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Titel: Att styra i förändring – En fallstudie av Falkenbergs Kommun och deras 

målstyrningsmodell 

 

 

Bakrund: I dagens samhälle har kommuner blivit allt mer konkurrensutsatta då 

möjligheterna för befolkningen att flytta har ökat. Detta har medfört att kommuner fått 

ökad press på sig att anpassa sig till nya förhållanden för att attrahera invånare. Nya 

förhållanden kan orsakas av bland annat demografisk utveckling, politiska val och 

konkurrerade kommuner. Därmed blir kommuners målstyrningsmodeller och hur de 

klarar av förändringar av intresse.  

 

Syfte: Vi har för avsikt att beskriva hur Falkenbergs Kommun har anpassat sin 

målstyrningsmodell för att vara mottaglig för förändringar, samt att identifiera faktorer 

som kan påverka hur förändringsbenägen kommunen är. 

 

Metod: Vi har gjort en fallstudie av Falkenbergs Kommun där vi har intervjuat ett antal 

anställda till vår empiriska del av uppsatsen. Den teoretiska delen består av teorier vi 

har hämtad ifrån kända författare inom områden som kommuner, målstyrningsmodeller 

samt förändring. Vi har sedan analyserat vår empiri med hjälp av vår teori för att 

besvara våra frågeställningar.  

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att Falkenbergs Kommun som organisation är 

förändringsbenägen. Dels genom målstyrningsmodellen, dels genom de faktorer som vi 

identifierade i The Accounting Change Model. De faktorer som dämpar förändringen i 

kommunen beror inte på hur kommunen arbetar utan ligger i dess natur som kommun. 

Därmed har Falkenbergs Kommun goda förutsättningar att ta sig an kommande 

förändringar som exempelvis val, demografiska förändringar eller 

konkurrenssituationen kan innebära. 

 

Nyckelord: Kommun, balanserat styrkort, målstyrningsmodell, förändring, The 

Accounting Change Model 



  

 

iii 

Abstract 

Bachelor thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, 

School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Sweden, Course  

Code: 2FE05E, Spring 2013 

Author: Anna Wengholm, Moa Persson, Vera Boulund 

Supervisor: Pia Nylinder 

Title: Controlling Change - A Case Study of Falkenberg Municipality and their 

performance management system. 

 

Backround: In today's society, municipalities have become increasingly competitive as 

the opportunities for people to move has increased. This has meant that municipalities 

received increased pressure to adapt to new conditions in order to attract residents. New 

conditions may be caused by demographic and political choices and competing 

municipalities. This makes municipal performance management systems, and how they 

can cope with changes, of interest. 

 

Purpose: We intend to describe how Falkenberg Municipality has aligned its 

performance management system to be receptive to change, and to identify factors that 

can affect how change prone the municipality is. 

 

Method: We conducted a case study of Falkenberg Municipality, where we have 

interviewed a number of employees to our empirical part of the thesis. The theoretical 

part consists of theories we have obtained from well-known authors in the areas of 

municipalities, performance management systems and change. We then analyzed our 

empirical work using our theory to answer our questions. 

 

Conclusion: We conclude that Falkenberg Municipality as an organization, is prone to 

change. Partly through it’s performance management system and by the factors that we 

identified in The Accounting Change Model. The factors that moderate changes in the 

municipality does not depend on how the municipality is working but is in its nature as 

a municipality. Thus, Falkenberg Municipality is well placed to address that the 

possible changes, such as elections, demographic shifts or competition might mean. 

 

Keywords: Municipality, balanced scorecard, performance management model, change, 

The Accounting Change Model 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med undersökningens bakgrund där vi diskuterar det 

balanserade styrkortets framväxt och dess koppling till kommunal verksamhet. I 

problemdiskussionen för vi ett resonemang av det balanserade styrkortets roll i 

kommunal verksamhet och den kontinuerliga förändringsprocessen som kommuner 

befinner sig i. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i två frågeställningar och slutligen 

kommer undersökningens syfte att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens teknologiska utveckling och globalisering inom företagsvärlden har resulterat i 

ett större krav på företags anpassningsförmåga (Kaplan & Norton, 1999). Idag läggs det 

mer vikt i att ha kompetent och självständig personal samt att arbeta med bra 

informationssystem för att bli anpassningsbara och kunna möta den efterfråga som finns 

på marknaden. Detta har inneburit en ökning av bland annat individanpassad 

relationsmarknadsföring, skräddarsydda tjänster och nya krav på hur företag hanterar 

sina kundgrupper. Utvecklingen har också medfört att den gamla ekonomistyrningen 

inte längre fungerar lika bra som den gjort tidigare. Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) 

har den gamla ekonomistyrningen blivit föråldrad, särskilt vad gäller kundanpassning. 

Det finns inte något standardrecept för hur företag ska agera för att hantera de nya 

förhållandena.  Ett styrverktyg som har blivit uppmärksammat är det balanserade 

styrkortet som har en anpassningsförmåga till den nya utvecklingen samt skapar 

möjligheter till ett bredare styrperspektiv. (Olve, Roy & Wetter, 1999a) 

 

Det första styrkortet skapades av Robert S. Kaplan och David P. Norton år 1990 då de 

fått i uppdrag av KPMG:s forskningsenhet att studera och utveckla en styrmodell för 

organisationer (Lindvall, 2011). Det balanserande styrkortet är en målstyrningsmodell 

som används för försäkra sig om att organisationens gemensamma inriktningen följs 

(Olve, Roy & Wetter, 1999a). Modellen grundar sig i företagets strategi. Utifrån 

organisationens strategi formuleras sedan en sammanhängande uppsättning mått som 

grupperas i olika perspektiv (Kaplan & Norton, 2009). 

 

Många organisationer mäter och rapporterar idag flera olika prestationsmått som 

exempelvis kundtillfredställelse och produktkvalité, dock läggs det oftast mest fokus på 



finansiella mått (Olve, Roy & Wetter, 1999a). Detta kan vara problematiskt då 

finansiella mått kan påverkas av tidförskjutningar och kortsiktigt tänkande. Genom att 

använda sig av ett balanserat styrkort får organisationer en mer balanserad bild av 

organisationens prestationer eftersom modellen kompletterar de finansiella måtten med 

mjuka mått. (Epstein & Manzoni, 1998) 

 

Det balanserade styrkortet var till en början främst tänkt till större företag (Garengo & 

Biazzo, 2012; Hudson, Smart & Bourne, 2001). Under senare år har dock det Svenska 

Kommunförbundet, som är en intresseorganisation för Sveriges kommuner, aktivt 

medverkat till en ökad tillämpning av det balanserade styrkortet inom kommuner. År 

1996 bjöd förbundet in alla svenska kommuner till att medverka i ett utvecklingsprojekt 

om det balanserade styrkortet. Utvecklingsprojektet fick stort intresse av kommunerna 

och resulterade i att det publicerades en guidebok för kommuner som vill införa ett 

balanserat styrkort. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Under mitten av 1970-talet fullbordades en kommunsammanslagning som kom att 

innebära att Sverige gick från att vara indelat i cirka 2500 kommuner till knappt 280. 

Sammanslagningarna ledde till att det började ställas krav på effektivare politiskt och 

administrativt ledarskap i kommunerna och målstyrning blev mer uppmärksammat. 

Under 1990-talet ökade även antalet externa entreprenörer vilket kom att leda till ett 

ökat kvalitetstänk hos kommunerna och olika kvalitetsutvecklingsprojekt genomfördes. 

(Montin, 2007) 

 

Olve, Roy & Wetter (1999a) menar att då ett balanserat styrkort inte enbart är en 

styrmodell som består av finansiella mått lämpar den sig även väl för organisationer 

som inte har vinst som sitt huvudsyfte. Det finns olika metoder, till exempel SWOT-

analys och benchmarking, som kan användas som styrinstrument inom den kommunala 

verksamheten. Ericsson & Gripne (2004) anser att för en kommunal verksamhet lämpar 

sig det balanserade styrkortet bäst men för att det ska passa i kommunal verksamhet 

behöver justeringar göras (Olve, Roy & Wetter 1999a). 

 

I kommuner röstar medborgarna var fjärde år på vilka politiker de vill ska styra 

kommunen (Regeringskansliet, 2013). Om det politiska styret byts ut kan kommunens 
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mål och riktlinjer komma att ändras. Dessutom säger Ericsson & Gripne (2004) att det 

finns en konkurrens mellan kommuner att vara attraktiva för invånare. För att attrahera 

invånare måste kommuner vara lyhörda och förändringsbenägna (Ericsson & Gripne, 

2004). Kommuner måste också vara beredda på demografiska förändringar som kan 

ske, till exempel kan en åldrande befolkning bli en utmaning för samhället då det är 

färre som ska försörja fler. Dessutom minskas skatteintäkterna som ska täcka 

kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg (Länsstyrelsen, 2007). Detta ger upphov till 

att kommuner ständigt behöver vara förberedda på förändring.  

 

Förändringar inom organisationer är inte helt enkla att genomföra. Faktum är att ca 70% 

av alla förändringsinitiativ misslyckas. Anledningen är bland annat att företagen inte 

tillåter att förändringsprocessen tar den tid som krävs, vilket leder till att cheferna tappar 

fokus och motivation. (Beer & Noriha, 2000) Studier som har genomförts av Innes & 

Mitchell (1990), Cobb, Helliar & Innes (1995) samt Kasurinen (2002) hanterar 

implementering av förändringar i företag. Dessa studier har resulterat i en modell som 

kallas The Accounting Change Model. Modellen tar upp faktorer som kan motivera en 

förändring, har en direkt koppling till förändring samt faktorer som agerar som 

stödelement vid en förändringsprocess; motivators, catalyst och facilitators. Modellen 

innehåller även leaders, momentum of change och barriers. Barriers inkluderar faktorer 

som kan skapa motstånd vid implementeringen av en förändring och är indelade i tre 

underkategorier; confusers, frustrators och delayers. 

 

Modellen balanserat styrkort är starkt kopplat till strategi, vision och mål samtidigt som 

det finns det ett intresse att koppla modellen till kommuner. I kommuner kan 

makthavare och mål bytas ut vart fjärde år samtidigt som den demografiska 

utvecklingen och konkurrenssituation sätter press på kommuner. Detta ger upphov till 

en förändringsprocess. Vi har funnit teori på hur ett balanserat styrkort bör se ut och 

fungera i en kommun. Däremot har vi inte funnit teori på hur kommuner behöver 

anpassa sin målstyrningsmodell och organisation för att vara mottaglig för de 

förändringar som kommunval, demografiska förändringar och konkurrenssituation kan 

innebära. Detta mynnar ut i våra frågeställningar: 

 



1.3 Frågeställningar 

- Hur har Falkenbergs Kommun anpassat sin målstyrningsmodell så att den är mottaglig 

för förändringar? 

 

- Finns det andra faktorer som påverkar hur väl Falkenbergs Kommun är mottaglig för 

förändring? 

 

1.4 Syfte 

Vi har för avsikt att beskriva hur Falkenbergs Kommun har anpassat sin 

målstyrningsmodell för att vara mottaglig för förändringar, samt att identifiera faktorer 

som kan påverka hur förändringsbenägen kommunen är. 
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1.5 Arbetets disposition  

 

 

Inledning 

•Det inledande kapitlet börjar med undersökningens bakgrund där vi diskuterar det 
balanserade styrkortets framväxt och dess koppling till kommunal verksamhet. I 
problemdiskussionen för vi ett resonemang av det balanserade styrkortets roll i 
kommunal verksamhet och den kontinuerliga förändringsprocessen som kommuner 
befinner sig i. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i två frågeställningar. Slutligen 
kommer undersökningens syfte att presenteras. 

Metod 

•I detta kapitel beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av i vår studie. Avsikten med 
detta kapitel är att redogöra för läsaren hur studien har genomförts samt andra aspekter 
vi tagit i beaktning vid utförandet. 

Teori 

•I detta kapitel redogör vi undersökningens teoretiska referensram. Kapitlet innehåller 
tre teman; kommunal verksamhet, målstyrningsmodell och förändring. Vi inleder 
kapitlet med en beskrivning av vad en kommun är. Nästföljande avsnitt behandlar det 
balanserade styrkortet, dess syfte, implementering och roll inom kommuner. Det 
avslutande avsnittet beskriver faktorer som kan påverka en förändring och The 
Accounting Change Model.  Tillsammans utgör avsnitten ett underlag för att undersöka 
hur Falkenbergs Kommun anpassar sin målstyrmodell samt hur förändringsbenägen 
organisationen är. 

Empiri 

•Kapitlet inleds med att beskriva hur Falkenbergs Kommuns organisationsstruktur är 
uppbyggd. Vi kommer sedan att presentera deras målstyrningsmodell samt hur 
kommunen arbetar med förändring. 

Analys 

•I vår analys kommer vi att använda oss av vår teoretiska referensram som ett 
analysverktyg för att besvara våra frågeställningar. Vår analys kommer vara uppdelad i 
två avsnitt, ett avsnitt där vi analyserar hur det balanserande styrkortet anpassats till 
Falkenbergs Kommun och ett avsnitt där faktorer som kan påverka Falkenbergs 
Kommuns förändringsbenägenhet sammanfattas i The Accounting Change Model.  

Slutsats 
•Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser. 



2  Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av i vår studie. Avsikten med 

detta kapitel är att redogöra för läsaren hur studien har genomförts samt andra 

aspekter vi tagit i beaktning vid utförandet. 

 

2.1 Fallstudie 

Denna uppsats handlar om målstyrning och förändring inom Falkenbergs Kommun, mer 

specifikt är det avgränsat till att fokusera på det balanserade styrkortet och hur 

kommunen anpassar det till sin organisation. För att få en bild av hur detta går till 

valdes ett specifikt fall. Enligt Yin (2012) lämpar sig fallstudie som forskningsdesign 

väl vid undersökningar av den här typen. Frågan vi ställdes inför var att bestämma oss 

för vilken typ av fallstudie vi skulle göra. Eftersom tiden för uppsatsen var begränsad 

valdes en enfallstudie. Med fallstudie som forskningsdesign fick vi en djupgående 

redogörelse av ett specifikt fall, dess händelser och erfarenheter (Denscombe, 2009). 

 

2.2 Urval av företag 

Kontakt togs med Falkenbergs Kommun som gärna ville ställa upp som vårt fallföretag. 

Då vi valt fallstudie som forskningsdesign bestämde vi oss för att intervjua flera 

personer på kommunen. Detta gav oss en tydlig bild av hur kommunen arbetar med sin 

styrmodell. Vi valde våra respondenter med hjälp av en metod som kallas snöbolls- eller 

kedjeurval. Urvalet går ut på att forskaren först finner personer som är relevanta för 

undersökningen för att sedan använda dessa personer för att komma i kontakt med 

ytterligare personer (Bryman & Bell, 2010). 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Intervjuer 

Eftersom undersökningen inkluderade intervjuer med flera personer inom 

organisationen ansåg vi att en semi-strukturad intervjuform passade oss bäst. Denna 

intervjuform tillåter respondenterna att svara och utveckla sina svar utöver våra 

specifika frågor. Det medförde att vi kunde få en större inblick i deras erfarenheter. 

Efter intervjuerna kunde vi sedan jämföra deras berättelser och på så sätt få en djupare 

bild av organisationen. Under semi-strukturerade intervjuer använder sig forskaren av 
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specifika teman i en intervjuguide. (Bryman & Bell, 2010) De teman som vi använde i 

vår intervjuguide handlade om kommunens målstyrningsmodell och faktorer som 

påverkar hur förändringsbenägen organisationen är. Intervjuguiden skickades i förväg ut 

för att respondenterna skulle få en uppfattning om vad intervjun skulle innehålla och för 

att ge respondenterna tid att göra eventuella förberedelser. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av våra mobiltelefoner samtidigt som anteckningar fördes för att säkerhetsställa att 

intervjuerna uppfattades på ett korrekt sätt. 

 

Vi kom i kontakt med kommunens Strategienhet som fungerar som en stödenhet för 

kommunens förvaltningar. På Strategienheten intervjuade vi en kvalitetsstrateg som var 

insatt i målstyrningsmodellen och kommunens arbetssätt, en IT-ekonom som hanterade 

förändringar inom kommunen samt data- och IT-system. Med hjälp av dem kom vi i 

kontakt med medarbetare på tre av kommunens fem förvaltningarna. Två av dessa var 

de största förvaltningarna på kommunen med störst budget och flest antal anställda. Då 

alla kommunens förvaltningar arbetade utifrån samma styrmodell ansåg vi att det inte 

var nödvändigt att prata med fler förvaltningar.  

 

Intervjuerna var omkring 30-40 minuter långa med varje respondent. Under intervjuerna 

uppfattades våra frågor ibland olika av respondenterna och vi fick då maila ut 

kompletterande frågor efteråt. Detta upplevde vi inte som något problem då samtliga av 

våra respondenter var samarbetsvilliga och gärna ställde upp med kompletterande 

information. Då det ligger i kommuners intresse att vara öppna och redovisa 

information offentligt var det inte svårt för oss att få tillgång till den information vi 

behövde. För att på ett objektivt sätt kunna presentera empirin lyssnade vi igenom och 

skrev ner intervjuerna redan samma dag. Detta hjälpte oss att få en tydlig bild av 

sammanhanget och de svar som våra respondenter gav oss.   

 

2.3.1.1 Våra respondenter 

Ingrid Sennerdal, Kvalitetsstrateg på Strategienheten. 

Mattias Törngren, IT-ekonom på Strategienheten. 

Karin Delin, Kvalitetstrateg på Barn & Utbildningsförvaltningen. 

Carola Andersson, Administrativ Chef på Kultur & Fritidförvaltningen. 

Fredrik Andersson, Controller på Socialförvaltningen. 

Malin Larsson, Controller på Socialförvaltningen. 



Vi har i uppsatsen valt att kalla Fredrik Andersson för Controller 1 och Malin Larsson 

Controller 2 för att särskilja dem. 

 

2.3.2 Dokument 

Med hjälp av universitetsbibliotekets sökfunktioner fann vi den teori som vår uppsats 

tar sin utgångspunkt i. Vi samlade in sekundärdatan från erfarna forskare inom området. 

Kaplan & Norton (1999) Olve, Roy & Wetter, (1999) Cobb, Helliar & Innes., (1995) 

Anthony & Govindarajan (2007),  Kasurinen (2002), Ericsson & Gripne (2004) och 

Montin (2007)  är de författare som vi främst har använt oss av. Vår empiri bygger på 

material som vi fick tilldelat oss när vi genomförde våra intervjuer. Materialet bestod av 

kommunens årsredovisning 2012, budget 2013 samt andra dokument som kommunen 

publicerat på sin hemsida. 

