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Förord 
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Sammanfattning 

Kurs: Examensarbete, Civilekonomexamen, Controller, 30hp (4FE03E) 

Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö  

Författare: Johan Andersson & Mattias Bouvin 

Handledare: Elin Funck 

Examinator: Karin Jonnergård 

Titel: Erfarenheter av balanserat styrkort som styrmodell 

- En flerfallsstudie inom kommun och landsting 

 

Bakgrund: Det finns ett flertal olika styrverktyg för att styra sin verksamhet, en välkänd 

styrmodell är BSC. Modellen har spridit sig till både privata och offentliga verksamheter. 

Inom kommuner och landsting har det påvisats på senare tid att BSC utvecklingen börjat 

avtrappas. Dessutom är det cirka 20 år sedan modellen introducerades av Kaplan & Norton. 

Av denna anledning är det intressant att studera vilka erfarenheter kommuner och landsting 

har med BSC samt varför en del väljer att sluta med styrmodellen. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utveckla förståelsen för BSC som styrmodell genom att 

fokusera på vilka erfarenheter kommuner och landsting har gällande BSC och varför en del 

väljer att sluta med styrmodellen. 

 

Metod: Studien har genomförts i form av en flerfallsstudie baserat på två kommuner och två 

landsting. För att öka studiens kvalitet har vi använt flera källor till det empiriska materialet. 

Vi har bland annat låtit respondenterna ta del av studien för att säkerställa att vi uppfattat det 

empiriska materialet korrekt och tydligt klargjort vad studien syftar till, detta för att ta hänsyn 

till den samhällsetiska aspekten. 

 

Slutsats: Efter genomförd studie kan vi påvisa att det finns ett flertal positiva erfarenheter 

respektive svårigheter med modellen. Det finns inga markanta skillnader mellan upplevda 

erfarenheter beroende på om man valt att sluta använda modellen eller ej. Det som kan ligga 

till grund till för att en del slutar använda BSC är att det kan påvisas sex skillnader i upplevda 

erfarenheter och att chefsbyte, omorganisation och eldsjälar har stor inverkan på styrkortet. 

Dessutom kan det påvisas att det föreligger ett mode i BSC och att det är av denna anledning 

som organisationer slutat använda sig av BSC.  
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Abstract 

Course: Master Thesis, Business Administration, Controller, 30 ECTS (4FE03E) 

Institution: School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö 

Authors: Johan Andersson & Mattias Bouvin 

Supervisor: Elin Funck  

Examinator: Karin Jonnergård 

Title: Experiences of the balanced scorecard as a management model.  

- Case studies within municipality and county council 

 

Background: There are several management tools that can be used to controlling an 

organization; a well-known management model is the balanced scorecard, BSC. This model is 

used by both private and public organizations. However previous research has established that 

implementation of a BSC was more popular a few years ago. Furthermore it’s about twenty 

years ago since BSC was introduced by Kaplan and Norton. For this reason it’s interesting to 

study what kind of experiences municipalities and county councils have with this model and 

why some organizations choose to abandon BSC.   

 

Purpose: The purpose of this study is to develop an understanding for BSC as a management 

model by focusing on what kind of experiences municipalities and county councils have with 

BSC and to investigate why some of these organizations choose to abandon this model.   

 

Method: This study is based on case studies within two municipalities and two county 

councils. To increase the quality of the study multiple sources have been used in the empirical 

material. We have also distributed our study to the respondents; the reason for this is to ensure 

that we have understood our empirical data correct. Except this we have also clarified the 

purpose of our study, this because the socio-ethical aspects. 

 

Conclusion: The conclusions of this study are that there are a lot of benefits that BSC 

contributes however there are also a lot of pitfalls that has been experienced. We can also see 

that there are no marked differences in experiences of BSC between organizations that have 

abandoned BSC and organizations that continue to use BSC as a management model. 

However we can determine difference in six of these experiences that could influence some 

organizations decision to abandon BSC. Re-organization, changing of manager and absence 

of driving spirits are other factors that may impact organizations choice to abandon BSC. 

