellan kommunens olika delar har förbättrats och styrkorten 

har fått medarbetarna att se deras indivduella nytta för organisationen i stort då deras 

måluppfyllelse bidrar till kommunens måluppfyllelse i helhet. En ”blå tråd” har därmed 

upprättats organisationen igenom.  

Vad kan Vellinge förbättra i sitt arbete med Balanserad styrning?

Det finns potential till förbättring gällande tydlighet i länken mellan kommunledning och rakt 

nedstigande nivåer i organisationer. Ansvarsfördelningen i aktivitetsplanerna för styrkorten 

kan bli tydligare. Vidare kan kompetensen kring val av mål bli bättre så att fokus enbart läggs 

på relevanta mål samt att målen uteslutande formuleras på rätt nivå. Slutligen kan kunskapen 

ökas vid tidsvaraktighet vid målsättning då vissa mål lämpar sig bättre över en två- eller 

treårsperiod. Modellen kan komma att sättas på prov med förändrade fokus om de goda 

ekonomiska förutsättningarna förändras.

7. Avslutande diskussion

Vellinge kommun har på förhållandevis kort tid (2004 fram till idag) utformat och 

implementerat en ny styrmodell inom sin organisation och detta med framgång. Modellen har 

förutom nya, viktiga fokusområden bidragit till en tydligare överblick och en större kunskap 

om vad som specifikt är viktigt att styra mot för Vellinge kommun. Styrmodellens strukturella 

utformning liknar i grunden förebildmodellen av Kaplan & Norton men kommunen har även 

tagit hänsyn till sina egna förutsättningar bland annat via den kommunala visionens huvudroll

gjort den till sin egen. Det ter sig vara grundläggande för offentliga förrättningar att i viss 

utsträckning anpassa modellen till egna förutsättningar, kanske framförallt då profitsökandet i 

det offentliga får stå tillbaka för effektivitet, nöjda medborgare och god verksamhetsutövning. 

Kommunens länge goda ekonomi har bidragit samt den politiska situationen har underlättat 

implementeringen av styrmodellen. Tilltron till modellen är hög i kommunen och intervjuade

personer anser att den har bidragit till en tydlighet och överblick över organisationen och har 

hjälpt personalen att se den individuella nyttan i det dagliga arbetet för kommunen i stort. 
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Implementeringen har skett med start i ledning genom utformande av kommunövergripande 

styrkort vilka sedan har brutits ner på individnivå. Kritiken mot ett centralistiskt 

planeringsbeteende får i detta fall inte anses befogad. Detta då styrkorten har bidragit med en 

förståelse för det individuella arbetets nytta för helheten, förankring av kommunens vision på 

lägre nivåer samt en bättre överblick över organisationen vilket sammantaget gett en 

effektivare ekonomi- och verksamhetsstyrning.

För att anknyta till problematiken om God ekonomisk hushållning får det sägas att Vellinge 

genom införandet av Balanserad styrning tillgodosett det statliga kravet då kommunens 

styrkort innehåller finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål som är mätbara, realistiska, 

möjliga att utvärdera samt satta i både ett kort och långt perspektiv (även om det går att 

förbättra målsättningen i det långa perspektivet). 
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