 

2.4 Kvalitetskriterier 

Yin (2012) tar upp fyra olika kvalitetsmått som forskaren bör ta i beaktning vid 

genomförandet av en fallstudie. Den första är begreppsvaliditet som styrker att ett mått 

faktiskt mäter det som måttet avser att mäta. Det finns olika sätt att säkra 

begreppsvaliditeten, till exempel att använda flera källor vid datainsamling eller låta 

respondenterna läsa igenom det färdiga materialet för att säkerställa att allt uppfattats 

korrekt. Detta har vi tagit hänsyn till och mailade ut vår färdiga uppsats till våra 

respondenter på Falkenbergs Kommun, dessutom har vi styrkt vår undersökning med 

flera olika författare och källor. 

 

Intern validitet innebär att det resultat studien kommer fram till beror på ett faktiskt 

samband och inte en tillfällighet eller en slump (Yin, 2007). Vi anser att den interna 

validiten i studien är god då vi tolkar kriteriet som att det handlar om att hitta ett 

samband mellan frågeställningar och svar. Detta har gjort genom att ställa relevanta 

frågor till våra respondenter.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av en undersökning kan 

generaliseras. En del forskare menar att en fallstudie kan ses i likhet med ett experiment 

som bygger på analytiska generaliseringar. Forskaren strävar efter att generalisera en 

viss uppsättning resultat till en mer generell teori. (Yin 2007) Eftersom vår studie är en 

enfallstudie kan det innebära en brist i studiens externa validitet. Det kan vara svårt att 
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generalisera de resultat vi kommer fram till för andra kommuner. Däremot har vi inte 

haft till avsikt att generalisera våra resultat eftersom vår frågeställning är specifik mot 

Falkenbergs Kommun. Därför anser vi inte att bristen av extern validitet är något 

problem. 

 

Reliabilitet handlar om att undersökningen kan återskapas och uppnå samma resultat. 

Detta kriterium har vi uppnått genom att beskriva hur vi gick tillväga då vi genomförde 

vår studie samt att vi bifogade  de intervjufrågor vi ställde våra respondenter (Bilaga 1). 

Vi anser att vår undersökning innehar hög reliabilitet då vi var tre personer som 

medverkade under intervjuerna. Intervjuerna spelades in, samtidigt som anteckningar 

fördes vilket gjorde att vi kunde jämföra svaren mot inspelningen. Vi har även noga 

refererat till den teori vi använt oss av. 

 

2.5 Källkritik 

Enligt Torsten Thurén (2005) finns det fyra kriterier som forskare tar hänsyn till när de 

kritiskt ska granska en källa. Det första kriteriet är äkthet och berör områden som 

källans ärlighet och författarens expertis (Thurén, 2005). Den sekundärdata som vi valt 

att använda oss av är framförallt hämtad från erfarna forskare inom området förändring, 

balanserat styrkort och dess anpassning till kommuner. Kaplan & Norton (1999), Cobb, 

Helliar & Innes (1995), Olve, Roy & Wetter (1999) Anthony & Govindarajan (2007) 

och Kasurinen (2002) är de författare som vi främst använt oss av i vår undersökning. 

Vi har även använt oss av författare som Ericsson & Gripne (2004) och Montin (2007) 

för att beskriva relationen av det balanserade styrkortet och kommunal verksamhet. 

 

Nästa kriterium som Thurén (2005) tar upp är tidssamband. Detta berör bland annat hur 

lång tid det har gått sedan händelsen som källan beskriver inträffade. Kriteriet handlar 

även om att en äldre källa kan vara mer aktuell än en nyare. (Thurén, 2005) Vår 

ambition var att använda så nutida källor som möjligt, men då originalmodellen av det 

balanserade styrkortet grundades 1992 valde vi att använda källor från denna period och 

framåt. 

 

Det tredje kriteriet är oberoende och handlar om källan kan stå för sig själv eller om den 

är beroende av en annan källa, om det är en primär- eller sekundärkälla samt vilka andra 

källor som den bygger på (Thurén, 2005). Detta kriterium uppfyller vår teoretiska 



referensram av det balanserade styrkortet då både Olve, Roy & Wetter (1999a) och 

Kaplan & Norton (1999) berör detta ämne. Dessutom har flera forskare arbetat fram The 

Accounting Change Model som vi använt som analysverktyg i vår studie. 

 

Det fjärde och sista kriteriet som Thurén (2005) presenterar är tendensfrihet och berör 

områden som om källan har ett intresse av att förvränga verkligheten, vem som står 

bakom informationen och om det finns ett dolt syfte med texten (Thurén, 2005). 

Primärdata har vi samlat in via intervjuer med anställda på Falkenbergs Kommun. 

Intervjuerna genomfördes med personer med olika befattningar inom organisationen 

och på sätt fick vi en bättre helhetsbild av de erfarenheter som finns inom 

organisationen vad gäller arbetet med styrkortet och förändringsarbete. Då vi spelade in 

våra intervjuer ökade sannolikheten att vi uppfattade de svar våra respondenter gav oss 

på ett korrekt sätt. Vi är medvetna om att informationen vi fick kan vara subjektivt 

vinklad för att ge en förskönad bild av kommunen. Vi tror däremot att kravet på 

öppenhet som finns hos en kommun kan motverka detta då allmänheten ska få en ärlig 

bild av verksamheten. Det intrycket vi fick under våra intervjuer var att våra responder 

inte försökte vinkla informationen utan gav oss ärliga svar. 

 

2.6 Metodkritik 

Ett problem med att använda sig av fallstudie som undersökningsdesign är att det är 

svårt att skapa trovärdighet av de generaliseringar som erhålls från resultaten 

(Denscombe, 2009). Därför vill vi understryka att studien kan sakna en viss 

generaliseringsförmåga. Ett annat problem med fallstudier är att skaffa sig tillträde till 

fallstudiens miljöer (Denscombe, 2009). Detta har inte varit något problem under denna 

undersökning då våra respondenter på Falkenbergs Kommun har varit samarbetsvilliga 

till studien från ett tidigt stadium. De tillät oss att genomföra flertalet intervjuer för att 

skaffa oss en djupgående bild av deras erfarenheter av arbetet med det balanserade 

styrkortet. Dessutom är alla kommunens dokument offentliga handlingar vilket gjorde 

det enkelt för oss att få tillgång till information. 

 

Nackdelen med att använda sig av snöbollsurval som urvalsmetod är att det är 

osannolikt att de personer som väljs ut med hjälp av metoden är representativa för 

populationen. Det är dock svårt att få en bild av populationen även genom andra 

metoder. (Bryman & Bell, 2010) Eftersom vi fick kontakt med personer på olika 
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förvaltningar anser vi inte att urvalsmetoden har varit till nackdel för oss. Vi anser att 

urvalsmetoden fungerade bra eftersom vi fick kontakt med personer inom kommunen 

som var insatta i kommunens målstyrningsmodell och hade information att bidra med 

till vår studie. 

 

2.7 Etik 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till ett antal företagsetiska överväganden. Bryman 

och Bell (2005) tar upp fem överväganden att ta hänsyn till vid studier av 

organisationer. Det första övervägandet som författarna presenterar är ett 

anonymitetskrav som vi följde då vi gav våra respondenter möjligheten att vara 

anonyma samt att vi frågade om vi skulle hantera deras uppgifter med konfidentialitet. 

Detta var något som våra respondenter avstod från. Nästa steg berör nyttjandekravet, det 

tog vi i beaktning genom att meddela våra respondenterna att deras svar endast används 

till vår undersökning. Det tredje övervägandet är ett informationskrav som innebär att 

studien skall undersöka det som den utger sig för att undersöka. Detta uppfyllde vi 

genom att tydligt informera respondenterna om uppsatsens syfte innan intervjuerna 

genomfördes. Det femte och sista övervägandet som Bryman och Bell (2005) tar upp är 

falska förspeglingar. Detta innebär att forskaren vill undersöka det naturliga beteendet 

hos de som undersöks. Detta får vi fram genom att informera respondenterna om 

avsikten med vår studie för att få så ärliga svar som möjligt. Dessutom besökte vi 

respondenterna i deras arbetsmiljö vilket vi tror ökade deras trygghetskänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Teori 

I detta kapitel redogör vi undersökningens teoretiska referensram. Kapitlet innehåller 

tre teman; kommunal verksamhet, målstyrningsmodell och förändring. Vi inleder 

kapitlet med en beskrivning av vad en kommun är. Nästföljande avsnitt behandlar det 

balanserade styrkortet, dess syfte, implementering och roll inom kommuner. Det 

avslutande avsnittet beskriver faktorer som kan påverka en förändring och The 

Accounting Change Model.  Tillsammans utgör avsnitten ett underlag för att undersöka 

hur Falkenbergs Kommun anpassar sin målstyrmodell samt hur förändringsbenägen 

organisationen är. 

 

3.1 Vad är en kommun? 

“All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt 

och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse” (Regeringsformen 

kap1 §1) 

 

I Sverige hålls det allmänna val var fjärde år, det innebär att svenska medborgare över 

18 år har rätt att rösta på de representanter som de vill ska företräda dem i de beslutande 

församlingarna under kommande mandatperiod. Valen sker på nationell (riksdag), 

regional (landstingsfullmäktige) och lokal nivå (kommunalfullmäktige). 

(Regeringskansliet, 2013) 

 

En kommun fungerar både som en del av staten och som en självstyrande enhet. Montin 

(2007) beskriver kommuner som: 

 Territoriellt avgränsade enheter för lokalt självstyrelse 

 Offentligrättsliga juridiska personer och kan bland annat ingå avtal och äga fast 

och lös egendom 

 Innehar obligatoriskt medlemskap 

 Innehar offentligrättsliga befogenheter, t. ex. beskattningsrätt och avgiftsmakt. 

De har även viss förordningsmakt, t. ex trafikregler. 

 

Även om kommuner ses som självstyrande enheter så ansvarar de för att utföra olika 

uppgifter åt riksdagen. Kommuners intäkter består till största delen av skatteintäkter  
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(Montin, 2007). Kommunallagen är en av de viktigaste lagarna för en kommun då den 

reglerar kommunens befogenheter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Kommuner måste också ta hänsyn till Offentlighetsprincipen som innebär att 

allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar (Regeringskansliet, 2013). 

Kommuner har även press på sig från regeringen och statliga myndigheter som ser över 

en stor del av den kommunala verksamheten (Montin, 2007). Den komplexitet som en 

kommun innebär kommer vi att beskriva vidare i vår empiri med hjälp av vårt 

fallföretag. 

 

3.2 Det balanserade styrkortet 

Det balanserande styrkortet är ett styrinstrument som används att försäkra sig om att den 

gemensamma inriktningen följs (Olve, Roy & Wetter, 1999a). Styrkortet grundar sig i 

företagets strategi och vision för att sedan mynna ut i en sammanhängande uppsättning 

mått (Kaplan & Norton, 2009). Enligt Kaplan & Norton (1999) är det en nödvändighet 

att som företag kunna bygga upp långsiktiga konkurrensfördelar i form av andra mått än 

finansiella som de ursprungliga verksamhetsstyrningsmodellerna baseras på. Grunden i 

detta resonemang ligger i uttrycket ”det man inte kan mäta kan man inte styra” (Kaplan 

& Norton, 2009 s. 29). Det balanserade styrkortet lämpar sig väl för att skapa den 

balans som krävs mellan finansiella och icke-finansiella mått för att skapa dessa 

konkurrensfördelar (Kaplan & Norton, 2009). Måtten i styrkortet ska bestå av drivande 

och resultatfokuserade mått och bildar på så sätt en orsak- och verkankedja. Orsak- och 

verkankedjan kan ses som ett krav i styrkortet. Allt målinriktat arbete bygger på någon 

form av orsak-och verkansamband (Olve, Roy & Wetter, 1999a). 

 

Måtten bryts ner i fyra perspektiv; finansiella-, kund-, process- samt lärande- och 

förnyelseperspektivet. Perspektiven förmedlar en balans för företagets uppsatta mål 

såväl på kort som på lång sikt (Kaplan & Norton, 1999). När organisationen valt ut 

vilka perspektiv som deras styrkort kommer att bestå av är nästa steg att formulera vilka 

mål de olika perspektiven ska ha. Dessa mål ska knytas till organisationens vision och 

affärsidé. När målen är formulerade ska organisationen identifiera vilka faktorer som 

krävs för att nå de uppsatta målen. Nästa steg är att ta fram de styrtal som ska användas 

för att nå de fastställda målen. (Ericsson & Gripne, 2004) Nedan ges en förklaring till 

Kaplan & Nortons (1999) beskriving av de fyra perspektiven utgör en grund för det 

balanserade styrkortet. 



Finansiella perspektivet - Finansiella styrtal är betydelsefulla för att kunna analysera 

finansiella konsekvenser som uppstår på grund av tidigare utförda handlingar. Styrtalen 

fastställer huruvida företagets uttalade strategi bidrar till ett förbättrat resultat. Styrtal 

som vanligtvis ingår i det finansiella perspektivet är avkastning på arbetande kapital, 

rörelseresultat och finansiellt mervärde. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Kundperspektivet - Inom kundperspektivet identifieras de kunder och marknadssegment 

som företaget ska inrikta sig mot, samt vilka styrtal som ska mäta resultatet inom de 

valda segmenten. Vanligt förkommande styrtal inom kundperspektivet är 

kundtillfredställelse, kundlönsamhet och marknadsandelar. Det är viktigt att företaget 

anpassar sina styrtal till de produkter och tjänster som företaget avser att erbjuda 

kunderna för att kunna få en uppfattning om vilka faktorer som ökar kundvärdet och 

därmed kundlojaliteten för företaget. Genom att förstå vad kunderna värdesätter kan 

cheferna utforma strategier för kunderna och den marknad företaget agerar på, vilket är 

grunden för att erhålla framtida vinster. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Processperspektivet – I processperspektivet urskiljs de mest avgörande processerna som 

krävs för att kunna tillgodose kundvärden och erhålla en avkastning som möter 

aktieägarnas förväntningar. Identifiering av de viktigaste processerna möjliggör för 

företaget att uppnå sin utformade strategi. Traditionella målstyrningsmodeller inriktar 

sig främst på de processer som skapar mervärde på kort sikt, det vill säga processer 

vilka avser existerande produkter och tjänster. Det balanserade styrkortet erbjuder ett 

längre tidsperspektiv då det väver in innovationsprocesser i processperspektivet. 

Processperspektivet tar därmed hänsyn såväl till den långsiktiga innovationscykeln som 

den kortsiktiga operativa cykeln genom dess fastställda mål och styrtal. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

Lärande- och förnyelseperspektivet – I detta perspektiv avser styrkortet att identifiera 

den interna strukturen som krävs för att förbättra styrkortet och förebygga en långsiktig 

tillväxt. Lärande- och förnyelseperspektivet tar hänsyn till det faktum att medarbetarnas 

kompetens och företagets system och rutiner står för en betydande faktor i företagets 

lönsamhet. För att förbättra dessa meningsfulla faktorer bör företaget använda resurser 

till kompetensutveckling, informationsteknologi och förbättring av rutiner. Exempel på 
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styrtal inom lärande- och förnyelseperspektivet är personallojalitet, anställdas 

tillfredsställelse eller personalproduktivitet. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Figur 1. Det balanserade styrkortet 

 

De fyra perspektiven är tillräckliga i flertalet företag. De bör dock ses som en mall, 

istället för ett tvång, då det inte finns någon teoretisk grund i att uttala sig om att dessa 

fyra perspektiv är nödvändiga eller tillräckliga. Beroende på verksamhet kan det 

behövas fler eller färre perspektiv (Kaplan & Norton, 1999). I Sverige är ett extra 

perspektiv vanligt förekommande, nämligen medarbetarperspektivet. Kaplan & Norton 

hävdar att medarbetarfokuset inkluderas i lärande- och förnyelseperspektivet i den 

ursprungliga modellen. Författarna menar att ett separat medarbetarperspektiv kan ta 

bort fokus från företagets strategi. Ax & Bjørnenak (2005) menar att den ursprungliga 

modellen och dess fyra perspektiv verkar främst i aktieägarnas intresse. Styrmodellen i 

Sverige däremot erbjuder en bredare intressentbild genom att addera ytterligare ett 

fokus med det femte perspektivet. (Ax & Bjørnenak, 2005) 

 



3.2.1 Kontroll eller empowerment? 

Enligt Kaplan & Norton (1999) är styrkortets syfte att formulera och sprida 

organisationens strategi samt att stödja individuella och generella initiativ för att nå 

gemensamma mål. Författarna påpekar även att det finns en generell uppfattning att 

mätning är ett kontrollverktyg för att styra beteenden och analysera arbetsinsatser 

(Kaplan & Norton, 1999). Den senaste utvecklingen har lett till att styrmodellen syfte är 

att fungera som ett stöd för medarbetarna, alltså empowerment. Detta går i enighet med 

Kaplan & Nortons ursprungliga syfte då empowerment ger medarbetarna möjligheten 

att komma med förslag till hur företagsstrategin skall uppnås. Vilket ger medarbetarna 

bättre förutsättningar för att uppnå företagets mål då de drivs av en gemensam syn 

istället för order från ledningen (Lindvall, 2011). Enligt Nørreklit (2000) är inslaget av 

empowerment inom det balanserade styrkortet motsägelsefullt. Eftersom styrkortet är 

styrt uppifrån och ner, det vill säga från ledningen och ner i organisationen, så är det 

problematiskt att involvera empowerment inom styrkortet eftersom de är kontrollbaserat 

på grund utav dess struktur (Nørreklit, 2000). Det finns alltså skilda meningar om vad 

syftet med styrkortet egentligen är. 

 

3.2.2 Utformning  

Anthony och Govindarajan (2007) presenterar fyra generella steg att tänka på vid 

utformningen av ett balanserat styrkort. Det första steget som författarna tar upp handlar 

om att bestämma en strategi, detta då styrkortet ska vara en länk mellan strategi och den 

operativa verksamheten. (Anthony & Govindarajan, 2007) Genom att utvärdera 

företagets strategi menar Lindvall (2011) att det framkommer brister i företagets dagliga 

styrning och dess strategi tidigt. Anledningen till att brister i strategin kan uppstå är att 

begrepp som strategi och vision ofta anses vara diffusa vilket gör att företag uttalar en 

strategi som inte är helt genomtänkt eller kopplat till företagets verklighet. Lindvall 

(2011) menar att det är viktigt att strategin sprids inom företaget för att motivera och ge 

vägledning till de anställda. (Lindvall, 2011) 

 

Nästa steg är att företaget ska välja mått som stödjer den strategi som företaget bestämt 

(Anthony & Govindarajan, 2007).  En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid 

förankringen av strategin i styrkortet är att de mått som är inkluderade i styrkortet har en 

klar koppling till företagets strategi och vision. Saknas kopplingen mellan mått och 
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strategi finns det en risk att involverade parter arbetar mot uppsatta mål och inte mot 

företagets strategi och vision. (Olve, Roy & Wetter, 1999a) 

 

Det tredje steget berör vikten av att integrera de valda måtten i organisationen. 