Furthermore we can establish that BSC is associated with fashion and for this reason some 

organizations have abandoned BSC. 
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1. Inledning  

Inledningskapitlet börjar med en introduktion till ämnet. Detta följs upp med en 

bakgrundsbeskrivning till hur ekonomistyrningen förändrats, som sedan avsmalnas till att 

behandla det balanserade styrkortet i offentliga verksamheter. Efter detta fortsätter kapitlet 

med en problemdiskussion där balanserat styrkort i offentlig sektor problematiseras, som 

slutligen leder fram till vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Introduktion 

Det finns ett flertal olika styrverktyg för att styra sin verksamhet, en välkänd styrmodell är the 

balanced scorecard, (BSC) som introducerades 1992 (Kaplan & Norton, 1992). Under 2000-

talet har styrmodellen blivit en användbar modell för offentliga sektorer som ett komplement 

till budgetstyrningen (Andersson et al., 2000; Lumijärvi, 2001). Studier har dock visat att trots 

att många organisationer uppfattar BSC som en användbar modell finns det exempel där 

arbetet lagts ner helt och hållet (Olve & Samuelsson, 2008). Denna studie syftar därmed till 

att utveckla förståelsen för BSC som styrmodell genom att fokusera på vilka erfarenheter 

kommuner och landsting har gällande BSC och varför en del väljer att sluta med 

styrmodellen. 

 

1.2 Bakgrund 

Ekonomistyrning innebär att avsiktligt påverka en verksamhet och dess ledare mot 

ekonomiska mål genom planering, uppföljning och utvärdering av en verksamhet (Holmblad 

Brunsson, 2005). Paulsson et al. (2000) påpekar att det under 1980-talet skedde förändringar i 

företagets omgivning, konkurrensnivån mellan företag och marknader ökade samtidigt som 

kompetens, flexibilitet och marknadsanpassning blev allt mer centralt. Utöver 

omvärldsförändringar infördes ett flertal nya produktionsfilosofier som förändrade företagets 

verksamhet. (Paulsson et al., 2000) Enligt Lind (1996) har detta bland annat bidragit till en 

ökad produktvariation, minskade lager samt en ökad kvalitetsmedvetenhet. 

Ekonomistyrningen var däremot anpassad till en masstillverkande verksamhet med produkter 

som hade långa produktlivscykler. Detta har bidragit till att den traditionella 

ekonomistyrningen börjat ifrågasättas. Den bristande relevansen ansågs bland annat bero på 

att ekonomistyrningen inte anpassats till de förändringar som hade skett i verksamheten. 

(Lind, 1996) Den mest kända debatten som fått störst genomslag är Relevance lost-debatten 
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som Johnson & Kaplan (1987) framförde i sin bok Relevance lost: The rise and fall of 

management accounting. I boken kritiserade författarna att företag och organisationer oftast 

tänkte på att kortsiktigt maximera de finansiella måtten såsom organisationens return-on-

investment. (Kaplan & Norton, 1993; Nilsson et al., 2010) 

 

Effekterna av kritiken mot den traditionella ekonomistyrningens bristande relevans blev att ett 

antal nya mått och metoder utvecklades. Ett exempel som nämns är att användningen av icke-

finansiella mått ökade. Den moderna ekonomistyrningen kom att utgå från kunden och 

därmed bli mer marknads- och kundorienterad. (Paulsson et al., 2000; Lindvall, 2011) För att 

öka ekonomistyrningens relevans blev det viktigare att måtten utgick från företagets 

verksamhet (Lind, 1996). Av denna anledning utvecklades en ny ekonomistyrningsmodell 

som involverade dessa aspekter på ekonomistyrningen (Lindvall, 2011). Den 

ekonomistyrningsmodell, enligt Simons et al. (2000) och Olve et al. (1997), som har haft 

störst genomslagskraft inom företagsvärlden är BSC. BSC har sedan början av 1990-talet 

blivit en allmänt accepterad styrmodell och har diskuterats mycket på konferenser och i olika 

tidsskrifter (Nilsson et al., 2010). 

 

Det som utmärker BSC är att modellen inte bara utgår från ett finansiellt perspektiv utan har 

tre andra icke finansiella perspektiv som fokus riktas på, vilka är, kund-, process- och 

lärandeperspektivet. Dessa perspektiv skapar tillsammans BSC. Styrkortet består endast av 

centrala mätetal och utesluter mätetal som inte direkt bidrar till företagets måluppfyllelse. 