Författarna menar att måtten måste integreras både i den informella och formella 

organisationsstrukturen samt  i organisationskulturen. I alla kommuner finns en 

planeringsprocess, vilka aktiviteter som denna process ska innehålla finns bestämt i 

kommunallagen. Att göra styrkortet till en del av planeringsprocessen är avgörande för 

att instrumentet ska hållas levande. För att inte begränsa styrkortets värde måste det bli 

en del av organisationens budget, delårsrapporter och årsredovisning. (Ericsson & 

Gripne, 2004) Det fjärde och sista steget innebär riktlinjer för organisationen när 

styrkortet är utformat och i användning. Författarna menar att det är viktigt att måtten 

och resultaten följs upp och uppdateras frekvent. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

Däremot bör inte strävan vara att förbättra alla mått hela tiden. Fokus på att förbättra 

mått som exempelvis ökad kvalitet kan gå för långt och ha en motsatt verkan på den 

långsiktiga vinsten. (Horngren, Foster & Datar, 1996)    

 

3.2.3 Problem vid införandet  

Anthony & Govindarajan (2007) tar också upp fem problem som ett företag måste ta 

hänsyn till vid införandet av ett balanserat styrkort. Om företaget ignorerar dessa menar 

författarna att det kommer påverka hur användbart systemet kommer att bli. Det första 

problemet som Anthony & Govindarajan (2007) tar upp är om det föreligger dålig 

korrelation mellan icke-finansiella mått och resultat. Detta innebär att företaget inte 

erhåller goda resultat enbart genom att uppnå de icke-finansiella målen. Nästa problem 

berör företagsledning och de krav som dessa personer har på att visa upp goda resultat 

för sina intressenter. Detta kan medföra att ledningen fixerar sig vid de finansiella 

resultaten och lägger mindre energi på den icke-finansiella målstyrningen. Det tredje 

problemet som författarna tar upp är att företag ofta saknar uppdateringsrutiner av 

prestationsmåtten. Vilket kan leda till att de mått som företaget använder sig av inte går 

i enighet men den strategi som företaget har. Nästa svårighet är att välja ”rätt” antal mått 

till sitt prestationsmätningssystem. Väljer företaget för många mått kan det resultera i att 

fokus riktas åt för många håll samtidigt, medan för få mått kan medföra att chefer 

ignorerar måtten. Det femte och sista problemet som Anthony & Govindarajan (2007) 

presenterar är svårigheten i att etablera ett utbyte mellan finansiella och icke-finansiella 



mått och problematiken kring hur tungt måtten ska väga i förhållande till varandra. 

(Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

3.2.4 Det balanserade styrkortet i kommunal verksamhet 

Det finns flera målstyrningsmodeller att använda sig av i kommuner. En av dessa är det 

balanserade styrkortet vilket är den modell som Ericsson & Gripne (2004) 

rekommenderar. Det balanserade styrkortet kan även kompletteras med andra metoder 

som exempelvis benchmarking eller omvärldsanalys för att utveckla modellen (Ericsson 

& Gripne, 2004).  

 

En kommun är en komplicerad organisation som kan liknas vid en koncern. 

Kommunstyrelsen kan ses som en koncernstyrelse och de enskilda förvaltningarna som 

bolag med egna styrelser. Detta är något som kan medföra att de olika verksamheterna i 

kommunen kan dra åt olika håll (Ericsson & Gripne, 2004).  

 

Enligt Kaplan & Norton (1999) kan diversifierade företag uppleva svårigheter i att 

utveckla ett balanserat styrkort som fungerar för koncernen som helhet. Kaplan & 

Norton (1999) menar att om en organisationsenhet har en bred definition, det vill säga 

innefattar flera affärsenheter, kan det bli svårt att definiera en sammanhängande strategi. 

Enligt Kaplan & Norton (1999) bör det balanserade styrkortet därför implementeras på 

affärsenhetsnivå. För att en affärsenhet ska ha ett eget balanserat styrkort bör den ha en 

strategi, affärsidé, kunder samt interna processer för att förverkliga strategin.  

 

Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) föreligger det skillnader i offentlig och privat 

verksamhet, till exempel ser målen annorlunda ut, vilket motiverar en anpassning av det 

balanserade styrkortet. Olve, Roy & Wetter (1999a) tar upp vilka ändringar av den 

ursprungliga modellen av det balanserade styrkortet som kan vara nödvändiga att göra 

för att anpassa den till offentlig verksamhet. 

 

3.2.4.1 Hur anpassas perspektiven till kommunal verksamhet? 

Det finansiella perspektivet i styrkortet bör visa hur saker och ting såg ut igår, det vill 

säga hur väl företaget vårdar sina förutsättningar för fortsatt verksamhet (Kaplan & 

Norton, 1999). Olve, Roy & Wetter (1999a) tar upp att offentliga verksamheter inte 

enbart bör förlita sig på finansiella nyckeltal och att det finansiella perspektivet ska 
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ersättas av ett prestationsfokus. Detta förklaras med att ägaren av en myndighet är 

samhället som företräds av folkvalda. Vilket innebär att målen i myndigheten främst är 

samhällsnyttiga och inte finansiella. Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) bör 

kundperspektivet ersättas med ett kundfokus. Privata verksamheter har kunder som 

förutsätter deras fortsatta verksamhet, en kommun har sina invånare. 

Processperspektivet döper författarna om till ett aktivitetsfokus, det är här som 

kommunens olika verksamheter beskrivs. Det sista perspektivet, lärande- och 

förnyelseperspektivet, ersätts med ett framtidfokus. Under detta fokus ska kommunens 

förutsättningar för morgondagen tas upp, till exempel behov av vägunderhåll.  

 

3.2.4.2 Politisk tradeoff 

Olve, Roy & Wetter (1999a) tar upp problematiken kring politiska beslutsfattares 

villighet i att acceptera de ställningstaganden och avvägningar som det balanserade 

styrkortet innebär. Problemet med detta, menar författarna, är att för att nå vissa mål 

krävs prioriteringar och resursneddragningar. Detta är sällan något som politiker är 

villiga att belysa. Olve, Roy & Wetter (1999a) förklarar problemet som att löften om 

sänkt arbetslöshet nog kan översättas i mått, men att rent konkret avslöja vad som blir 

tradeoffen för detta är svårare ur en politisk ståndpunkt. 

 

3.2.4.3 Konkurrens mellan kommuner 

Enligt Ericsson & Gripne (2004) finns det konkurrens mellan kommuner för att bli 

attraktiva för invånare och företag. Kommuner måste ha förmågan att behålla nuvarande 

invånare och företag för att locka till sig nya. Möjligheten att bo i andra städer eller 

länder har ökat under de senaste åren vilket har medfört att konkurrensen nu även 

befinner sig på en internationell nivå. Kommunerna har därmed fått mer press på sig att 

nå framgång och öka effektiviteten. (Ericsson & Gripne, 2004) 

 

3.2.4.4 Användning av balanserat styrkort i kommuner 

Ekonomistyrningsverket (2006) menar att det är svårt att veta hur utspritt det 

balanserade styrkortet är inom Sveriges statsförvaltning eftersom myndigheter har lärt 

sig att göra modellen mer situationsanpassad. En del kommuner har gått ifrån det 

balanserade styrkortet men har ändå använt modellen som inspiration. När man 

undersöker vilka modeller övriga förvaltningar använder och hur de planerar sin 

styrning, planering och uppföljning så finns det flera liknelser med det balanserade 



styrkortet. Flera kommuner använder sig därmed av en liknande modell men kallar det 

inte för ett balanserat styrkort. Även Olve, Roy & Wetter (1999a) tar upp att 

organisationer ibland inte uttalat använder sig av modellen balanserat styrkort utan 

istället modeller som liknar denna. Den gemensamma faktorn bland organisationer som 

användander dessa modeller är att deras verksamhet är svåra att beskriva i enbart 

finansiella termer. (Olve, Roy & Wetter, 1999b) Anledningen till att benämningen 

balanserat styrkort inte används, eller att modellen utvecklas till något annat, är ofta att 

ledningen har byts ut eller att eldsjälarna bakom styrkortet har slutat eller tappat 

intresset. (Olve, Roy & Wetter, 1999a) 

 

3.3 Faktorer som påverkar förändring 

3.3.1 Förändringar 

Enligt Lagrosen, Lundh & Nehls (2010) så finns det i huvudsak två olika former av 

förändring; långsamma och snabba. De långsamma förändringarna är successiva medan 

de snabba förändringsinitiativen, som är vanligast förekommande idag, ofta är 

överraskande. Snabba förändringar kan innebära stora projekt, vilket kan leda till att 

processen påskyndas och tvingas igenom mognadsprocesser. Detta kan leda till 

påskyndande debatter och ett införande av förändringen som går igenom utan att 

organisationen har övervägt sina alternativ. Successiva förändringar kommer ofta från 

samhället. Fördelen med långsamma förändringar är att de tillåter stegvisa anpassningar, 

vilka i och försig kan vara kostsamma och smärtsamma, men tillåter organisationen att 

planera och genomföra noggranna strategival. De dämpar även förvirringen som ett 

förändringsinitiativ kan leda till. Långsamma förändringar bidrar även till att 

organisationer kan följa med och ta del av populära och förbättrade utvecklingstrender 

och teknologi. (Lagrosen, Lundh & Nehls, 2010) 

 

3.3.2 Förankring 

Kommunikation utgör en viktig del för att chefer och medarbetare ska få en förståelse 

för förändringsarbetet. En god kommunikation inom organisationen ökar möjligheterna 

för de involverade parterna att arbeta mot organisationens strategiska mål. (Olve, Roy & 

Wetter, 1999a) Genom att fatta beslut på en hög nivå, och inte uppmuntra medarbetare 

att komma med idéer eller åsikter, riskerar organisationen att deras anställda inte känner 

sig motiverade eller mottagliga för förändring (Tushman & Anderson, 2004). Kaplan & 

Norton (1999) hävdar att arbetet med det balanserade styrkortet bör börja i 
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ledningsgruppen för att sedan skapa en samsyn i hela organisationen uppifrån och ned. 

För att undvika maktkonflikter är det därför viktigt att ledningen involverar 

medarbetarna och ser till att samtliga personer inom organisationen förstår hur deras 

prestation har en inverkan på organisationens resultat. (Kaplan & Norton, 1999) Det är 

inte ovanligt att organisationen väljer att tillsätta en projektgrupp för att leda införandet 

av ett balanserat styrkort (Olve, Roy & Wetter, 1999a). 

 

3.3.3 Utbildning 

Enligt Bolman & Deal (2005) ökar chanserna för förståelse och trygghet vid en 

förändring om man involverar de anställda och utbildar dem (Bolman & Deal, 2005). 

Organisationen kan sakna tålamod att utbilda medarbetare då organisationer anser sig 

redan ha lagt ner allt för mycket tid på förberedelser på förändringen (Kotter, 1996). 

Kaplan & Norton (1999) rekommenderar att samtliga aktörer inom organisationen 

utbildas för att öka förståelsen inför den kommande förändringen.  

 

3.3.4 Företagskultur 

Företagskulturen har en betydande roll inom en organisation och beskrivs som ett 

system av gemensamma värderingar och beteendenormer som uppmuntrar lämpliga 

beteenden och attityder i en organisation. Styrkan i företagskulturen ligger i deras 

förmåga att påverka medarbetarnas engagemang i strävan att nå företagets mål genom 

att följa organisationens strategi. För att kopplingen mellan företagskultur och 

fullföljandet av organisations strategi ska fungera så spelar styrkan av företagskulturen 

en betydande roll, det vill säga i vilken utsträckning medarbetarna håller med och bryr 

sig om organisationens värderingar och normer. (Tushman & Anderson, 2004) 

Gemensamma värderingar, så som angelägenheter och mål, delas av de anställda inom 

organisationen. Värderingarna hjälper till att forma beteendet inom organisationen och 

lever ofta kvar i företagskulturen under en längre tid. (Kotter, 1996) Ifall organisationer 

har en stark företagskultur så kan det hindra organisationens mottaglighet för förnyelse 

och innovationer eftersom medarbetarna ogillar när avvikelser sker ifrån kulturen, dess 

normer och värderingar. (Tushman & Anderson, 2004) Det är därför viktigt för att en 

förändring, ska fungera att medarbetarna har förtroende för de som är ansvariga för 

processen och att de ansvariga personerna är en del av företagskulturen (Kasurinen, 

2002). 

 



3.3.5 Delmål 

För att hålla intresset och drivkraften vid  liv i en förändring krävs delmål att nå upp till 

för att skapa uppmuntran under förändringsprocessen. Involverade parter vill se att 

deras engagemang och arbete faktiskt ger resultat. Utan kortsiktiga framgångar finns en 

risk att medarbetare ger upp eller motsätter sig förändringen. Genom att belöna 

medarbetare för framgångar via uppskattning, befordringar eller pengar så kan det 

önskade engagemanget bland de anställda uppnås. Det förkommer dock fall där högre 

uppsatta inom företaget ignorerar dessa kortsiktiga mål. I dessa fall fokuserar cheferna 

främst på den långsiktiga visionen, snarare än delmålen, och intar ett passivt 

förhållningssätt genom att hoppas på att framgångar ska uppnås per automatik. (Kotter, 

1996) 

 

3.3.6 Pilotprojekt 

Att implementera ett prestationsmätningssystem är ett stort och resurskrävande projekt. 

Därför väljer en del företag att implementera ett pilotprojekt på en avdelning. Fördelen 

med att använda sig av pilotprojekt är att organisationen kan lära sig av eventuella 

misstag som uppstår och underlätta för fortsatt implementering. En annan fördel är att 

pilotprojektet vinner förtroende hos de anställda. Det är dock inte ovanligt att 

organisationer implementerar hela prestationsmätningssystem med en gång. Orsaken till 

att implementera hela prestationsmätningsystemet på en gång är att implementeringen 

av styrkortet berör frågor som är en del i ett större sammanhang. (Olve, Roy & Wetter, 

1999a) 

 

3.3.7 System för mätning och uppföljning 

En betydande utmaning i det balanserade styrkortet är att bygga upp ett system som 

underlättar kommunikationen inom företaget samt samlar in relevant information. 

Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) bör informationen presenteras på ett pedagogiskt 

sätt i en användarvänlig miljö samt vara lättillgänglig. Valet av system brukar speglas i 

den ambitionsnivå och resurser som företaget har. System kan vara mer eller mindre 

detaljerade och skräddarsydda. Enligt Davenport (1998) är det dock svårt att 

implementera ett IT-system som förenar teknologiska krav med organisationens behov. 

Det är även dyrt att utforma ett nytt system och upptar en stor del resurser i form av tid 

och kompetens för organisationen. Ifall det utvecklade systemet inte är förenligt med 

företagets strategi, organisation och kultur kan implementeringen av systemet 
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misslyckas. Misslyckanden är inte bara dyra, utan kan även utsätta organisationer för 

störningar eller förseningar av planer. Enligt Davenport (1998) ligger det sanning i att 

nya IT-system kan skapa fördelar för företag, men påpekar att det är viktigt för 

företagen att vara medvetna om konsekvenserna som kan uppstå, och riskerna som tas i 

samband med implementeringen av systemen. (Davenport, 1998) Den information som 

erhålls genom att implementera nya system har både för- och nackdelar. Det är därför 

viktigt att ha de kostnader och nytta som systemet medför i åtanke. För mycket 

information kan resultera i att organisationen fokuserar på mått som inte medför något 

ur ett långsiktigt perspektiv. (Horngren, Foster & Datar, 1996) 

 

3.4 The Accounting Change Model 

Idealt skulle implementering av en förändring eller innovation inom organisationer 

genomföras på ett systematiskt sätt (Kasurinen, 2002). Tanken med modellen är att 

identifiera vardagliga faktorer som bidrar eller dämpar, och därmed påverkar, 

förändringen. År 1990 skapade Innes & Mitchell en modell för implementering av 

förändringar. Modellen heter The Accounting Change Model och inkluderar tre faktorer 

som påverkar implementering av förändring; Motivators, Catalysts och Facilitators. 

Cobb, Helliar & Innes (1995) har sedan utvecklat modellen med ytterligare tre faktorer; 

leaders, momentum of change och barriers. Kasurinen utvecklade sedan modellen 

ytterligare genom att addera områden som kan störa implementeringen. När Kasurinen 

utvecklade modellen undersökte han implementering av ett balanserat styrkort i en 

privat verksamhet. Kasurinen (2002) delade in faktorn barriers i tre underkategorierna; 

confusers, frustrators och delayers. 



 

Figur 2. Accounting Change Model 

 

Motivators är generella faktorer som motiverar och påverkar förändring i en 

organisation. Grunder till motivationen bakom förändring av organisationer kan 

exempelvis vara att företaget har blivit utsatt för nya konkurrensförhållanden vilka 

tvingar dem till att förändra sin organisation för att uppnå nya konkurrensfördelar. 

Organisationsstrukturen kan också ligga till grund för att organisationen vill eller 

behöver implementera förändringar. Tillväxt, nedskärningar, decentralisering eller 

centralisering kan innebära att förändringar krävs för att företag ska anpassa sig efter sin 

nya struktur. Utvecklingen av ny teknik kan också vara en möjlig faktor till varför 

organisationer motiveras till förändringar. (Cobb, Helliar & Innes 1995; Kasurinen, 

2002) 

 

Catalysts är faktorer som har en direkt koppling till förändringen inom organisationen. 

Dessa faktorer kan exempelvis bero på att organisationen under en senare tid har 

presterat dåliga resultat, att organisationen har förlorat marknadsandelar eller att 

konkurrenter har lanserat en ny produkt. Dessa faktorer fungerar som katalysatorer för 

organisationen och får den att vilja göra något åt den senare tidens dåliga resultat, 

förlorade marknadsandelar eller för att skapa konkurrensfördelar. På så sätt skapar 
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catalysts en direkt koppling till motivationen bakom förändringen. (Cobb, Helliar & 

Innes, 1995; Kasurinen, 2002) 

 

Facilitators är de stödelement som behövs för att förändringsprocessen ska vara 

genomförbar. Stödelementen utgörs av resurser som till stor del, men inte enbart, är av 

monetär art. Resurserna krävs för att skapa IT-stöd eller personalförändringar eller 

exempelvis rekrytering av konsulter för att genomföra förändringen. (Cobb, Helliar & 

Innes, 1995) Kasurinen (2002) påpekar dock att facilitators är nödvändiga vid 

förändringar men de är en av de mindre viktiga aspekterna att ta hänsyn till vid 

implementeringsprocessen. (Kasurinen, 2002) 

 

Leaders avser ledarskapet i processen. Individerna i processen har en delad roll i att 

vara catalysts och leaders. Som catalysts initierar individerna processen men det krävs 

även leaders för att undvika de barriärer eller utmaningar som kan uppstå under 

implementeringen. (Cobb, Helliar & Innes, 1995; Kasurinen, 2002) Vid 

förändringsprocesser är det ofta en grupp bestående av VD, avdelningschef och 

ytterligare personer inom företaget med inriktning mot prestationsförbättringar som för 

processen framåt. Inom gruppen ingår sällan samtliga av de högsta cheferna eftersom 

det finns en viss skepticism mot förändring, speciellt i det inledande stadiet. Eftersom 

samtliga aktörer inte är involverade i processen blir det svårt att uppnå en stark 

vägledning och samsyn. För att implementeringsprocessen ska vara framgångsrik krävs 

det ett starkt intresse för förändringen från ledarna av processen. (Kotter, 1996) 

 

Momentum of change handlar om medarbetarnas förväntningar på en kontinuerlig 

förändringsprocess inom företaget. Det är därför viktigt att inte se förändringsprocessen 

som en engångsföreteelse. (Cobb, Helliar & Innes., 1995; Kasurinen, 2002) 

 

Barriers är den sista kategorin som Cobb, Helliar & Innes (1995) tog fram och som 

Kasurinen (2002) sedan utvecklade genom att identifiera tre underkategorier. Dessa 

kategorier kan förhindra, försena, eller till och med stoppa förändringsprocessen. 

Kasurinens (2002) barriers består av: 

 

 Confusers avser faktorer som skapar osäkerheter och oklarheter inom företag 

vid implementeringsprocessen av en förändring. Till exempel menar 



författaren att det kan uppstå ett glapp mellan avdelningar och ledningen i en 

organisation. Anställda på lägre nivåer i ett företag behöver mål som ligger 

nära verksamheten medan personer högre upp i organisationen behöver mer 

resultatorienterade mål. Osäkerthet om en förändrings framtida roll kan 

också skapa förvirring kring implementeringen. Ifall förslaget kommer från 

en extern part, som exempelvis via en konsult, kan motivationen bakom 

implementeringen minska eftersom personerna på företaget inte känner att 

det är “deras idé”.  (Kasurinen, 2002) 

 

 Frustrators avser faktorer som dämpar implementeringen av förändringar 

inom företaget. Exempel på frustrators är det existerande 

rapporteringssystemet och organisationskulturen. Det är viktigt för 

implementeringen av en förändring att medarbetarna har förtroende för de 

som är ansvariga för processen och att de ansvariga personerna är en del av 

företagskulturen. (Kasurinen, 2002) 

 

 Faktorer som fungerar som delayers försenar processen och är oftast av 

teknisk art. Oklara strategier brukar vara den faktorn som är mest 

förekommande vid implementering eftersom det försvårar implementeringen 

av styrkortet. Vidare tar Kasurinen upp otillräckliga informationssystem som 

en delayer. (Kasurinen, 2002) 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

De teman som vår teori är uppbyggd kring är; kommunal verksamhet, 

målstyrningsmodell och förändring. Under temat kommunal verksamhet har vi förklarat 

vad en kommun är och vad den har för uppgifter. Anledningen till detta var att vi ville 

uppmärksamma läsaren om den komplexitet som finns i kommuner. Vi har även tagit 

upp hur det balanserade styrkortet bör anpassas för att passa kommunal verksamhet. I 

temat målstyrningsmodell har vi beskrivit bakgrunden till det balanserade styrkortet och 

dess syfte. Detta har vi gjort för att informera läsaren om den målstyrningsmodell som 

vår uppsats kretsar kring. Vi har även tagit upp vad teorin säger att man ska tänka på vid 

utformandet och implementeringen av ett balanserat styrkort. Detta hjälper oss att 

analysera hur Falkenbergs Kommun har anpassat sitt styrkort. Slutligen handlade vårt 

sista tema om förändring. Här tog vi upp teori kring delmål, företagskultur, förankring, 

delaktighet, IT-system, utbildning och förändring som vi i analysen kopplar till 

modellen The Accounting Change Model för att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

hur mottaglig Falkenbergs Kommun är för förändring. 
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4 Empiri 

Kapitlet inleds med att beskriva hur Falkenbergs Kommuns organisationsstruktur är 

uppbyggd. Vi kommer sedan att presentera deras målstyrningsmodell samt hur 

kommunen arbetar med förändring. 

 

4.1 Falkenbergs Kommun 

Falkenbergs Kommun ligger på den svenska västkusten och är till ytan den största 

kommunen i Halland. År 2012 så hade kommunen ca 41000 invånare och redovisade ett 

resultat på 90,5 miljoner. År 2012 tilldelades Falkenbergs Kommun priset “Årets 

Tillväxtkommun” som delas ut varje år av Arena för Tillväxt. Arena för Tillväxt ägs av 

ICA, Swedbank, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt SWECO EuroFuture. 

Motiveringen till priset var främst kommunens förmåga att samarbeta med näringslivet. 

Detta gör Falkenbergs Kommun genom att betona att kunskap, utveckling, attraktivitet, 

innovationer och snabbhet har blivit allt viktigare för individer, företag och även för 

kommuner. Kommunen menar även att företag och kommuner blir framgångsrika om 

de kan bygga stabila verksamheter utifrån sina egna tillgångar. Arena för Tillväxt 

definierar begreppet tillväxt som en ökning av värdet på den samlade produktionen och 

tjänsterna. Genom en kvalitativ analys av bland annat befolkningsutveckling, 

sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling nomineras kommuner som 

kandidater till priset. Samtliga nyckeltal inom kommunen bedöms utifrån ett års 

respektive tre års sikt. Efter den kvantitativa undersökning görs sedan en kvalitativ 

bedömning av politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och 

nytänkande. (Falkenbergs Kommuns årsredovisning, 2012) 

 

4.1.1 Organisationsstruktur 

Det svenska valsystemet grundar sig i allmän och lika rösträtt. Det är medborgarna i 

kommunen som var fjärde år röstar i kommunvalet, i samband med riksdagsvalet, och 

därigenom bestämmer vilka politiker som ska vara med och styra kommunen. 

Valresultatet ska på ett proportionellt sätt fördelas på de mandatplatser som finns i 

kommunen. (Valmyndigheten, 2012) I Falkenbergs Kommun finns det 51 mandatplatser 

som idag delas mellan åtta partier, dessa är; Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Kristdemokraterna. Vid valet 2010 var det partisamarbetet Alliansen, som består av; 
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Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som fick majoritet i 

kommunfullmäktige och som idag styr kommunen. Tillsammans besitter dessa fyra 

partier 27 av kommunfullmäktiges 51 mandatplatser. Mandatperioden för den här 

partikonstellation gäller för år 2011-2015. (Falkenbergs Kommuns Budget 2013) 

  

 

Figur 3. Mandatfördelningen inom Falkenbergs Kommun 

 

Figur 4. Organisationsstrukturen I Falkenbergs Kommun 
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Teknisk nämd 

Kommunstyrelse-
förvaltning 

Bygglovsnämnd 

Kommunstyrelse-
förvaltning 

Överförmyndarnämd 

Kommunstyrelse-
förvaltning 

Barn- & 
Utbildningsnämnd 

Barn- & 
Utbildningsförvaltning 

Miljö- & 
Hälsoskyddsnämnd 

Miljö- & 
Hälsoskyddskontor 



4.1.1.1 Kommunfullmäktige 

Överst i organisationsstrukturen sitter kommunfullmäktige som består av politiker, som 

har valts ut för att representera sitt parti. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande 

organet i en kommun. Exempel på arbetsuppgifter som kommunfullmäktige har är 

budgetarbete, besluta vilka nämnder som kommunen ska bestå av samt vilka politiker 

som ska sitta i varje nämnd och kommunstyrelsen. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2009). I Falkenbergs Kommun sitter det åtta partier i kommunfullmäktige. Alliansen har 

under mandatperioden 2011-2015 majoritet. Det är i kommunfullmäktige som 

Falkenbergs Kommuns vision och övergripande mål fastställs. (Kvalitetsstrateg, 

Strategienheten, 2013-04-22) 

 

4.1.1.2 Kommunstyrelse 

I nästa led finns kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 

är det organ i en kommun som samordnar och leder allt arbete. Kommunstyrelsen är 

också ansvarig för kommunens ekonomi (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Även i kommunstyrelsen sitter det politiker som är nominerade av sina partier. 

Kommunstyrelsens uppgift är att ha en övergripande tillsyn av alla understående 

nämnder samt att bereda ärenden innan de går upp till kommunfullmäktige. 

(Kvalitetsstrateg, Strategienheten, 2013-04-22) 

 

4.1.1.3 Nämnder 

Antalet och vilka nämnder som ska finnas i en kommun beslutas av 

kommunfullmäktige. Detta innebär att det ser olika i ut olika kommuner. De som sitter i 

nämnderna är även de politiker. Det är nämnderna som ansvarar för att det dagliga 

arbetet i kommunen utförs. Dessutom förbereder nämnderna ärenden åt 

kommunfullmäktige samt ser till att de beslut som fattas i kommunfullmäktige 

genomförs. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) Här hanteras vad-frågor, det vill 

säga vad som ska göras (Kvalitetsstrateg,  IT-ekonom, strategienheten, 2013-04-22). I 

Falkenbergs Kommun finns det sju nämnder, Kultur- och Fritidsnämnd, Socialnämnd, 

Barn- och Utbildningsnämnd, Teknisk nämnd, Bygglovsnämnd, Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnd samt Överförmyndarnämnd. Varje nämnd har en förvaltning under 

sig (Falkenbergs Kommuns årsredovisning, 2012). 
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4.1.1.4 Förvaltningar 

I förvaltningarna arbetar enbart tjänstemän, alltså inga politiker. Det är på den här nivån 

som nämndernas vad-frågor ska besvaras med hur-frågor, det är alltså förvaltningarna 

som utför själva jobbet. I förvaltningarna ingår alla som är anställda av kommunen 

(Kvalitetsstrateg, Startegienheten, 2013-04-22). I Falkenbergs Kommun finns det fem 

förvaltningar; Kultur- & Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, 

Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- & Utbildningsförvaltningen och Miljö- & 

Hälsoskyddskontor (Falkenbergs Kommun, 2012). De överlägset största förvaltningarna 

är Barn- & Utbildningsförvaltningen vars nettokostnader uppgick till 861 339 000 kr år 

2012 och Socialförvaltningen vars nettokostnader uppgick till 741 317 000 kr samma år 

(Falkenbergs Kommuns årsredovisning, 2012). 

 

4.1.1.5 Strategienheten  

Strategienheten fungerar som en stödfunktion åt de andra förvaltningarna och är 

placerad under  kommunstyrelseförvaltningen. Strategienheten jobbar med områden 

som berör hela organisationen. Exempel på enhetens arbetsområden att tillhandahålla 

specialkompetenser inom exempelvis; budget, tekniska frågor och utvecklingsarbete 

(IT-ekonom, Strategienheten, 2013-04-22). 

 

4.2 Vision, Strategi och Mål 

Falkenbergs Kommuns vision är “Vi växer för en hållbar framtid”. Ordet växa syftar 

både till befolkningsantal, verksamhetsmässigt och kunskapsmässigt. Begreppet 

hållbarhet inkluderar dimensioner som det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. 

Falkenbergs Kommun vill betona växandet i en positiv bemärkelse så länge det även är 

långsiktigt hållbart. Falkenbergs Kommun har inte någon uttalad strategi 

(Kvalitetsstrateg, Strategienheten, 2013-05-13) men vi har förstått det som att den växer 

fram ur den gemensamma visionen när varje förvaltning bryter ner och konkretiserar de 

övergripande målen. Utifrån visionen har kommunen arbetat fram fem särskilda 

målområden som i sin tur innehåller kommunala övergripande mål som formulerats av 

kommunfullmäktige.  Dessa målområden är medborgare, verksamhet, ekonomi, 

medarbetare samt hållbarhet och tillväxt. (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 

2011-2015) Det är dessa målområden som utgör perspektiven i Falkenbergs Kommuns 

styrmodell. 

 



4.3 Styrmodellen 

Kvalitetsstrategen på Strategienheten (2013-04-22) i Falkenbergs Kommun berättar att 

de inte uttalat använder sig utav begreppet balanserat styrkort. Däremot menar hon att 

deras styrmodell liknar modellen balanserat styrkort mycket då deras modell bygger på 

resultat- och målstyrning och innehåller mjuka mått. IT-ekonomen på Strategienheten 

(2013-04-22) håller med om att kommunens styrmodell inte kallas för ett balanserat 

styrkort, men han menar att det definitivt är inspirerat av det. Vidare förklarar han att 

detta är något som arbetats fram internt och att man inte tagit hjälp av någon extern part 

vid dess utformande. 

 

4.3.1 De övergripande målen 

De olika målområdena utgör perspektiven i styrmodellen. Med denna struktur som ram 

sätts ett antal övergripande mål av kommunfullmäktige. För mandatperioden 2011-2015 

har kommunfullmäktige satt 17 övergripande mål. I enighet med de övergripande målen 

ska varje nämnd sedan formulera sina egna mål och utveckla metoder för att mäta 

måluppfyllelse. Detaljmål sätts efter det i varje förvaltning, som går i enighet med 

kommunfullmäktiges och nämndens mål. Detaljrikedomen i målen ökar ju längre ut i 

verksamheten de fastställs. Det är endast de ekonomiska målen som är överordnade. 

(Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

Under perspektivet medborgare är målen: 

 Deltagandet i de allmänna valen ska öka 

 Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt 

vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin 

 Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda 

och ständigt förbättras 

 Falkenberg ska vara och uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i 

 Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god 

 

Dessa mål grundar sig i kommunens demokratiska grund och viljan av att kunna 

utvecklas genom öppenhet och dialog. Kommunen värnar om alla människors lika 

värde och vill motverka diskriminering av alla slag samt skapa goda förutsättningar för 

människors folkhälsa. Kommunen vill även bidra till att utveckla medborgarna, både på 

individnivå och i föreningar, genom att skapa goda möjligheter för engagemang och 
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deltagande i samtal om kommunens utveckling. Hur väl dessa mål uppnås mäts bland 

annat i grad av valdeltagande i allmänna val, redovisning av initiativ för utveckling av 

medborgarkontakter och olika former av index i undersökningar som exempelvis 

Statistiska Centralbyrån och SKL. Även grad av föreningsengagemang och deltagande i 

frivilligverksamhet,  mätningar av folkhälsan samt jämförelser med andra kommuner 

används för att mäta måluppfyllelsen.  (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-

2015) 

 

Under perspektivet verksamhet är målen: 

 De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara 

lättillgängliga för brukarna 

 De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att 

brukarna är nöjda med service och bemötande 

 Alternativa driftformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas 

valmöjligheter ska öka 

 

Dessa mål grundar sig i att kommunens tjänster ska motsvara brukarnas behov. 

Kommunen vill ge brukarna och deras företrädare bra information om verksamheten 

och inflytande över hur den bedrivs. Inom begreppet ingår alla tjänster som kommunen 

ansvarar för, är utförare av eller utför på uppdrag av annan kommun. Målen mäts 

exempelvis genom rapporter och statistiska uppgifter, mätning i den egna 

organisationen genom jämförelser över tid, uppföljning av tjänstegarantier och 

synpunkter samt olika former av produktionstal och fysisk tillgänglighet.  (Falkenbergs 

Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

Inom perspektivet ekonomi är målen följande: 

 Gällande budgetramar ska hållas 

 Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och 

effektivitet 

 Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans 

 

Kommunen vill skapa en sund ekonomi i långsiktig balans. Det är av stor vikt att 

budgetramarna hålls för att skapa handlingsfrihet inom kommunen. Inom budgetramen 

vill kommunen att deras verksamheter ska präglas av effektivt resursutnyttjande. 



Måluppfyllelsen inom det ekonomiska perspektivet kommer att mätas utifrån 

ekonomiska resultat och utfall i förhållande till budget, verklig omfattning av 

verksamhet i förhållande till planerad, jämförelse med andra kommuner och 

organisationer beträffande nyckeltal för verksamhet och ekonomi, jämförelser med 

standardkostnader på olika områden samt interna jämförelser av olika nyckeltal över 

tid.  (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

Inom perspektivet medarbetare är målen: 

 Medarbetare ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffande arbetstider, 

arbetssätt, utförande, innehåll med mera 

 Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god 

 Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de 

ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och 

verksamhetens mål 

 

Falkenbergs kommun vill ha utvecklande, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser där 

kompetens, ansvar och serviceanda ska stimuleras. Målen under medarbetarperspektivet 

präglas av en värdegrund som bygger på nyckelorden meningsfullhet, respekt, trygghet 

och gott bemötande. Måluppfyllelsen för dessa mål mäts bland annat genom 

sjukfrånvaro som jämförs över tid och med andra kommuner, faktiska kompetens- och 

kunskapsnivåer, faktisk jämställdhet och mångfald, medarbetarenkäter, rapporter 

beträffande arbetsmiljö samt grad av uppfyllande av mål i personalpolitiska 

programmet.  (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

Målen för perspektivet hållbarhet och tillväxt är följande: 

 Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bland annat i arbetet med 

förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande 

generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar 

 Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska 

ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning 

 Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas 

 

Falkenbergs Kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat, god arbetsmarknad, en 

välutvecklad infrastruktur, en aktiv landsbygdsutveckling och ett tryggt och tillgängligt 
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samhälle. I kombination med ett långsiktigt förhållningssätt till miljö och naturresurser, 

god utbildningsnivå, internationalisering, integrering och ständigt lärande ska 

kommunen skapa attraktiva boendemiljöer med höga krav på hållbarhet. Dessa mål 

mäts exempelvis med hjälp av gröna nyckeltal, grad av uppfyllelse av regionala och 

lokala miljömål, olika slags index som till exempel SKL, energianvändning samt 

utbildningsnivå i kommunen.  (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

 

 

Figur 5. Falkenbergs Kommuns styrkort 

 

Det viktigaste styrdokumentet i Falkenbergs Kommun är de övergripande målen som 

revideras varje mandatperiod, under perioden 2011-2015 finns det 17 mål sammanlagt. 

Organisationen utvärderas årligen på hur väl de uppnått de övergripande målen. IT-

ekonomen på Strategienheten (2013-04-22) berättar att kommunen tidigare hade 68 

övergripande mål men att man nu arbetat ner dem till 17 för att underlätta målarbetet. 

Beslut om hur målen ska se ut fattas av kommunfullmäktige, dessa är sedan grupperade 

i styrmodellens fem perspektiv. De övergripande målen, som gäller för organisationen 

som en helhet, ska skapa en röd tråd genom verksamheten. Det är upp till varje nämnd 

att sätta egna mål som går i enighet med de övergripande målen. Nämndens mål bryts 

sedan ner på varje förvaltning till konkreta aktiviteter, för att uppnå målen, och 



indikatorer,  som ska mäta hur väl målen uppnås. Alla perspektiv, mått, indikatorer och 

aktiviteter som är kopplade till de övergripande målen finns redovisade i varje 

förvaltnings verksamhetsberättelse. Vidare bryts detta ner ytterligare i underliggande 

enheter till medarbetarsamtal och ända ut till lönesamtalen. Den röda tråden ska vara 

tydlig genom hela organisationen, och att det är upp till varje förvaltningschef att detta 

säkerställs. (Kvalitetsstrateg, Strategienheten, 2013-04-22) 

 

Efter signaler från medborgarna i kommunen har man beslutat att införa så kallade 

fokusområden, vilket är nytt för år 2013. Det innebär att det väljs ut cirka två mål som 

det ska läggas extra fokus på under året. Detta ska bidra till att öka enkelheten i 

kommunens arbete och göra det lättare för politikerna att hålla koll.  Fokusområdena är 

nya från år till år och indikerar vad kommunen behöver arbeta extra med. Motivationen 

bakom fokusområdena är att alla mål behövdes förenklas och göras mer mätbara. 