Förutom mätetalen är BSC inriktat på långsiktighet istället för tidigare då fokus var kortsiktigt 

tänkande. (Kaplan & Norton, 1996) Med hjälp av BSC ska företagets strategi enklare kunna 

implementeras i företagets verksamhet då samtliga mått genom orsak-verkan samband 

kopplas till företagets strategi (Lindvall, 2011).  

 

BSC är applicerbart på både privata företag och på offentliga verksamheter (Englund, 2005; 

Jonsson, 2000; Aidemark, 2001a). Den offentliga sektorn består bland annat av kommuner 

och landsting som tillhandahåller samhällstjänster i form av utbildning, kollektivtrafik och 

sjukvård (Carlstedt, 2012; SKL, 2011). I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting 

(Löfgren, 2009). Olve et al. (1997) fastställer att BSC är än viktigare i den offentliga sektorn 

då det är en organisation som inte i huvudsak har vinst som mål. Styrkortet blir i och med 

detta centralt då det är svårt att mäta utförda prestationer i finansiella termer. (Olve et al., 
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1997) Vidare består den offentliga sektorn oftast av stora organisationer med vitt skilda 

områdesgrenar vilket gör det svårt att sammanbinda personalen att verka i samma riktning.  

Detta har gjort att BSC kan anses vara en användbar modell vid offentliga verksamheter då 

personalen får en uppfattning om vad den huvudsakliga strategin är. (Ericsson & Gripne, 

2002) Det är dock inte bara fördelar med det balanserade styrkort utan det finns en del 

nackdelar med modellen, exempelvis är det en kostsam process som kräver mycket resurser i 

anspråk (McKenzie & Shilling, 1998; Chavan, 2009). Dessutom krävs det att modellen 

uppdateras efter ett antal år för att överensstämma med organisationens strategier (Gautreau & 

Kleiner, 2001). 

 

I en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting, (SKL), en arbetsgivar- och 

intresseorganisation för kommuner och landsting i Sverige, påvisade år 2004 att 33 procent av 

de tillfrågade 190 kommunerna i Sverige använder eller har tänkt införa BSC i hela eller delar 

av organisationen (Carlstedt & Löfgren, 2009; Skriftligt material 1). Liknande resultat 

framkom genom vår undersökning som genomfördes på 25 kommuner och landsting 2013. 

(Appendix 2) Det gjordes en uppföljning av undersökningen från 2004 av Larsson & Funck 

(2013). De har i sin studie undersökt de kommuner som 2004 svarade att de använder eller 

tänkt införa BSC som styrmetod. Utöver kommunerna studerades även användningen av BSC 

i landsting och sjukhus. Av de tillfrågade organisationerna finns det delade uppfattningar om 

hur användbar BSC är som styrmetod. Deras resultat visade att mellan åren 1999-2006 fanns 

det en tilltagande del i antal organisationer som använde BSC. Efter 2006 kan det påvisas att 

antalet kommuner som använder BSC avtar något. I studien framkom även att sju stycken 

organisationer har valt att lämna BSC och ytterligare två organisationer uttalar att de kommer 

att lämna BSC som styrmetod inom en snar framtid. (Larsson & Funck, 2013)  

 

1.3 Problemdiskussion 

Det finns en mängd böcker som behandlar BSC (e.g. Kaplan & Norton, 1996; Meyer, 2002; 

Olve et al., 1997), många av dessa har blivit bästsäljande och populära (Nilsson et al., 2010; 

Ax & Bjørnenak, 2005). Dock vill det tilläggas att det var närmare 20 år sedan BSC 

introducerades och frågan är om modellen fortfarande kan anses vara aktuell. Olve & 

Samuelsson (2008) förtydligar att en del författare anser att BSC, liksom de flesta andra 

metoder som tagits fram via konsultuppdrag, har en livslängd på maximalt ett tiotal år. 