Tanken bakom fokusområdena är att de ska förmedlas till allmänheten, men de har ännu 

inte lyckats tillräckligt med detta. Än så länge förmedlas de genom dokument på 

webben.  (IT-ekonom, Strategienheten, 2013-04-22) 

 

4.3.2 Hur styrmodellen används i rapporterna  

De rapporter som Falkenbergs Kommun publicerar bygger på styrmodellens fem 

perspektiv och kommunens övergripande vision. I kommunens budgetrapport för 2013 

är samtliga av de 17 övergripande målen presenterade. Dokumentet innehåller också 

information om vad varje förvaltning ska göra för att uppnå dessa mål samt hur utfallet 

mäts och följs upp. (Falkenberg Kommuns Budget 2013) Även tertialrapporterna, 

delårsrapporterna och årsredovisningen bygger på de fem perspektiven och de 17 

övergripande målen. Perspektiven och målen presenteras utförligt och sedan följer olika 

teman som täcker och utvärderar hur väl kommunen nått de uppsatta målen inom varje 

perspektiv. (Falkenbergs Kommuns Årsredovsing 2012, Delårsrapport och 

Tertialrapport 2013) 

 

4.3.3 Styrmodellen på Förvaltningsnivå 

Kvalitetsstrategen på Barn- & Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) berättar att inom 

kommunen ska alla jobba likadant med styrmodellen. Hon berättar att detta är 

styrdokument som måste följas. Hon upplever kommunens styrmodell som bra, men 

berättar att Hållbarhet & Tillväxtsperspektivet är svårt för hennes förvaltning att 
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förhålla sig till. Om en förvaltning vill hoppa över ett perspektiv lämnar förvaltningen 

in en motivering till nämnden som då bejakar förslaget. Alltså kan en förvaltning avstå 

från ett eller flera perspektiv om perspektivet inte passar deras verksamhet. På Barn- & 

Utbildningsförvaltningen är måtten och indikatorerna riktade mot skolresultat då deras 

verksamhet är kopplade mot skolverksamhet. Exempel på mått som förvaltningen 

använder är betyg, meritvärde eller behörighet till gymnasiet. Dessa nyckeltal 

utvärderas kvartalsvis för att matcha målen och för att knyta ihop ekonomi med mål. 

Förvaltningens mått och indikatorer bygger på redan insamlad statistik från bland annat 

Statistiska Centralbyrån eller Skolverket. De samlar till viss del in egen statistik för att 

kunna sprida informationen vidare till allmänheten. Kvalitetsstrategen på Barn- & 

Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) menar att det är för tidskrävande att följa upp 

och utvärdera sina nyckeltal på den statistik som de samlar in själva. I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen utvärderas måtten en gång i halvåret och jämförs med tidigare 

resultat samt hur det ser ut i andra kommuner. Om det visar sig att något skolresultat, 

mått eller indikator “sticker ut” så tittar man närmare på orsak- och verkansambandet 

för just det måttet. Vidare ger hon som exempel att om en skolklass fått mer än 50% IG 

i ett betyg så kommer det att undersökas varför det ser ut så i just den klassen. Hon 

tillägger även att hon hade velat jobba mycket mer med, och ha mer fokus på, orsak- 

och verkansamband. 

 

Den Administrativa Chefen på Kultur- och Fritidsförvaltningen (2013-04-22) beskriver 

deras arbetsområde som komplext då de har skilda verksamheter och arbetsområden. På 

Kultur- och Fritidsförvaltningen har de insett svårigheterna med att mäta kvalitet. Det 

viktigaste nyckeltalet de jobbar med är nöjdkundindex som mäts genom SKL:s 

undersökningar eller medborgarundersökningar. Den Administrativa Chefen på Kultur- 

och Fritidsförvaltningen (2013-04-22) förklarar att man använder vissa ekonomiska 

mått men att de inte fångar upp all information. Hon förklarar att yttre faktorer kan 

påverka hur väl deras mål nås, exempelvis kan fint väder påverka besöksantalet för 

biblioteket. Vidare utvärderas och följs dessa mått upp månadsvis, per tertial eller årsvis 

beroende på vilket mått det är. Eftersom de övergripande målen sätts per mandatperiod 

sker där inga större förändringar varje år, men nyckeltalen och indikatorerna ses över 

årligen. Detta görs tillsammans med ledningsgruppen och nämnden. Hon förklarar att 

vissa tal är svåra att styra på och kräver väldigt mycket analys och förklaring, hon 

önskar tydligare orsak- och verkansamband för att kunna jämföra och analysera. Vissa 



nyckeltal jämförs med kommungenomsnittet eller jämförs från år till år. På 

förvaltningen används Excel för att utvärdera och sammanställa sina nyckeltal. 

 

Socialförvaltningen jobbar likt de andra förvaltningarna med att bryta ner de 

övergripande målen så att de passar deras verksamhet och att ta fram egna indikatorer 

och mått för att mäta måluppfyllelsen. Controller 1 på Socialförvaltningen (2013-04-23) 

berättar att det är förvaltningen som kommer med förslag på vilka mått, aktiviteter och 

indikatorer som ska tas med, men i slutändan är det upp till nämnden att fatta beslut om 

vilka det blir. Controller 2 på Socialförvaltningen (2013-04-23), tycker att förslag på 

aktiviteter ska komma ifrån verksamheten då det är de som har bäst koll på vad som 

behöver göras för att uppnå målet. Vidare förklarar Controller 2 att det är analysen som 

är det viktiga för att få fram vad som är bra och vad som kan bli bättre. Det har tidigare 

inte varit så stort fokus på just analysen. Att arbeta med aktiviteter och indikatorer 

kopplade till målen är en utveckling från central nivå för att ändra det gamla tankesättet. 

Ett exempel på ett mått som Socialförvaltningen fokuserar på är kundnöjdhet, som mäts 

med hjälp av bland annat brukarundersökningar. Nyckeltalen på Socialförvaltningen 

följs upp månadsvis, men de övergripande målen följs upp mer sällan. 

 

4.4 Benchmarking 

Benchmarking är något som kommuner uppmuntras till. Staten har satsat stora summor 

pengar, 12 miljoner kronor, på att engagera kommuner till ökat benchmarkingarbete 

(Region Hallands kommunikationsavdelning, 2011).Vi får intrycket av att de anställda 

på Falkenbergs Kommun överlag är positivt inställda till benchmarking och att 

förvaltningarna använder sig av metoden. Det finns även önskemål om att att jobba med 

det i större utsträckning. För att hämta inspiration är Kvalitetsstrategen på 

Strategienenheten med i olika nätvärk, exempelvis SKL, där kommuner träffas för att 

utbyta idéer. Hon menar att alla kommuner “glor och snor”, det vill säga att 

kommunerna tycker om att dela med sig av sina erfarenheter och att hämtar gärna 

inspiration från andra. Genom benchmarking får kommunerna också feedback på det 

arbete som man utför och de förändringar man genomför, ett exempel är de nya 

fokusområdena. Den Administrativ Chefen på Kultur- och Fritidsförvaltningen (2013-

04-22) menar att flera kommuner använder sig av ungefär samma nyckeltal och att det 

är meningen att kommuner ska hämta inspiration från varandra. Hon menar också att de 

på hennes förvaltning skulle kunna använda sig av benchmarking betydligt mer än vad 
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som görs i dagsläget. På Barn- och Utbildningsförvaltningen menar Kvalitetsstrategen 

(2013-04-23) att man arbetar mycket med benchmarking, bland annat hämtar 

förvaltningen inspiration från studiebesök, projekt eller forskningsgrupper. Hon berättar 

också att de på hennes förvaltning hämtar inspiration från Internet. 

 

4.5 IT-System  

IT-ekonomen på Strategienheten (2013-04-22) berättar att det idag inte finns något 

gemensamt datoriserat system i form av ett målstyrningsprogram inom Falkenbergs 

Kommun, men tanken är att alla inom en snar framtid ska använda sig av 

styrprogrammet Cockpit Communicator. Idén om att införa programmet i kommunen 

föddes år 2008 då de behövde nya ledningsinformationssystem för att kommunicera ut 

en ny ledningsinformationsstrategi. Systemets syfte är att fungera som en 

kommunikationsportal som kommunicerar ut mål, verksamhetsanalys, målindikatorer 

och aktiviteter till alla kommunens intressenter såsom personal, politiker, näringsliv, 

media och allmänhet. Då kommunen har har krav på sig att vara transparenta gentemot 

alla, i synnerhet gentemot sina egna medborgare, så räcker det inte med ett rapport- och 

analysverktyg vars information endast de insatta i verksamheten kan tolka. Kommunen 

använder även ett system som heter Qlikview som hanterar beslutsgrundande 

information som i första hand hanteras av kommunens chefer. I programmet hanteras 

ekonomisk information, personalinformation, information från omsorgssystem, 

skoldatasystem och kommuninvånarregister. Enligt IT-ekonomen på Strategienheten 

(2013-04-26) sker det utbildning varje år för kommunens chefer inom programmet. 

 

4.5.1 Pilotprojekt 

Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) berättar att 

programmet Cockpit Communicator implementerades för cirka två år sedan på hennes 

förvaltning som ett pilotprojekt. Beslutet om att just den förvaltningen skulle agera 

piloter för projektet togs i samråd med de anställda på förvaltningen och 

Strategienheten. Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen tycker att de 

fick tillräcklig utbildning innan system infördes på hennes förvaltning samt en chans att 

utvärdera och uttrycka hur de kände över det. Tanken är att det ska implementeras i hela 

kommunen för att underlätta och föra samman arbetet med styrmodellen. Barn- och 

Utbildningsförvaltningen har fått framföra sina åsikter kring systemet och Falkenbergs 



Kommun har därefter beslutat att systemet ska införas på samtliga förvaltningar 

(Kvalitetsstrateg, Barn- och Utbildningsförvaltningen, 2013-04-23). 

 

4.6 Företagskultur 

Kvalitetsstrategen på Strategienheten (2013-04-22) berättar att den rådande 

företagskulturen på Falkenbergs Kommun består av ledord som öppenhet, tillgänglighet 

och mod. För personer med erfarenheter inom den privata sektorn så innebär arbetet 

inom en kommun mer transperans då deras arbete är offentligt och tillgängligt för 

allmänheten (IT-ekonom, Strategienheten, 2013-04-22). Kvalitetsstrategen på 

Strategienheten berättar att nyanställda blir informerade om kommunens kundfokus 

tidigt i anställningen vilket gör det till en gemensam värdering. De flesta av våra 

respondenter menade dock att företagskulturen inte var något de reflekterade över 

särskilt mycket. Kvalitetsstrategen på Barn - och Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) 

tror att företagskulturen kan skilja sig åt mellan de olika förvaltningarna. 

 

Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) som tidigare 

arbetat inom en annan kommun menar att Falkenbergs Kommun skiljer sig ifrån hennes 

tidigare arbetslivserfaranheter. Enligt hennes erfarenhet så kan det vara känsligt att ta 

kontakt eller hoppa över led inom organisationsstrukturen på en kommun. Inom 

Falkenbergs Kommun anser hon dock att det är betydligt enklare. Hon känner inte att 

hon trampar på någons fötter om hon skulle hoppa över något led, oavsett vem det är, 

vilket hon tycker känns bra. Hon anser också att det finns en “Gnosjöanda” inom 

kommunen, det vill säga att det inte är noga vem som gör vad bara det blir gjort. 

Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen känner att man är positiv till 

nya idéer i Falkenbergs Kommun. Det är ingen som ser ner på någon som kommer med 

ett dåligt förslag utan att man istället uppskattar försöket. Överlag känner hon att 

nämnden har ett förtroende för henne och hennes expertkunskaper. Att Barn- och 

Utbildningsförvaltningen fick vara pilotprojekt för det nya systemet Cockpit 

Communicator tror Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-04-

23) kan bero på förvaltningens goda företagskultur. 

 

Controller 1 på Socialförvaltningen (2013-04-29) menar att deras företagskultur innebär 

stor frihet under ansvar. Vidare förklarar han att medarbetarna bemöter varandra positivt 

och att han känner att han har förtroende från sina överordnade. Den Administrativa 
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Chefen på Kultur- och Fritidsförvaltningen (2013-05-02) anser att hennes förvaltning 

har många olika kulturer då de har vitt skilda verksamheter vilket gör det svårt att skapa 

en gemensam kultur. Däremot menar hon att de har en gemensam stolthet över det 

arbete som utförs, att deras arbete verkligen syns och att det uppskattas av medborgarna. 

 

4.7 Förändring 

Överlag får vi uppfattningen att kommunen har en positiv inställning till förändring och 

att det är relativt enkelt att få igenom en förändring så länge det finns goda argument 

som styrker den. Kvalitetsstrategen på Strategienheten (2013-04-22) menar att det är 

enkelt att få igenom en förändring så länge medarbetarna upplever förslaget som bra 

och att det har kund och nytta i fokus. För att en förändring ska ske måste 

förvaltningarna övertyga politikerna då det i grunden är deras fråga. På vilken nivå 

politikerna måste övertalas beror på hur stor förändringen är. Hon upplever hon inte att 

det finns några hinder så länge det följer de politiska mål som finns. 

 

4.7.1 Förändringsprocessen 

Kvalitetsstrategen på Strategienheten (2013-04-29) berättar att om en anställd vill få 

igenom en idé så börjar förändringsprocessen med att förankra idén hos sin chef och 

sina medarbetare. Hon tillägger också att om det gäller verkställighet så behöver hon 

inte förankra idén hos någon högre upp då det endast rör den egna enheten. Sedan får 

chefen förankra idén i ledningsgrupperna eller direkt hos kommunchefen som är 

tjänsteman och den högsta chefen för det operativa arbetet. Om det krävs ett politiskt 

beslut förankras det först med kommunråden som sedan tar det vidare till sina politiska 

forum. Kommunråden består av de högsta politiska cheferna i kommunfullmäktige. 

Efter det görs ett beslutsförslag som tas upp i kommunsstyrelsen och eventuellt 

kommunfullmäktige. Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-

04-23) menar att det är förvaltningarna och tjänstemännen som lägger fram förslag på 

förändringar. Det är tjänstemännen på förvaltningarnas uppgift att vara pålästa och 

förklara och vidarebefordra sin kunskap till politikerna som godkänner besluten. 

 

Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) upplever att hon 

som anställd blir uppmuntrad till att komma med förslag på förändringar eller 

förbättringar men för att få igenom förslaget måste det göras så lättförståeligt som 

möjligt och vara väl förankrat hos politikerna. 



 

4.7.2 Skapa medvetenhet vid förändringar 

IT-ekonomen på Strategienheten (2013-04-22),  som arbetat med många förändringar 

inom kommunen, upplever att de anställda inom Falkenbergs Kommun tycker att det är 

roligt och häftigt med förändringar. Han berättar också att det är främst genom möten 

som förslag eller beslut på förändringar eller förbättringar kommuniceras ut till de 

anställda inom organisationen. Något som kan bromsa en förändring kan vara om någon 

anställd känner sig hotad av förändringen, exempelvis införandet av nya system. Att 

tidigt informera de anställda om förändringen är viktigt, förändringen ska inte få en 

negativ klang eller skapa ryktesspridning. Han berättar att man först och främst 

motverkar att osäkerhet skapas kring medarbetarnas anställning genom att undvika 

förändringar som kan påverka medarbetarnas positioner. Skulle en sådan förändring 

vara oundviklig betonar han vikten av att information går ut tidigt till de anställda. 

Vidare berättar IT-ekonomen på Strategienheten (2013-04-22) att det är viktigt att de 

anställda informeras i ett tidigt stadie av processen för att inte skapa förvirring. Det är 

även viktigt för att få med sig de anställda i förändringsprocessen, även de personer som 

befinner sig långt ut i organisationen. När de anställda skapat sig en förståelse för varför 

förändringen ska genomföras kan man sedan genomföra den. Att tidigt informera, 

menar han är viktigt då plötsliga förändringar kan upplevas som obehagliga, då ingen 

vill bli överkörd. 

 

4.7.3 Förvaltningarnas påverkan och medverkan vid förändringsprocesser 

Kvalitetsstrategen på Barn- och Utbildningsförvaltningen (2013-04-23) berättar att det 

är okej att vara missnöjd med en förändring och berättar ett exempel om missnöjet med 

det nya uppföljningsprogrammet, Cockpit Communicator, som förvaltningen var 

pilotprojekt för. Förvaltningen fick då utbildning av IT-ekonomen på Strategienheten i 

hur programmet fungerade. De anställda på förvaltningen kände sig dock inte helt nöjda 

med den nya programvaran. Programmet upplevdes inte särskilt läsvänligt och 

testpersonerna upplevde att det var svårt att skriva i programmet. Det ordnades då ett 

möte med Strategienheten och testpersonerna där testpersonerna kunde framföra sin 

kritik mot programmet. Redan samma eftermiddag hade Strategienheten bokat ett möte 

med en annan leverantör av ett liknande program, Stratsys. Testpersonerna fick 

tillsammans med Strategienheten då jämföra de båda programmen för att se ifall ett nytt 

system skulle vara bättre eller sämre. Det kändes dock inte som att det nya systemet 
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skulle vara bättre i deras verksamhet så de arbetar i nuläget med Cockpit Communicator 

och försöka hitta lösningar till de problem som uppstår. Kvalitetsstrategen på Barn- oh 

Utbildningsförvaltningen anser att samarbetet mellan testgruppen och Strategienheten 

har varit jättebra och uppskattar det snabba agerandet på Strategienhetens sida. 

 

På Kultur- & Fritidsförvaltningen upplevs det vara ganska styrt vad gäller att komma 

med förslag på förbättringar men att möjligheten finns. Den Administrativa Chefen på 

Kultur- och Fritidsförvaltningen upplever att förbättringar är mer eftertraktade nu 

eftersom politiker och medborgare inom kommunen har blivit allt mer intresserade av 

hur det ser ut inom kommunen. Det kan bero på att just Kultur- & och 

Fritidsförvaltningen, som är liten jämfört med de andra förvaltningarna, visar på små 

siffror vilket gör den mer lättförståelig för allmänheten och andra externa parter. Den 

Administrativa Chefen på Kultur- och Fritidsförvaltningen (2013-04-22) upplever att 

förvaltningen idag får betydligt fler frågor angående verksamheten än för några år 

sedan. För ungefär fem år sedan skapades en nyckeltalsgrupp med representanter ifrån 

de olika förvaltningarna för att titta på hur man skulle kunna förbättra kommunikationen 

av nyckeltalen. Motivationen bakom detta förändringsarbetet kom från en person på 

Strategienheten som var något av en eldsjäl enligt den Administrativa Chefen på Kultur- 

och Fritidsförvaltningen. Detta projekt försvann i samband med att den aktiva personen 

slutade på Strategienheten. 