Lindvall (2011) påstår dock att modellen fortfarande kan anses som aktuell då den har 
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utvecklats allt eftersom åren gått. Till en början var BSC mest en sammanställning över styrtal 

som företag behövde använda sig av för att vinna konkurrenskraft. Det har sedermera blivit en 

mer utvecklad modell som knyter an till företagets strategi och har på senare tid blivit en 

modell med stöd för lärande och utveckling i företag. (Lindvall, 2011) Lumijärvi (2001) 

tillägger att utvecklingen av modellen har gjort att BSC under 2000-talet blivit en användbar 

modell även för kommuner och landsting som ett komplement till den lagstadgade 

budgetstyrningen. Även om modellen används av många olika organisationer påpekar dock 

Olve et al. (2003) att de efter tio år sedan introduktionen av BSC inte sett många 

organisationer som framgångsrikt har använt BSC under en längre tid. 

 

Olve et al. (2003) slutsats om att inte många visat framgångsrika resultat kan överensstämma 

med Larsson & Funck (2013) resultat att tillämpningen av BSC avstannat något inom 

kommuner och landsting efter år 2006. Även SKL hade tidigare en handläggare som arbetade 

med BSC i kommunala verksamheter. Vid en intervju sade dock denna talesperson att 

behovet som BSC handläggare inte längre var aktuellt och personen i fråga arbetade numera 

med andra frågor. (SKL, handläggare, 130201) Dessutom var det enligt Larsson & Funck 

(2013) sju stycken organisationer som lämnat BSC. Det vill dock tilläggas att merparten av 

kommunerna och landstingen som är med i undersökningen fortfarande använder BSC som 

styrmetod, då det var 33 procent av de tillfrågade 190 kommunerna som använde BSC 2004 

(Skriftligt material 1). Utifrån undersökningarna är det uppenbart att en del kommuner och 

landsting valt att sluta använda BSC medan andra fortsätter att använda det. Kan anledningen 

till att vissa slutar med BSC bero på att de inte upplevt samma erfarenheter som de kommuner 

och landsting som fortfarande använder BSC? Eller är det något annat som ligger till grund 

för valet såsom att det föreligger ett mode i modellen, eller kan det bero på andra faktorer? 

 

Många studier har studerat implementeringsprocessen och dess användning i olika kontexter. 

Funck (2009), Käll (2005) och Kollberg (2003) är tre exempel på avhandlingar som berört 

detta i offentliga verksamheter. Det finns dessutom en mängd olika böcker som berör BSC 

eller dess implementeringsprocess i både företag och i offentliga verksamheter (Kaplan & 

Norton, 1996; Meyer, 2002; Olve et al., 1999; Niven, 2008; Hallgårde & Johansson, 2000; 

Jonsson, 2000; Lumijärvi, 2001; Sande & Wærn, 2000 och Ericsson & Gripne, 2002). 

Däremot är det relativt få studier som undersökt vilka erfarenheter som finns med denna 

styrmodell. Dessutom är det även få studier som fokuserat på varför en del kommuner och 
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landsting väljer att sluta använda BSC. Av denna anledning är denna studie intressant både ur 

ett teoretiskt perspektiv men också ett praktiskt perspektiv genom att studien ämnar belysa 

vilka erfarenheter andra kommuner och landsting har gällande BSC samt varför en del 

kommuner och landsting väljer att sluta använda BSC.  

 

1.4 Problemformulering 

Vilka erfarenheter finns vid användningen av BSC i kommuner och landsting? 

Varför slutar vissa kommuner och landsting med BSC som styrmodell? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla förståelsen för BSC som styrmodell genom att fokusera på 

vilka erfarenheter kommuner och landsting har gällande BSC och varför en del väljer att sluta 

med styrmodellen. 
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1.6 Disposition 

 

Figur 1.1 Beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsen. 

Inledning 

Metod 

Teoretisk 
referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsats 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras vårt tillvägagångssätt och val av ämne. Detta följs av en 

beskrivning om varför vi till största del valt att använda oss av en flerfallsstudie, samt en 

beskrivning av hur urvalet till studien genomförts. Vi diskuterar även olika infallsvinklar 

gällande datainsamling, analys av data, hur studiens kvalitet kan säkerställas samt 

forskningsetiska aspekter. 