 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har själva tagit initiativ till en förändring då de ville 

förenkla sin verksamhetsberättelse för att få den mer lättläst och lättförståelig. 

Drivkraften bakom förändringen var att det producerades många dokument som ingen 

läste. Målet med den nya verksamhetsberättelsen är alltså att få fler intressenter, så som 

politiker, anställda, allmänheten och kunder att läsa den.  Då organisationen är så stor är 

det svårt att få en helhetsbild, menar Kvalitetsstrategen på Barn- och 

Utbildningsförvaltningen, och det är det som är syftet med den nya 

verksamhetsberättelsen. För att göra den mer läsvänlig har förvaltningen infogat mer 

bilder och enklare texter. Dessutom har Barn- och Utbildningsförvaltningen en ambition 

att sprida vidare sin förvaltningsvision, Alla ska lyckas, till hela organisationen. Detta är 

ett pågående arbete som förvaltningen försöker få igenom genom möten med 

förvaltningschefter och nämndsordförnade som kan sprida budskapet på andra arenor. 

(Kvalitetsstrateg, Barn-och Utbildningsförvaltningen, 2013-04-23) 



5 Analys 

I vår analys kommer vi att använda oss av vår teoretiska referensram som ett 

analysverktyg för att besvara våra frågeställningar. Vår analys kommer vara uppdelad 

i två avsnitt, ett avsnitt där vi analyserar hur det balanserande styrkortet anpassats till 

Falkenbergs Kommun och ett avsnitt där faktorer som kan påverka Falkenbergs 

Kommuns förändringsbenägenhet sammanfattas i The Accounting Change Model.  

 

5.1 Hur har Falkenbergs Kommun utformat sin målstyrningsmodell så 
att den är mottaglig för förändringar? 

 

Vi anser att Falkenbergs Kommun använder sin målstyrningsmodell på ett stabilt och 

flexibelt sätt genom att målen inom perspektiven kan brytas ner och anpassas efter 

politisk inriktning, verksamhet, demografiskutveckling och konkurrenssituation. Detta 

innebär alltså inte att målstyrningsmodellen byts ut, utan bara komponenterna i den 

ändras. Därför blir arbetet med utformningen av målstyrningsmodellen och dess 

flexibilitet viktig.  

 

5.1.1 Balanserat styrkort i kommunen 

Ericsson & Gripne (2004) menar att det balanserade styrkortet är den 

målstyrningsmodell som lämpar sig bäst i kommunal verksamhet. Även Kaplan & 

Norton (1999) anser att det balanserade styrkortet passar bra i kommunal verksamhet då 

fokus flyttas från de finansiella nyckeltalen.  

 

Flera av våra respondenter berättade att Falkenbergs Kommun idag använder sig av en 

målstyrningsmodell som är starkt inspirerad av det balanserade styrkortet men att de 

inte uttalat använder sig av begreppet balanserat styrkort (IT-ekonomen, 

Strategienheten; Kvalitetsstrategen, Strategienheten; Administrativa Chefen, Kultur- 

och Fritidsförvaltningen). Olve, Roy & Wetter (1999a) menar att detta inte är något 

ovanligt. Den gemensamma faktorn bland organisationer som använder sig av modeller 

som liknar ett balanserat styrkort är att deras verksamheter är svåra att beskriva i 

finansiella termer. Med hänsyn till vad vi har blivit informerade om av våra 

respondenter så stämmer även för Falkenbergs Kommun. Enligt Kvalitetsstrategen på 

Strategienheten (2013-04-22) bygger kommunens styrmodell på resultat- och 
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målstyrning som innehåller mjuka mått vilket även ursprungsmodellen av det 

balanserade styrkortet gör. 

 

Då modellen balanserat styrkort först var utformad för att passa privata företag, måste 

vissa förändringar göras för att anpassa den till kommuner. Det som skiljer en kommun 

från ett privat företag är att det är folket som äger kommunen, samt att de personerna 

som styr kommunen är folkvalda. Politikerna i kommunen handlar i första hand inte i 

vinstdrivande syfte, utan i samhällets intresse. (Olve, Roy & Wetter, 1999a)  

 

Den Administrativa Chefen på Kultur- och Fritidsförvaltningen (2013-04-22) berättade 

under vår intervju att hennes förvaltning har upplevt svårigheter i att mäta kvalitet 

samtidigt som intresset för att veta hur det ser ut inom kommunen har ökat hos 

kommunens medborgare och politiker. Hon menar också att ekonomiska mått inte 

fångar upp all information utan att kommunens målstyrningsmodell måste innehålla 

mjuka mått för att fungera och fånga upp all information. Med hennes, Ericsson & 

Gripne (2004) och Kaplan & Nortons (1999) resonemang i åtanke så anser vi att valet 

av målstyrningsmodell, det balanserat styrkort, passar Falkenbergs Kommunen bra med 

tanke på målstyrningsmodellens egenskaper. I och med att målstyrningsmodellen 

inkluderar både hårda och mjuka mått tror vi kan underlätta det ökande 

infromationskravet från kommunens invånare. Modellen blir även ett stöd till 

Offentlighetsprincipen, som kommunen måste anpassa sig till (Regeringskansliet, 

2013), då den visar mer än enbart de finansiella styrtalen och därmed ökar transparansen 

i kommunen.   

 

5.1.2 Hur anpassas perspektiven i styrkortet? 

Grundreceptet av det balanserade styrkortet, skapat av Kaplan & Norton (1999), består 

av fyra perspektiv; Finansiella-, Kund-, Process- och Lärande- & Förnyelseperspektivet. 

Utöver dessa fyra perspektiv adderar ofta organisationer ytterliggare ett perspektiv, 

medarbetarperspektivet (Ax & Bjørnenak, 2005). De ändringar som behöver göras av 

modellen är att anpassa perspektiven så att de passar kommunal verksamhet (Olve, Roy 

& Wetter, 1999a). 

 

Olve, Roy & Wetter (1999a) menar att det finansiella perspektivet bör översättas till ett 

prestationsfokus. Detta grundas i att ägarna av en myndighet är samhället och därför bör 



målet med verksamheten främst inte vara finansiellt utan samhällsnyttigt. I Falkenbergs 

Kommun har man översatt det finansiella perspektivet till ett ekonomiskt perspektiv. 

Här inkluderas mål som att budgetramarna ska hållas, kommunens ekonomi ska vara i 

långsiktig balans och skall kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet. 

(Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) 

 

Olve, Roy & Wetter (1999a) säger att kundperspektivet bör ersättas med ett kundfokus. 

Falkenbergs Kommun har istället valt att döpa detta perspektiv till 

medborgarperspektivet då det är medborgarna som är kommunens kunder. I detta 

perspektiv finns mål som har en direkt koppling till medborgarna så som hälsa, trygghet 

och demokratiska rättigheter (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015). Vi 

får intrycket av att detta är ett av de viktigare perspektiven då Kvalitetsstrategen på 

Strategienheten (2013-04-22) berättar att kundfokuset är av stor vikt inom 

organisationen. Detta tror vi faller sig naturligt då kommunens medborgare både är 

kommunens kunder och ägare.  

 

Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) bör processperspektivet översättas till ett 

aktivitetsfokus där kommunens olika verksamheter beskrivs. Inom Falkenbergs 

Kommun översätts processperspektivet till verksamhetsperspektivet där kommunens 

verksamheter inkluderas (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015). 

 

Det sista perspektivet i den ursprungliga styrkortsmodellen, som är lärande- & 

förnyelseperspektivet,  bör enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) ersättas med ett 

framtidfokus. Här ska kommunens förutsättningar tas upp. Falkenbergs Kommun har ett 

perspektiv som heter hållbarhet och tillväxt (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 

2011-2015) som går i enighet med Olve, Roy & Wetters (1999a) framtidfokus. 

 

Falkenbergs Kommun har dessutom valt att lägga till ytterligare ett perspektiv till sin 

styrmodell, nämligen medarbetarperspektivet (Falkenbergs Kommuns Övergripande 

mål 2011-2015). Valet att lägga till ytterligare ett perspektiv är enligt Ax & Bjørnenak 

(2005) vanligt förekommande inom svenska organisationer. Medarbetarperspektivet 

innefattar att tillhandahålla möjligheter och förutsättningar för de anställda inom 

kommunen för att trivas, utvecklas och påverka. Då Falkenbergs Kommun och dess 

verksamheter har ett stort antal anställda tror vi att det blir extra viktigt involvera 
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medarbetarna i styrmodellen så de förstår hur deras prestationer har inverkan på 

organisationens resultat. Detta går i enlighet med vad Kaplan & Norton (1999) anser är 

viktigt för organisationer att ha i åtanke  för att undvika maktkonflikter. 

  

 

Figur 6. Falkenbergs Kommuns styrkort 

 

Styrmodellen som vi förklarat ovan är en mall som alla kommunens förvaltningar utgår 

från när de bygger sitt styrkort. Barn- och Utbildningsförvaltningen har bortsett från 

hållbarhet- och tillväxtperspektivet då de har svårt att förhålla sig till detta perspektiv. 

De förvaltningar som har svårt att identifiera sig med eller förhålla sig till vissa 

övergripande mål kan därför utesluta vissa perspektiv. (Kvalitetsstrateg, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, 2013-04-23) Friheten i styrkortsarbetet tror vi gynnar 

förvaltningarna och ökar chanserna till att få bättre orsak- och verkansamband. Vår åsikt 

bygger på att friheten ger förvaltningarna möjligheten att endast fokuserar på mål och 

aktiviteter som ligger nära deras egna verksamhet. Vidare tror vi att flexibiliteten i 

modellen gör att den faktiskt används, då de lätt kan anpassa den till sin egna 

verksamhet. 

 



5.1.3 Utformandet av ett balanserat styrkort 

Anthony & Govindarajan (2007) tar upp fyra generella steg vid utformningen av ett 

prestationsmätningssystem. Dessa steg kommer vi jämföra med hur man har gjort med 

styrkortsarbetet i Falkenbergs Kommun.  Det första steget är att bestämma en strategi. 

Som tidigare nämnts så har Falkenbergs Kommun inte någon uttalad strategi, utan 

använder sig istället av sin vision, och det är även i visionen som kommunen grundar 

sitt styrkortsarbete i (IT-ekonomen, Strategienheten, 2013-04-22). Nästa steg är att välja 

mått till modellen som ska stödja företagets strategi. I Falkenbergs Kommun väljs mått 

på varje förvaltning som är i enighet med kommunens vision (IT-ekonomen, 

Strategienheten, 2013-04-22). Det tredje steget berör vikten av att integrera de valda 

måtten i organisationen. I Falkenbergs Kommun är det är upp till förvaltningschef att se 

till att den röda tråden från de övergripande målen finns med i varje mått 

(Kvalitetsstrateg, Strategienheten, 2013-04-22). Vi har också identifierat att 

årsredovsningar och budgetrapporter bygger på kommunens perspektiv och mål vilket 

också resulterar i att måtten integreras i organisationen. Det sista steget som författarna 

tar upp handlar om riktlinjer för organisationen när styrkortet är implementerat och i 

användning. De menar att måtten och resultaten bör följas upp och uppdateras frekvent. 

I Falkenbergs Kommun görs detta beroende på mått per kvartal, tertial eller årligen, och 

i samband med maktskifte och val. Däremot finns inga rutinmässiga eller gemensamma 

uppföljningar och uppdateringar av modellens mått (Administrativa Chefen, Kultur- och 

Fritidsförvaltningen, 2013-04-22).  

 

I den teori som vi har undersökt delas ofta utformningen och implementeringen av ett 

balanserat styrkort upp i två steg. Författarna Anthony & Govindarajan (2007) tar upp 

steg som blir som riktlinjer för hur det ska gå till. I det praktiska exemplet som vi har 

fått ta del av i Falkenbergs Kommmun så har vi kommit fram till att det inte är så det 

fungerar. Våra respondenter har inte kunnat ge oss en specifik plan eller ett specifikt år 

då styrkortet utformades eller implementerades, utan styrkortet har istället utvecklats 

och vuxit fram över en lång period. (IT-ekonomen, Strategienheten, 2013-04-22) Vi 

tycker ändå att de har lyckats med alla de steg som Anthony & Govindarajan tar upp för 

att lyckas med utformningen av sitt prestationsmätningssytem. En anledning till att vi 

tror att Falkenbergs Kommun har lyckats med utformningen av styrkortet är att 

utformningen har skett successivt. Detta går i enlighet med Lagrosen, Lundh & Nehls 

(2010) som menar att långsamma förändringar tillåter stegvisa anpassningar, planering 

och noggranna strategival för förändringar.  
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5.1.4 Implementeras på affärsenhetsnivå 

Enligt Kaplan & Norton (1999) bör det balanserade styrkortet implementeras på 

affärsenhetsnivå där gemensamma mål bryts ner till varje lokal affärsenhet. Författarna 

menar att om en affärsenhet kan identifiera en egen strategi, affärsidé, kunder och 

interna processer kan det underlätta implementeringen av styrkortet. Då varje 

förvaltning på Falkenbergs Kommun har skilda arbetsområden har de satsat på att varje 

förvaltning själva ska bryta ner de övergripande målen vilket har resulterat i att varje 

förvaltning har ett eget styrkort. Detta innebär att varje förvaltning utgår från samma 

gemensamma perspektiv och mål men tolkar och reviderar komponenterna för att passa 

sin verksamhet. (Kvalitetsstrateg, Strategienhten, 2013-04-22) Detta arbetssätt anser vi 

liknar att implementera styrkortet på affärsenhetsnivå. 

 

5.1.5 Problem vid implementeringsprocessen av det balanserade styrkortet 

Anthony och Govindarajan (2007) tar upp fem problem som organisationer bör ta 

hänsyn till vid implementeringen av det balanserade styrkortet. Det första problemet 

som författarna tar upp är om det saknas korrelation mellan de icke-finansiella måtten 

och de finansiella måtten. Måtten i det balanserade styrkortet bör ha tydliga orsak- och 

verkansamband (Olve, Roy & Wetter, 1999a). Våra respondenter på Falkenbergs 

Kommun berättade under våra intervjuer att det till viss del finns orsak- och 

verksamsamband mellan deras mått och mål. Dock framgick det att vissa mått är svåra 

att styra på och att de därför hade velat se mer orsak- och verkansamband. Att förbättra 

orsak- och verkansambanden inom styrkortet är ett pågående arbete inom kommunen. 

Inom Kultur- och Fritidsförvaltningen har man exempelvis inte uppnått tillräckligt 

effektiva mått och samband för att mäta kvaliteten i deras verksamhet. Förklaringen till 

detta är att måtten kan påverkas av faktorer som exempelvis väder, vilket är svårt att 

mäta. (Administrativ Chef, Kultur-och Fritidsförvaltningen, 2013-04-22) Som tidigare 

nämnts menar vi att förvaltningar har de förutsättningarna som krävs för att nå orsak- 

och verkansamband. Genom friheten i utvecklingen av styrkortet bland förvaltningarna 

tror vi att chanserna ökar för att uppnå orsak-och verkansamband.  

 

Nästa problem som Anthony & Govindarajan (2007) tar upp är att ledningen har krav 

på sig att uppvisa goda resultat för sina intressenter. Som nämnts tidigare i analysen så 

har intresset av att ta del av kommunens information ökat hos medborgarna vilket 

innebär att Falkenbergs Kommun har ett ökat krav på att uppvisa information, och 



däribland resultat. (Administrativa Chefen, Kultur- och Fritidsförvaltningen, 2013-04-

22). Dessutom tror vi att politiker gärna vill bli omvalda och har därför ett krav på sig 

att uppnå de mål som de utlovat. De krav som politikerna har på sig är inte att visa goda 

resultat i finansiella termer, utan i hur väl de uppnår sina mål. Detta anser vi inte bör ses 

som ett problem i en kommuns fall då vi tycker att detta utgör grunden för hur en 

kommun fungerar och styrs, politiker bör ha en press på sig att prestera bra inför deras 

intressenter som exempelvis kommunens medborgare. 

 

Det tredje problemet är att organisationer ofta saknar uppdateringsrutiner av 

nyckeltalen. Uppdatering och utvärdering av förvaltningarnas nyckeltal sker per kvartal, 

tertial eller årligen, och dessutom i samband med maktskifte och val. Detta görs alltså 

med olika intervall beroende på vad det är för mått och vad det mäter. Det upp till varje 

förvaltning att se över sina mått (Controller 2, Socialförvaltningen, 2013-04-23). Vi 

uppfattar inte att uppdateringsrutinerna är något som våra respondenter har reflekterat 

över, utan att de är nöjda och anser att uppdateringarna sker tillräckligt ofta. Eftersom 

respondenterna har uttryckt att de gärna hade sett en ökning av orsak- och 

verkansamband i de mått de mäter (Administrativa Chefen, Kultur- och 

Fritidsförvaltningen, 2013-04-22) så tycker vi att de borde överväga att genomföra 

uppdateringsrutinerna mer frekvent. Som vi tidigare nämnt finns det idag ingen 

gemensam standardlösning för uppdateringsrutinerna inom kommunen. Om kommunen 

skapar gemensamma uppdateringsrutinger tror vi det kan medföra att varje förvaltning 

får bättre insikt i hur varje mått fungerar och vad som behöver förbättras. 

 

Det sista hindret som författarna tar upp är svårigheten att välja “rätt” antal mått i sitt 

styrkort. Falkenbergs Kommun har börjat arbeta med fokusområden vilket innebär att 

det läggs extra resurser på ett antal specifika mål varje år. (Kvalitetsstrategen, 

Strategienheten, 2013-04-22) Detta är något vi anser kan vara en lösning på problemet 

med att välja “rätt” antal mått i sin styrmodell eftersom fokusområdena bidrar med att 

precisera förvaltningarnas resurser och fokus. Dessutom har kommunen nyligen skalat 

ner sina övergripande mål från 68 stycken till de 17 de har idag. (IT-ekonomen, 

Strategienheten, 2013-04-22) Detta tyder på att det finns ett pågående arbete inom 

kommunen med att förenkla målstyrningsmodellen och därmed finna rätt antal mått.  
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5.1.6 Kontroll eller empowerment? 

Kaplan & Norton (1999) menar att det balanserade styrkortets syfte är att formulera och 

sprida företagets strategi. Falkenbergs Kommun har inte någon uttalad strategi, utan 

fokuserar istället på sin vision. Visionen, som kopplas till ett antal mål, bryts ner till 

aktiviteter som ska få kommunen att nå sina mål (Kvalitetsstrategen, Strategienheten, 

2013-05-13). Därför menar vi att detta arbetssätt fungerar som en strategi för 

kommunen. Då de övergripande målen är gemensamma för hela kommunen 

(Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-2015) menar vi också att kommunens 

strategi sprids genom hela organisationen vilket går i enighet med Kaplan & Nortons 

(1999) teori kring styrkortets funktion. 