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Denna studie har fått inspiration från både Olve et al. (2003) men även Larsson & Funcks 

(2013) enkätundersökning som genomfördes under hösten 2012 angående vilka erfarenheter 

offentliga verksamheter har med denna styrmodell. Olve et al. (2003) hävdar att verksamheter 

vid användningen av BSC inte visat någon framgång i sitt arbete med styrkort efter tio års 

användning. Detta borde tyda på tendenser till att verksamheter inte använder BSC eftersom 

de inte lyckats med framgångsrikt styrkortsarbete. I Larsson & Funck (2013) studie 

framkommer det till och med att en del offentliga verksamheter lämnat styrkortsarbetet. De 

påvisar i studien att de som slutat använda sig av BSC är något mer negativ till de här delarna: 

 BSC bidrar inte till strategiimplementering 

 Inte förbättrar beslutsfattande 

 Inte skapar samverkan att samarbeta 

Men i stora hela är det inte någon stor diskripans mellan de som använder sig av styrkort och 

dem som lämnat. Av denna anledning är det relevant att utföra en mer djupgående studie vad 

det beror på att en del valt att sluta använda BSC. Vi anser även att bidraget till forskningen 

blir större om vi väljer att utföra mer djupgående analyser. Dessutom har liknande djupgående 

studier inte genomförts inom offentliga verksamheter 20 år efter BSC introducerades av 

Kaplan & Norton (1992), vilket tyder på att relevansen för en studie i denna omfattning är 

intressant att studera.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Med utgångspunkt ifrån ovanstående resonemang anser vi att en flerfallsstudie var mest 

lämplig för denna studie som syftar till att utveckla förståelsen för BSC som styrmodell 

genom att fokusera på vilka erfarenheter kommuner och landsting har gällande BSC och 

varför en del väljer att sluta med styrmodellen. Enligt Yin (2007) är en flerfallsstudie en form 
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av en fallstudie med avsikt att studera mer än ett objekt. Fallstudie innebär att systematiskt 

studera en händelse i dess verkliga situation (Merriam, 1994), där huvudfokus är att göra 

djupgående analyser av en aktuell händelse (Yin, 2007).  

 

Det finns två typer av fallstudier, enfallsstudie och flerfallsstudie (Yin, 2007). Enligt Yin 

(2007) är det att föredra flerfallsstudie framför enfallsstudie eftersom forskaren inte blir 

bunden till ett fall utan kan skapa sig en bredare bild och därmed säkerställa att rätt 

information ligger till grund för att besvara forskningsfrågan.  

 

En annan central fråga vid användandet av flerfallsstudier är hur många objekt som skall 

studeras. Yin (2007) anser att studier från två till tio objekt är tänkbart vid användandet av 

flerfallsstudier. Yin (2007) påpekar att ju fler objekt som studeras desto mindre djupgående 

analyser kan genomföras på grund av tidsbrist. (Yin, 2007) Vi har valt att studera två 

kommuner och två landsting. Detta med tanke på tidsrymden för denna uppsats och på grund 

av de resultat vi ville uppnå är det ett rimligt antal objekt att studera. Dessutom ville vi få 

djupgående information vilket gör att vi begränsade oss till antalet studerade objekt. 

Anledningen till valet av flerfallsstudie var för att skapa en bredare bild på området där vi 

ville utläsa upplevda skillnader mellan de som använder BSC gentemot de som valt att sluta 

med styrmodellen. Dessutom ville vi kunna se om det fanns några generella drag med våra 

studerade fallorganisationer varför valet föll på flerfallsstudie. 

 

Utöver fallstudier kan även en surveyundersökning genomföras. En surveyundersökning är 

oftast bestående av enkäter och ger inga djupgående resonemang utan består till största delen 

av en stor svarsfrekvens. (Patel & Davidson, 2011) För att ta reda på lämpliga fall för vår 

studie har vi valt att använda oss av en mindre surveyundersökning på 25 svenska kommuner 

och landsting. Detta därför att syftet med denna undersökning inte var av djupgående karaktär 

utan genomfördes i syfte att kartlägga vilka kommuner och landsting som var aktuella att 

genomföra flerfallsstudier på. Dessutom gav undersökningen oss en bekräftelse på om det 

tänkta studerade området fortfarande var aktuellt inom kommuner och landsting. Studien 

skedde via en telefonintervju där frågan som ställdes var om de använder eller har använt 

BSC som styrmetod på hela eller delar av organisationen. Utifrån undersökningen kunde vi 

lättare göra vårt urval till flerfallsstudien eftersom vi fick en inblick i hur de använde eller har 
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använt BSC och hur många personer som eventuellt ville ställa upp på en mer ingående 

intervju. Vidare information om undersökningen finns att tillgå i appendix 2. 

 

2.3 Urval 

Eftersom vi studerat kommuner och landsting var det viktigt att skapa sig en bred 

kunskapsbas för att besvara vår forskningsfråga. Dock anser Yin (2007) att det är viktigt att 

välja rätt fall. För att hitta rätt fall i denna studie utgick vi ifrån vår mindre 

surveyundersökning. Förutom undersökningen kontaktade vi rådet för kommunalekonomisk 

forskning och utbildning, (KEFU), och SKL som är olika institutioner som har information 

om landets kommuner och landsting, för att skapa oss en bild av vilka kommuner och 

landsting som var aktuella i studien. Avslutningsvis utgick vi även ifrån en undersökning som 

genomfördes under hösten 2012 av Larsson & Funck (2013).  

 

För att besluta vilka av dessa kommuner och landsting som var relevanta att inkludera i vår 

studie valde vi att utgå från det som Bryman & Bell (2005) nämner som det informationsrika 

fallet. Detta har bidragit till att de kommuner och landsting som förväntades kunna bidra med 

mest relevant information valdes, något som bland annat bidragit till att organisationer som 

enbart hade en person som kunde intervjuas valdes bort.  

 

Utifrån det informationsrika fallet har vi valt fyra case av olika karaktärer, de som slutat med 

BSC, de som haft svårigheter med BSC och behövt göra omtag till de som använt BSC utan 

några större hinder. Organisationerna som vi valt är landstinget i Kalmar län som använt BSC 

i cirka tio år utan att behöva göra några större förändringar. Tingsryd kommun som använt 

BSC sedan 2002 men genomförde ett omtag 2011 på grund av att BSC började tappa sin 

bärighet. Landstinget Kronoberg som började använda BSC 1999 men beslutade år 2009 att 

övergå till en annan styrform. Avslutningsvis valdes omsorgsförvaltningen i Växjö kommun 

eftersom att enbart denna förvaltning har använt BSC. BSC infördes i slutet på 90-talet och 

för några år sedan valde de att sluta använda den renodlade BSC till att kombinera styrformen 

med en annan modell. 

 

Vid val av intervjupersoner utgick vi ifrån att kontakta respektive ekonomichef inom de olika 

organisationerna. Ekonomicheferna fick sedermera rekommendera vilka personer som skulle 

kontaktas som de ansåg var intressanta för studien, detta för att det är viktigt att komma i 
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kontakt med rätt personer inom organisationerna. Tillvägagångssättet kan enligt Bryman & 

Bell (2005) beskrivas som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval utgår nämligen ifrån en person 

som rekommenderar andra personer som är lämpliga att intervjua för studien. Det finns dock 

en risk med användandet av snöbollsurval. Respondenterna kan med avsikt rekommendera 

andra personer som delar deras åsikt, vilket innebär att de kan undanhålla information som 

kan vara intressant för studien. (Bryman & Bell, 2005) I och med detta kan det finnas risk att 

vi i vår studie tappar relevant information, men om vi inte använt oss av snöbollsurval är det 

inte säkert vi kommit i kontakt med lämpliga personer inom varje organisation. Av denna 

anledning anser vi att fördelarna med snöbollsurval överstiger nackdelarna i vår studie, varför 

vi använde oss av denna urvalstyp. 