 

Nørreklit (2000) och Kaplan & Norton (1999) har skilda meningar om att styrkortets 

syfte är att fungera som ett kontrollverktyg eller som ett stödelement för medarbetarna. 

Stödelementet författarna diskuterar kallar de för empowerment och innebär bland annat 

att medarbetarna inom organisationen får vara med och påverka organisationens strategi 

(Lindvall, 2011). Med stöd av Kaplan & Nortons förklaring av empowerment menar vi 

att syftet med Falkenbergs Kommuns styrkort är empowerment, alltså att stärka 

medarbetarna. Anledningen är olika komponenter i kommunens styrmodell som vi 

upplever fungerar som stödverktyg. Exempel på dessa är fokusområdena som ger 

förvaltningarna riktlinjer för var de ska rikta sina resurser och 

medarbetarperperspektivet som involverar medarbetarna och ger dem möjlighet att 

utvecklas och påverka. Dessutom har Barn- och Utbildningsförvaltningen en ambition 

att sprida vidare sin egen förvaltningsvision, Alla ska lyckas, till hela organisationen 

(Kvalitetsstrateg, Barn- och Utbildningsförvaltningen, 2013-04-23). Detta ser vi som att 

alla delar av organisationen har möjlighet att påverka kommunens strategi och 

målarbete som går i enighet med Kaplan & Nortons definition av styrkortets syfte som 

empowerment. Vi tror däremot att styrmodellen i Falkenbergs Kommun även har som 

syfte att används som ett kontrollverktyg då den används för att mäta hur väl 

organisatinen uppnår sina mål. Därmed anser vi att det finns inslag av både kontroll och 

empowerment i Falkenbergs Kommuns styrmodell. 

 



5.2 Finns det andra faktorer som påverkar hur väl Falkenbergs 

Kommun är mottaglig för förändring? 

Möjligheten att byta kommunens vision och mål vart fjärde år, kommunens 

konkurrenssituation och demografiska utveckling resulterar i att kommunen alltid måste 

vara förberedd på att genomföra förändringar som passar de rådande omständigheterna. 

Innes & Mitchell (1990) skapade en modell som vill belysa vilka faktorer som påverkar 

implementering av förändringar. Modellen kallas The Accounting Change Model 

(Kasurinen, 2002). Modellens senaste version är främst tänkt till privata företag men vi 

väljer ändå att utgå från modellen när vi identifierade olika faktorer som påverkar 

förändringar i Falkenbergs Kommun. The Accounting Change Model är ursprungligen 

utformad för organisationer i allmänhet. När modellen utvecklades av Kasurinen (2002) 

används ett privat företag för att analysera modellen. Vi ser inte detta som ett problem 

då modellens syfte är att identifiera vardagliga faktorer som påverkar förändringar 

oavsett ägarbild. 

 

Figur 7. The Accounting Change Model 

 

Vi kommer med utgångspunkt från modellen identifiera faktorer som påverkar 

implementeringen av en förändring i Falkenbergs Kommun. 
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5.2.1 Motivators 

Motivators handlar om faktorer som motiverar till förändring (Cobb, Helliar & 

Innes,1995; Kasurinen, 2002). 

 

5.2.1.1 Konkurrens & tillväxt 

Enligt Ericsson & Gripne (2004) konkurrerar kommuner med varandra för att bli mer 

attraktiva för invånare och företag. Kommuner har fått mer press på sig att behålla 

nuvarande invånare och företag samtidigt som de vill locka till sig nya invånare och 

företag för att öka tillväxten. Möjligheterna att flytta till andra städer eller länder har 

ökat under de senaste åren vilket även har bidragit till att konkurrensen har blivit 

hårdare. År 2012 tilldelades Falkenbergs Kommun priset “Årets Tillväxtkommun” 

(Falkenbergs Kommuns årsredovisning, 2012). Att de tilldelades detta pris tycker vi 

visar att kommunen arbetar aktivt för att ses som en attraktiv kommun och att de vill 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för nuvarande invånare och företag så väl som 

för nya. Ur en förändringssynvinkel anser vi att konkurrensen, som Ericsson & Gripne 

(2004) talar om, tillsammans med det aktiva förbättringsarbetet som kommunen 

genomför kan ses som en motivator. Detta tyder på att Falkenbergs Kommun har en 

stark motivation till förändring för att öka kommunens tillväxt och konkurrenskraft.   

 

5.2.1.2 Vision 

Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) ska styrkortet användas som ett styrinstrument för 

att försäkra sig om att organisationens gemensamma inriktning följs. Författarna menar 

också att styrkortet grundar sig i organisationens strategi och vision. Falkenbergs 

Kommun har ingen uttalad strategi utan använder sig istället av sin vision 

(Kvalitetsstrateg, Strategienheten, 2013-04-22). Vi menar att det krävs förändringar 

eller förbättringar för att nå detta mål. Därför anser vi att Falkenbergs Kommuns vision 

“Vi växer för en hållbar framtid” också fungerar som en motivator då den ständigt 

motiverar till förändring och förbättring för kommunen. 

 

5.2.1.3 Benchmarking 

Enligt Ericsson & Gripne (2004) kan organisationer som arbetar med balanserat styrkort 

utveckla modellen med hjälp av benchmarking. Dessutom uppmuntras kommuner till att 

arbeta mer med benchmarking genom att staten satsar pengar för att öka samarbetet 

mellan kommuner (Regeringskansliet, 2013). Samtidigt som kommuner konkurrerar 

med varandra är de också angelägna om att dela med sig av sitt arbete. Detta leder till 



att kommuner gärna hämtar inspiration och tips från varandra. (Kvalitetsstrategen, 

Strategienheten, 2013-04-22) På Falkenbergs Kommun får vi intrycket av att de 

anställda som vi pratat med överlag är positivt inställda till benchmarking och att de på 

förvaltningarna som använder sig av metoden gärna skulle göra det i ännu större 

utsträckning. Kvalitetsstrategen på Strategienheten (2013-04-22) menar att alla 

kommuner “glor och snor”, det vill säga att kommunerna tycker om att dela med sig av 

sina erfarenheter och hämtar gärna inspiration från andra. Vår respondent uttryckte även 

en önskan om att använda sig av benchmarking mer vilket vi tror skulle leda till mer 

inspiration och motivation till förändring. Vi anser därför att benchmarking fungerar 

som en motivator i förändringsarbete. 

 

5.2.2 Catalysts 

Catalysts är faktorer som har en direkt koppling till förändringen (Cobb, Helliar & 

Innes,1995; Kasurinen, 2002). 

 

5.2.2.1 Övergripande mål & Fokusområden 

Vi anser att de övergripande målen (Falkenbergs Kommuns Övergripande mål 2011-

2015) har en direkt koppling till kommunens förändringsinitiativ eftersom de är starkt 

knutna till kommunens gemensamma vision genom kommunens styrmodell. Inom de 

övergripande målen finns också två fokusområden  (Falkenbergs Kommuns 

Övergripande mål 2011-2015), därigenom kan också dessa ses som catalysts. 

 

5.2.2.2 Företagskultur 

Samtliga av våra respondenter på Falkenbergs Kommun presenterade tidigt i våra 

intervjuer de övergripande målen som är gemensamma för hela kommunen. Detta går i 

enighet med Kotters (1996) definition av företagskultur som bland annat mål som delas 

av en betydande del av de anställda inom ett företag. Kvalitetsstrategen på 

Strategienheten  (2013-04-22) berättade att Falkenbergs Kommuns företagskultur 

grundar sig i ledord som öppenhet, tillgänglighet, mod och kundfokus. En av våra 

respondenter, som tidigare arbetat inom den privata sektorn, upplevde denna transperans 

som en stor skillnad mellan privat och offentligt verksamhet (IT-ekonom, 

Strategienheten, 2013-04-22). På kommunen upplevde de anställda att man är positiv 

om någon vill komma med nya idéer och att ingen ser ner på en om man kommer med 

ett förslag. Vidare tycker de att nämnden har förtroende för dem och deras 
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expertkunskaper när det kommer till vissa frågor. (Kvalitetssrateg, Barn- coh 

Utbildningsfövaltningen, 2013-04-22) Vi fick en uppfattning under våra intervjuer att 

våra respondenter var allmänt öppna till och intresserade av förändringar och 

förändringsarbete. Detta är något som är gemensamt för hela kommunens 

företagskultur. Några av respondenterna delade med sig av idéer de hade på 

förbättringar, som exempelvis ökat användning av benchmarkning, vilket vi tycker 

stödjer vår uppfattning om företagskulturen. Därför anser vi att Falkenbergs Kommuns 

företagskultur utgör en catalyst då det har en direkt koppling till förändringar.  

 

Tushman & Anderson (2004) menar dock att om ett företag har en stark företagskultur 

så kan det hindra företagets mottaglighet för förnyelse och innovationer eftersom 

medarbetarna ogillar när avvikelser sker från kulturen och dess normer och värderingar. 

Vissa av kommunens anställda upplever att varje förvaltning har en egen företagskultur, 

utöver kommunens gemensamma (Administrativa Chefen, Kultur- och 

Fritidsförvaltningen, 2013-04-22). Många av våra respondenter menar dock att det inte 

har reflekterat över den rådande företagskulturen särskilt mycket (Controller 1, 

Socialförvaltningen, 2013-04-22; Controller 2, Socialförvaltningen, 2013-04-22). Om 

en organisation har en väldigt stark företagskultur kan detta utgöra en frustrator och 

bromsa en förändringsprocess (Kasurinen, 2002), detta är dock inget problem i 

Falkenbergs Kommuns fall då vi upplever att deras gemensamma kultur är positivt 

inställd till förändringar. 

 

5.2.2.3 Ideologisk inriktning 

Beroende på vilket eller vilka partier som har majoritet i kommunfullmäktige och 

därmed styr kommunen kommer visionen och målen se annorlunda ut. Den ideologiska 

inriktningen kommer påverka riktningen på de förändringar som genomförs. På så sätt 

anser vi att den ideologiska inriktningen har en direkt koppling till motivationen bakom 

förändringar och alltså utgör en catalyst. 

 

5.2.3 Facilitators 

Facilitators avser stödelement till förändringsprocessen (Cobb, Helliar & Innes,1995; 

Kasurinen, 2002). 

 



5.2.3.1 Strategienheten 

Falkenbergs Kommun har infört stödelement för att underlätta implementeringen av 

förändringar. Det finns en Strategienhet som fungerar som en stödfunktion för de andra 

förvaltningarna och som ansvarar för områden som berör hela organisationen, för att 

underlätta arbetet samt tillhandahålla specialkompetenser (IT-ekonom, Strategienheten, 

2013-04-22). Då denna avdelning har som uppgift att stötta de andra avdelningarna 

anser vi att den utgör en facilitator då den fungerar som ett stöd vid förändringsarbete. 

 

5.2.3.2 Effektivt resursutnyttjande av personal 

Då vi besökte kommunen identifierade vi att kommunen använder sig av ett effektivt 

resursutnyttjade vad gäller personal. Kasurinen (2002) menar att stödelement kan 

utgöras av personalförändringar eller andra resurser. Ett tecken på detta är Controller 2 

som tidigare arbetat på Strategienheten som har flyttats till Socialförvaltningen som en 

extraresurs för att se över förvaltningens mål. Detta anser vi visar att kommunen 

använder sin personal på ett flexibelt sätt, och flyttar personal dit det behövs, alltså 

utgör detta en facilitator. 

 

5.2.3.3 Målstyrninsgmodellen 

Då målstyrningsmodellen är gemensam för hela kommunen kan informations spridas 

genom den, den kan alltså fungera som ett kommunikationsverktyg för de övergripande 

målen inom organisationen.  Med utgångspunkt i att alla förändringar som sker ska ske i 

enighet med de övergripande målen anser vi att deras målstyrningsmodell fungerar som 

en stödfunktion, alltså en facilitator, för organisationen i sitt förändringsarbete. Som 

nämnts i första delen i vår analys så är det balanserade styrkortet syfte att fungera som 

en stödfunktion, alltså som empowerment (Kaplan & Norton, 1999), vilket bidrar till att 

vi placerar den som en facilitator. 

 

5.2.3.4 Fokusområden 

Olve, Roy & Wetter (1999a) tar upp problematiken med en organisation som är politiskt 

styrd. Problemen innefattar ställningstaganden och avvägningar som det balanserade 

styrkortet innebär. För att nå mål krävs prioriteringar och resursneddragningar vilket 

politiker oftast inte är villiga att belysa (Olve, Roy & Wetter 1999a). I Falkenbergs 

Kommun har man nyligen börjat arbeta med fokusområden, det vill säga att cirka två av 

de övergripande målen ska belysas och läggas mer resurser på. Att fokusera sina 
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resurser på särskilda områden borde resultera i att andra målområden får mindre 

uppmärksamhet och resurser. Då fokusområden är offentliga för allmänheten skapas en 

medvetenhet och förståelse för vilka prioriteringarna är och att resursneddragningar kan 

ske på andra områden. Att arbeta med fokusområden anser vi fungerar som en 

facilitator då det utgör ett stöd för förvaltningar genom att visa var man ska fokusera 

sina resurser först och främst. Vi tror också att fokusområdena kan bli en confuser för 

kommunen då det kan bli svårt för varje förvaltning att förhålla sig till och känna sig 

delaktiga i vissa fokusområden. Däremot fick vi intrycket av samtliga av våra 

respondenter att detta inte är något som har skapat förvirring på förvaltningarna. Därför 

väljer vi att se fokusområdena som en facilitator. 

 

5.2.3.5 IT-system 

En betydande utmaning i det balanserade styrkortet handlar om att bygga upp ett system 

som underlättar kommunikationen inom företaget samt samlar in relevant information. 

Enligt Olve, Roy & Wetter (1999a) bör informationen presenteras på ett pedagogiskt 

sätt i en användarvänlig miljö och bör vara lättillgänglig.  Det finns idag inte något 

gemensamt datoriserat system eller målstyrningsprogram inom Falkenbergs Kommun 

men tanken är att alla medarbetare på kommunen inom en snar framtid ska använda sig 

av styrprogrammet Cockpit Communicator. I Cockpit Communicator presenteras 

information i staplar eller diagram vilket gör programmet till ett lättförståelig verktyg 

för att sprida information till alla medarbetare inom organisationen. (IT-ekonomen, 

Strategienheten, 2013-04-22) Eftersom Cockpit Communicator ska vara ett 

användarvänligt program som i framtiden kommer användas inom hela kommunen 

kommer den då att vara en faciliator. Att programmet idag endast används på en 

förvaltning, och alltså är mitt i implementeringsprocessen, ser vi den i detta skede som 

en confuser. Hela kommunen använder sig idag av ett system som kallas Qlikview som 

i första hand hanterar beslutsgrundande information och används främst av kommunens 

chefer. (IT-ekonomen, Strategienheten, 2013-04-22) Detta IT-system anser vi är en 

facilitator då den verkar fungera väl och stödja de som använder programmet inom 

kommunen. Vi tror även att Cockpit Communicator kommer att fungera som facilitator 

när det är väl implementerat och fungerar bra, eftersom det agerar som ett stödelement 

för de anställda. 

 



5.2.3.6 Pilotprojekt  

Då det är både komplicerat och dyrt att införa ett nytt IT-system valde Falkenbergs 

Kommun att genomföra en pilotstudie på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Detta går 

i enighet med Olve, Roy & Wetters (1999a) rekommendation om att göra en pilotstudie 

inom organisationen när ett större presationsmätningssystem ska implementeras. En 

fördel med att genomföra ett pilotprojekt är att organisationen kan lära sig av eventuella 

misstag och underlätta fortsatt implementering (Olve, Roy & Wetter, 1999a). 

Testpersonerna fick säga sin mening om programmet och man valde att arbeta med 

Cockpit Communicator och försöka hitta lösningar till de problem som uppstår. Våra 

respondenter (Kvalitetsstartegen, Barn-och Utbildningsförvaltningen, 2013-04-23; IT-

ekonomen, Strategienheten, 2013-04-22) anser att samarbetet mellan testgruppen och 

Strategienheten var jättebra och uppskattar det snabba agerandet från strategienhetens 

sida. Att Falkenbergs Kommuns använder sig av pilotprojekt, och lyckas bra med det 

enligt vår uppfattning, bidrar till att implementeringen av förändringar inte är lika 

resurskrävande och därmed minskar risktagandet. Genom att använda sig av pilotprojekt 

får kommunen en uppfattning om vilka förändringar som de ska satsa pengar på. Alltså 

fungerar pilotprojekten som stödelement i förändringsprocessen, och utgör därmed en 

facilitator.  

 

5.2.3.7 Utbildning 

I samband med pilotprojektet fick testpersonerna den utbildning de behövde för att 

hantera det nya systemet och förändringen det innebär att börja arbeta med ett nytt IT-

system (Kvalitetstrateg, Barn- och Utbildningsförvalningen, 2013-04-23). Chanserna 

för att öka förståelsen och tryggheten vid förändring ökar om man involverar de 

anställda och utbildar dem (Bolman & Deal, 1997). Företag kan dock sakna tålamod att 

utbilda anställda då företagen anser sig redan ha lagt ned allt för mycket tid på 

förberedelser (Kotter, 1996). Dock upplevde våra respondenter att de fått tillräcklig 

utbildning när det har krävs, som till exempel vid pilotprojektet med Cockpit 

Communicator. Vår uppfattning är att ifall det behövs utbildning inom något område så 

tillhandahåller kommunen detta till de berörda parterna vid behov vilket enligt teorin 

skapar förståelse och trygghet vid förändring. Därmed utgör även utbildning en 

facilitator för Falkenbergs Kommun.   
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5.2.3.8 Benchmarking 

Genom benchmarking får kommuner möjlighet att få feedback på det arbete som man 

utför och de förändringar man genomför, ett exempel är de nya fokusområdena 

(Kvalitetsstrategen, Strategienheten, 2013-04-22). Detta anser vi utgör ett stöd, då 

kommunen kan bilda sig en uppfattning om hur man ligger till i jämförelse med andra 

kommuner. Genom att använda sig av benchmarking får också kommuner en 

uppfattning om vilka förändringar som fungerat i andra kommuner och därför minskar 

risken att man skulle genomföra en misslyckad förändring. Dessutom menar Ericsson & 

Gripne (2004) att benchmarking kan komplettera det balanserade styrkortet. Detta 

menar vi tyder på att benchmarking även kan vara ett stödelement, facilitator, till 

Falkenbergs Kommuns styrkortsmodell. 

 

5.2.4 Leaders 

Leaders står för ledarskapet i processen (Cobb, Helliar & Innes, 1995; Kasurinen, 

2002). 

 

5.2.4.1 Politiker 

För att förändringsarbetet ska vara framgångsrik krävs det ett starkt intresse för 

förändringen från ledarna av processen (Kotter, 1996). Vilka som leder en 

förändringsprocess menar vi faller sig naturligt i en kommun som styrs av politiker. Det 

är politikerna som bestämmer vad som ska göras och befinner sig i organisationen för 

att de vill förändra och förbättra. Då politiker gärna vill förbättra och bli omvalda anser 

vi att de har ett starkt intresse för förändring, vilket var ett krav för att en 

implementeringsprocess ska bli framgångsrik (Kotter, 1996). 