 

2.4 Insamling av teoretisk referensram 

För att inhämta relevant information till den teoretiska referensramen har vi använt oss av 

vetenskapliga källor i form av böcker och artiklar. Genom att studera tidigare avhandlingar 

som berört BSC har vi fått kunskap om vad som anses vara relevant av andra författare. För 

att finna material till den teoretiska referensramen har vi använt oss av Linnéuniversitetets 

biblioteksdatabas där vi sökt efter böcker och avhandlingar. Vi har använt oss av sökord som 

BSC, balanserad styrning, balanced scorecard, offentlig verksamhet, kommuner, landsting, 

performance measurement system, relevance lost, forskningsmetodik och fallstudie. För att 

söka efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Linnéuniversitetets sökmotor OneSearch 

och Google Schoolar med sökorden: BSC, the balanced scorecard, Kaplan & Norton, new 

public management, pitfall, experience, shortfall och benefits. Avslutningsvis har vi även 

använt oss av relevant kurslitteratur inom controllerfördjupningen. 

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Intervjuer  

Vid insamling av data nämner Yin (2007) flera olika typer av användbara källor vid 

fallstudieforskning. Författaren nämner att det finns dokument, arkivmaterial, intervjuer, 

direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. (Yin, 2007) Eftersom 

vår studie berör erfarenheter av BSC och då vi tillämpar en flerfallsstudie utgjordes vår 

primärdata av intervjuer. Varför vi valde intervjuer som primärdata var att vi har möjlighet att 

få djupgående information om vårt ämnesval och då det var lättare att ställa följdfrågor.  
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Intervjuer kan enligt Bryman & Bell (2005) bestå av strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. De strukturerade intervjuerna är oftast anpassade för 

surveyundersökningar eftersom frågorna i förväg är fastställda. Dessutom ges inget utrymme 

för följdfrågor. (Merriam, 1994) De strukturerade intervjuerna använde vi oss av till vår 

surveyundersökning eftersom vi ställde en konkret fråga som inte lämnade något utrymme för 

vidare diskussion (Appendix 2).  

 

De andra två, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, är tillämpbara till framförallt 

fallstudier (Merriam, 1994). Detta därför att fallstudier eftersträvar djupgående svar och det är 

lämpligt att ställa följdfrågor. Vid semi-strukturerade intervjuer har forskarna några 

huvudområden som sedan respondenten får tala fritt om, med inslag av följdfrågor. (Patel & 

Davidson, 2011) Vid ostrukturerade intervjuer har författarna inte förberett några frågor utan 

respondenten berättar fritt om ämnet. Tillvägagångssättet är användbart om forskarna inte har 

tillräckligt med information för att utforma frågor. (Merriam, 1994) Vi utgick i vår studie 

ifrån semi-strukturerade intervjuer då vi visste ungefär vilken information vi sökte. En annan 

aspekt som bidrog till att semi-strukturerade intervjuer användes var respondenternas 

möjlighet att föra djupgående resonemang. När semi-strukturerade intervjuer används 

rekommenderar Bryman & Bell (2005) att man skall utgå från förutbestämda teman. Vår 

intervjuguide var uppbyggd utifrån olika teman. De teman som guiden utgick ifrån var 

allmänt om organisationen, övergripande styrkortsfrågor, positiva erfarenheter med BSC, 

svårigheter och utmaningar med BSC samt fallgropar med BSC. För de två kommuner och 

landsting som inte använde BSC i samma utsträckning längre tillades ett tema om varför de 

slutat använda modellen. 

 

När vi genomförde de semi-strukturerade intervjuerna förde vi både minnesanteckningar och 

spelade in materialet. Detta för att kunna gå tillbaka till inspelningarna för att bekräfta vad 

som tagits upp i intervjuerna. Jacobsen (2002) beskriver dock att det inte bara är fördelar med 

att spela in och föra minnesanteckningar. Intervjupersonen kan bli stressad och inte känna sig 

bekväm i situationen då den blir inspelad (Bryman & Bell, 2005). Dessutom tappar forskarna 

ögonkontakten med intervjupersonen när minnesanteckningar genomförs vilket kan skapa en 

sämre intervju eftersom det oftast eftersträvas att ha mycket ögonkontakt. Att ha ögonkontakt 

innebär att forskarna kan utläsa hur viktiga vissa saker är via att se på hur personen utrycker 

sig. (Jacobsen, 2002) Vi valde dock att bortse från dessa negativa effekter av att använda 
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dessa hjälpmedel, detta för att det var viktigt att kunna gå tillbaka i materialet och bekräfta att 

vissa saker hade diskuterats. Dessutom valde vi att inleda varje intervju med att fråga om det 

var okej för intervjupersonen att vi spelade in intervjun och förde minnesanteckningar. 