 

5.2.4.2 Strategienheten 

Vi anser att personerna på Strategienheten är leaders då de var med och fattade beslutet 

om att utföra en pilotstudie. Leaders kan agera som catalysts för att dämpa barriärer 

eller utmaningar som kan uppstå under en förändring. Detta tycker vi att Strategienheten 

gör, då de genomförde en pilotstudie istället för att implementera systemet i hela 

organisationen direkt. Strategienheten kan ses som en egen projektgrupp som arbetar 

med förändringar, detta går i enighet med att Olve, Roy & Wetter (1999a) menar att 

organisationer ofta tillsätter en särskild grupp för att arbeta med förändringar. Ett annat 

exempel på att Strategienheten agerar som både leaders och catalysts är deras 



inställning till förändring. Enligt IT-ekonomen på Strategienheten (2013-04-22)  så är 

det viktigt att informera medarbetare tidigt om förändringar som ska ske för att inte 

skapa förvirring. Han påpekar även att det är viktigt med ärlighet i förändringsarbete för 

att skapa förtroende. 

 

5.2.4.3 Eldsjälar 

Initiativtagare, som eldsjälar och ledning, anser vi också utgör leaders eftersom även de 

står för engagemanget i förändringen. Olve, Roy & Wetter (1999a) menar att 

anledningen till att det balanserade styrkortet ofta utvecklas till något annat kan bero på 

att ledningen byts ut eller att eldsjälar bakom styrkortet har tappat intresset. Detta tror vi 

är något som generellt gäller för förändringar. Den Administrativa Chefen på Kultur- 

och Fritidsförvaltningen (2013-04-22) berättade att för ungefär 5 år sedan började ett 

arbete för att förbättra kommunikationen av kommunens nyckeltal. Motivationen kom 

från en person på Strategienheten som startade en nyckeltalsgrupp med representanter 

från de olika förvaltningarna som var med för att diskutera hur detta skulle förbättras. 

Nyckeltalsgruppen förvann dock senare vilket berodde på att personen som höll i 

gruppen slutade. I och med Falkenberg Kommuns öppna företagskultur och 

uppmuntrande av medarbetare att komma med förslag till förändringar tror vi utgör en 

välkomnande grund för nya eldsjälar att ta plats. Möjligheten för eldsjälar att ta plats 

inom organisationen anser vi ger möjligheter till medarbetare inom organisationen att 

bli leaders.  

 

5.2.5 Momentum of change 

Momentum of change handlar om medarbetarnas förväntningar på en kontinuerlig 

förändringsprocess inom organisationen (Cobb, Helliar & Innes,1995; Kasurinen, 

2002). 

 

5.2.5.1 Kontinuerlig förändringsprocess  

Då de personer som styr kommunen kan bytas ut var fjärde år i och med det allmänna 

valet innebär det att kommunens vision och mål kan bytas ut i samband med det. Om 

ledarna av kommunen byts ut i samband med val kan även de övergripande målen 

komma att göras om, dessutom kan demografiska förändringar (Länsstyrelsen, 2007) 

eller kommunens konkurrenssituation (Ericsson & Gripne, 2004) innebära att 

kommunen befinner sig i en ständig förändringsprocess. Detta leder till att 
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tjänstemännen på Falkenbergs Kommun har förväntningar på en kontinuerlig 

förändringsprocess, vilket går i enighet med Cobb, Helliar & Innes (1995) och 

Kasurinen (2002) som poängterar att det är viktigt att inte se förändringsprocessen som 

en engångsföreteelse. Därmed utgör den kontinuerliga förändringsprocessen momentum 

of change. 

 

5.2.6 Barriers: 

Barriers berör faktorer som kan förhindra, försena eller till och med stoppa 

förändringsprocessen (Cobb, Helliar & Innes,1995; Kasurinen, 2002). 

 

5.2.7 Confusers 

Confusers avser faktorer som skapar osäkerheter och oklarheter vid 

implementeringsprocessen av en förändring (Kasurinen, 2002). 

 

5.2.7.1 Organisationsstruktur 

Den komplexa organisationsstrukturen i en kommun utgör en confuser då det kan 

uppstå glapp mellan avdelningar och då olika nivåer i organisationen behöver olika mål. 

Anställda på lägre nivåer i ett företag behöver mål som ligger nära verksamheten medan 

personer högre upp i organisationen behöver mer resultatorienterade mål (Kasurinen, 

2002). I Falkenbergs Kommun sätter kommunfullmäktige de övergripande målen som 

bryts ner genom organisationen för att målen ska passa verksamheten 

(Kvalitetstrategen, Strategienheten, 2013-04-22). Även om målarbetat underlättar de 

problem som organisationstrukturen orsakar, anser vi att kommunen är en så pass stor 

organisation att det kommer vara en confuser. 

 

5.2.7.2 IT-system 

Den komplexa organisationsstrukturen gör även att kommunikationen blir extra viktig 

(Olve, Roy & Wetter, 1999). Falkenbergs Kommun har infört stödelement som ska 

förbättra kommunikationen inom organistionen, till exempel det gemensamma IT-

systemet Cockpit Communicator (IT-ekonomen, Strategienheten, 2013-04-22). Detta 

system är i nuläget inte implementerat i hela organisationen än, vilket gör att 

avsaknandet av ett målstyrningssystem blir en confuser. 

 



5.2.8 Frustrators 

Frustrators avser faktorer som dämpar implementeringen av förändringar (Kasurinen, 

2002). 

 

5.2.8.1 Oppositionen 

Då alla större förändringar måste godkännas i kommunfullmäktige kan oppositionen 

sätta käppar i hjulet för en ny förändring. Detta sker om de partier som leder kommunen 

inte har egen majoritet i kommunfullmäktige, då måste de ledande partierna få 

oppositionen med sig för att få igenom ett nytt förslag. Därför anser vi att oppositionen 

kan dämpa förändringsbenägenheten i en kommun, alltså utgöra en frustrator. 

 

5.2.8.2 Begränsade resurser 

En kommun har begränsade resurser då den inte främst ska handla i vinstdrivande syfte 

samtidigt som den största delen av inkomsterna består av skatteintäkter (Montin, 2007). 

Att investera i nya projekt och förändringar är resurskrävande (Davenport 1998). I och 

med Offentlighetsprincipen (Regeringskansliet, 2013) behöver Falkenbergs Kommun 

visa hur de hanterar sina resurser och de pengar de erhåller av medborgarna inom 

kommunen. Därmed har de press på sig att redovisa att resurserna används på ett 

effektivt sätt. Kommunens begränsade resurser utgör en frustrator. 

 

5.2.9 Delayers  

Delayer avser faktorer som kan försena förändringsprocessen (Kasurinen, 2002). 

 

5.2.9.1 Organisationsstruktur 

I en kommun finns det många hierarkiska led som ska ta ställning till om större 

förändring ska genomföras (Kvalitetsstrategen, Strategienheten, 2013-04-22). De många 

leden i organisationstrukturen kan innebära en lång förändringsprocess och på så sätt bli 

en delayer. 

 

5.2.9.2 Statligt inflytande 

Kommuner behöver ta hänsyn till lagar, som exempelvis Kommunlagen (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2009). Kommuner har även press på sig från regeringen och 

statliga myndigheter som kontrollerar den kommunala verksamheten. Ericsson & 

Gripne (2004) menar att en kommun är en komplicerad organisation som kan liknas vid 
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en koncern. Vidare kan de enskilda förvaltningarna ses som bolag med egna styrelser. 

Vi anser därför att de lagar Falkenbergs Kommuns behöver ta hänsyn till utgör 

delayers. 

 

5.2.9.3 Delmål  

Intresset och drivkraften bakom förändringar kräver kortsiktiga delmål att nå upp till för 

att skapa uppmuntran under förändringsprocessen. Involverade parter vill se att deras 

engagemang och arbete ger resultat. Utan kortsiktiga delmål det en risk att medarbetare 

ger upp eller sätter sig emot förändringen. (Kotter, 1996) Våra respondenter på 

Falkenbergs Kommun menar att de inte har några delmål kopplade till sin styrmodell 

eller sina nyckeltal (Kvalitetsstrategen, Strategienheten, 2013-04-22). Vi har identifierat 

att fokusområden kan fungera som delmål i den fyraåriga mandatperioden. Kommunen 

publicerar även kvartal, tertial och årsrapporter vilket också kan ses som delmål då det 

ger medarbetarna och intressenterna en bild av hur väl de uppnår sina mål. Har man 

tydliga delmål i en organisation kan de fungera som en facilitator, men i Falkenbergs 

Kommuns fall anser vi att de inte är tillräckligt konkreta för att fungera som ett 

stödelement. Därför utgör de uteblivna delmålen en delayer. 

 

5.2.9.4 Oklar strategi 

Komplexa organisationer kan ha svårt att definiera en sammanhängande strategi 

(Kaplan & Norton, 1999). Att ha en svag strategi kan därmed försämra det balanserade 

styrkort och i Falkenbergs Kommuns fall kommunikationen av de övergripande målen. 

Falkenbergs Kommun har ingen uttalad strategi utan låter istället visionen vara grunden 

för deras målarbete. Enligt teorin kan detta utgöra en delayer, men vi uppfattar inte att 

detta dämpar deras förändringsbenägenhet idag. Anledning till detta är att kommunen 

har en tydlig vision som ersätter strategin.  

 

Även om delayers kan ses som en barriär menar Lagrosen, Lundh & Nehls (2010) att 

det även kan innebära något positivt. Att förändringar försenars eller tar lång tid att 

införa tillåter stegvisa anpassningar vilket bidrar till att organisationen tillåts extra tid 

för planering och noggranna strategival. Långsamma förändringar dämpar även 

förvirringen inom organisationen som ett snabbt förändringsinitiativ kan leda till. 

Långsamma förändringar bidrar även till att organisationer kan följa med och ta del av 

redan etablerade, populära och förbättrade utvecklingstrender och teknologi. Därmed 



anser vi inte att delayers inte är en av de större barriärerna som hindrar förändring. Vi 

tror till och med att delayers kan dämpa den förvirrning som confusers medför och 

därigenom blir frustrators den barriär som främst minskar förändringsbenägenheten. 

 

 

Figur 8. Falkenbergs Kommuns Accounting Change Model 
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6  Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser. 

 

6.1 Hur har Falkenbergs Kommun utformat sin målstyrningsmodell så 
att den är mottaglig för förändringar? 

 

Falkenbergs Kommun har utformat sin styrmodell, som liknar ett balanserat styrkort, i 

enlighet med Anthony & Govindarajans (2007) riktlinjer för hur man utformar ett 

balanserat styrkort.  Kommunen har utvecklat fem perspektiv, alltså har de adderat ett 

extra perspektiv utöver vad Kaplan & Norton (1999) rekomenderar. Detta är vanligt 

bland svenska organisationer (Ax & Bjørnenak, 2005). De övriga fyra perspektiven 

stämmer överrens med Olve, Roy & Wetters (1999a) översättning av Kaplan & Nortons 

fyra perspektiv till kommunal verksamhet. Anthony & Govindarajan (2007) tar även 

upp fem problem vid införandet av balanserat styrkort. Vi identifierade att Falkenbergs 

Kommun i nuläget står inför två utav de fem problemen, nämligen otydliga orsak- och 

verkansamband i sina mått samt bristfälliga uppdaterngsrutiner av måtten.  

 

Ingen av våra respondenter minns när och hur styrkortet faktiskt utformades och 

implementerades, utan det har successivt utvecklats med åren. Detta är något som 

Lagerrosen, Lundh & Nehls (2011) anser är bra vid införande av förändringar eftersom 

det tillåter förändringen att ta tid och att organisationen inte fattar förhasta beslut 

angående förändringen. Vi har också identifierat att kommunens styrkort används både 

som ett verktyg för kontroll och som empowerment.  

 

För att vara mottaglig för förändring har Falkenbergs Kommun utformat sin 

målstyrningsmodell så att den är stabil och flexibel. Grunden i resonemanget ligger i att 

målen inom perspektiven kan bytas ut och anpassas efter verksamhet eller politisk 

inriktning. Falkenbergs Kommun har ingen uttalad strategi utan använder istället sin 

vision att basera sin modell på. Den gemensamma visionen bidrar till att alla 

kommunens verksamheter får en gemensam röd tråd att förhålla sig till i 

målstyrningsarbetet. Vi anser att modellen blir mer stabil när den baseras på en 

gemensam vision. Deras styrmodell fungerar även som en stödfunktion, alltså 

empowerment, för medarbetarna vilket skapar stabilitet då organisationen erbjuder 

möjligheten till samtliga inom organisationen att påverka kommunens strategi och 



målarbete. Vi har även kommit fram till att styrmodellen i kommunen fungerar som ett 

verktyg för kontroll eftersom den används för att mäta hur väl organisatinen uppnår sina 

mål. I Falkenbergs Kommuns styrkort finner vi en stabilitet då den har en grundmall 

som de olika förvaltningarna ska följa. Det finns även en stor flexibilitet i att 

förvaltningarna själva kan påverka val av  perspektiv för förvaltningen. Dessutom bryter 

förvaltningarna själva ner de övergripande målen, vilket vi anser ytterligare bidrar till 

modellens flexibilitet. I och med detta kan vi alltså identifiera att varje förvaltning på 

kommunen har ett eget styrkort som har sin utgångspunkt i den stora mallen. Detta 

skapar förutsättningar till att öka chanserna till orsak- och verkansambanden i 

modellens mått.  

 

 

Figur 9.  Sammanställning frågeställning 1 
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6.2 Finns det andra faktorer som påverkar hur väl Falkenbergs 

Kommun är mottaglig för förändring? Vilka är i så fall dessa?  

Vi har analyserat vilka faktorer som påverkar hur förändringsbenägen Falkenbergs 

Kommun är med hjälp av The Accounting Change Model. Vi har identifierat ett antal 

aktorer inom varje kategori i modellen som vi anser påverkar hur mottaglig Falkenbergs 

Kommun är för förändring. Den första kategorin i modellen är motivators där vi 

identifierade yttre faktorer som konkurrens tillsammans med interna faktorer som press 

på tillväxt, vision och hur de använder sig av benchmarking. Nästa kategori är catalysts 

där vi anser att de övergripande målen, vissa aspekter av företagskulturen och den 

ideologiska inriktningen har en direkt koppling till förändringar. Den tredje kategorin är 

facilitators. De komponenter vi identifierade fungerar som stödelement i Falkenbergs 

Kommun är Strategienheten, effektivt resursutnyttjande av personal, 

målstyrningsmodellen, fokusområden, IT-system, pilotprojekt, utbildning och 

benchmarking. 

 

Vi har även kommit fram till att Strategienheten, politikerna och eldsjälar utgör leaders 

i modellen. Vidare identifierade vi den kontinuerliga förändringsprocessen som 

kommunen står inför i och med allmänna val som momentum of change. 

 

Nästa steg i modellen är barriers vilken delar sig i tre underkategorier. Den första 

underkategorin är confusers som vi kopplat till organisationsstrukturen och IT-systemet 

Cockpit Communictor. Nästa underkategori är frustrators, där oppositionen och 

begränsade resurser utgör frustrators i Falkenbergs Kommun. Slutligen har vi även 

delayers, där vi finner Falkenbergs Kommuns organisationsstruktur, statligt inflytande 

och utelämnade delmål. Vi tror även att Falkenbergs Kommunens oklara strategi utgör 

en faktor som påverkar dess mottaglighet för förändring men väljer att inte inkludera 

den i modellen eftersom vi inte anser att den dämpar deras förändringsbenägenhet idag. 

Den barriär som främst dämpar kommunens förändringsbenägenhet är frustrators, i 

Falkenbergs Kommuns fall oppositionen och begränsade resurser.  Detta förklaras av att 

vi har kommit fram till att delayers inte nödvändigtvis behöver minska Falkenbergs 

Kommuns förändringsbenägenhet och att den dessutom dämpar barriären confusers. 

 

 



Sammanfattningsvis menar vi att Falkenbergs Kommun som organisation är 

förändringsbenägen. Dels genom målstyrningsmodellen, dels genom de faktorer som vi 

identifierade i  The Accounting Change Model. De faktorer som dämpar förändringen i 

kommunen beror inte på hur kommunen arbetar utan ligger i dess natur som kommun. 

Därför anser vi att Falkenbergs Kommun har goda förutsättningar för att ta sig an 

kommande förändringar som exempelvis val, demografiska förändringar eller 

konkurrensituationen kan innebära. 
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8 Bilagor 

 
8.1 Bilaga Intervjuguide 

 

Teman: Kommunal verksamhet, målstyrningsmodellen och förändring.  

 

Kommunal verksamhet  

- Hur ser kommunens organisationstruktur ut? 

- Vad är syftet med er verksamhet? 

 

Målstyrningsmodellen  

Hur ser modellen ut 

- Vilken är er vision och strategi? Vilka är era mål? 

- Hur länge har ni använt er av ett balanserat styrkort? 

- Hur fungerar styrmodellen? Hur är den uppbygd?  

- Vilka mått och perspektiv använder ni?  

- Hur kom idén upp med att arbeta med balanserat styrkort? 

- Vilket är ert syfte med den balanserade styrkortet?  

 

Utformandet av modellen 

- Vilka ansvarade för utformningen och implementeringen av modellen?  

- Tog ni hjälp av någon extern part vid utformningen och/eller implementeringen? Till 

exempel en konsult.  

- Vad tyckte ni var svårt med att utforma er styrmodell? 

 

Implementering av modellen 

- Hur gick implementeringen till praktiskt? 

- Hur kommunicerade ni med de anställda under implementering? 

- Implementerades styrkortet i hela organisationen på en gång? 

- Skedde någon utbildning inom organisationen vid implementeringen? Varför?/Varför 

inte? 

- Hur lång tid tog implementeringsprocessen? 

- Hade ni någon strategi för att involvera och engagera medarbetare under 

implementeringsprocessen? Till exempel delmål 

 



Mätning 

- Vad använder ni för system/program för styrkortet? 

- Använde ni samma system/program inom organisationen innan styrkortsarbetet? 

- Hur ofta uppdateras styrmodellen? 

 

Förändring 

-Vill ni ge en beskrivning av den företagskultur ni upplever finns inom 

organisationen?  gemensamma värderingar, normer etc 

-Hur uppmuntrar ni medarbetare till att komma med förslag om förändringar eller 

innovationer? 

- Är förändringar inom er organisation vanligt förekommande? 

-Upplever Ni att ni kan komma med förslag på förändringar? 

- Har Ni intresse av att involvera er i förändringsarbete? Varför? / Varför inte? 

- Upplever Ni att Ni kan påverka vid förändringar inom organisationen? Hur/på vilket 

sätt? 

- Använder ni er av andra kommuner/organisationers erfarenheter för att hämta 

inspiration till förändringar?
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