Genom att fråga intervjupersonen kan man enligt Jacobsen (2002) minimera de dåliga 

effekterna av att använda sig av denna metod. 

 

2.5.1.1 Intervjupresentation 

I figuren nedan presenteras vilka personer och befattningar som vi valt att intervjua när det 

gäller de semi-strukturerade intervjuerna. Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena finns att 

tillgå i appendix 3. 

 

 Kommun/Landsting Befattning Typ av intervju  Datum            Tid 

SKL Handläggare Telefonintervju 2013-02-01     10 min 

Landstinget i Kalmar 

län  

Ekonomichef, 

psykiatriförvaltningen 

Intervju 2013-04-04     70 min 

Landstinget i Kalmar 

län  

Sjukvårdsstrateg, 

hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 

Intervju 2013-04-18     80 min 

Landstinget i Kalmar 

län 

Samordnare vid 

landstingsdirektörens 

stab 

Telefonintervju 2013-04-24     30 min 

Landstinget Kronoberg Centrumcontroller1 Intervju 2013-04-05     70 min 

Landstinget Kronoberg Centrumcontroller2 Intervju 2013-04-08     60 min 

Landstinget Kronoberg Landstingsdirektör Intervju 2013-04-09     60 min 

Tingsryd kommun Controller, 

kommunlednings-

förvaltningen 

Intervju 2013-04-11     90 min 

Tingsryd kommun Utvecklingsledare, 

barn- och utbildnings-

förvaltningen 

Intervju 2013-04-11     60 min 

Tingsryd kommun Ekonom, 

socialförvaltningen 

 

 

Intervju 2013-04-11     80 min 
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Växjö Kommun, 

omsorgsförvaltningen 

Avdelningschef, 

utveckling och 

information 

Intervju 2013-04-05     70 min 

Växjö kommun, 

omsorgsförvaltningen 

Enhetschef Intervju 2013-04-16     100 min 

Figur 2.1 Intervjupresentation, redogörelse för vilka intervjuer vi valt att genomföra. 

 

2.5.2 Skriftligt material  

Utöver intervjuerna använde vi även olika typer av sekundärdata såsom arkivmaterial och 

dokument. Arkivmaterial och dokument utgör framförallt information om organisationerna 

och interna dokument som berör BSC. Varför vi inte enbart använde oss av intervjuer var för 

att skapa oss en bättre materialinsamling för att säkerställa att all information presenterades. 

Sammantaget har det skriftliga materialet utgjort en god informationsbas och fungerat som ett 

bra komplement till intervjuerna. Information om det skriftliga materialet återfinns i appendix 

1. 

 

2.6 Analys av data 

Ett sätt att analysera den insamlade datan framhålls av Jacobsen (2002) som delar in 

analysprocessen i tre steg; beskrivning, systematisering & kategorisering samt kombination. 

Det första stegen handlar om att ge en utförlig beskrivning av den data som används. De 

situationer, intervjuer och samtal som görs skall redogöras på ett noggrant sätt. Att 

transkribera materialet nämns som ett sätt att bidra till att den data som används beskrivs på 

ett detaljerat sätt. Det andra steget, systematisering & kategorisering av data, handlar om att 

reducera den data som man har tillgång till, något som görs för att kunna få en överblick över 

det insamlade materialet. Enligt Jacobsen (2002) handlar steget om att gå från enskilda 

datakällor till att kunna gruppera dessa till de ämnen som den insamlade datan behandlar. Det 

avslutande steget, kombination, handlar om att tolka datan, något som innebär att man letar 

efter meningar och orsaker. Det är i det avslutande steget som likheter och olikheter mellan 

undersökningsenheter försöker urskiljas. (Jacobsen, 2002) 

 

I denna studie har vi valt att utgå från den analysprocess som beskrivs av Jacobsen (2002).  

Eftersom samtliga av våra intervjuer spelades in började vi att transkribera materialet, detta 

för att kunna få en bättre översiktsbild över den data som vi hade insamlat. När 
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transkriberingen var gjord valde vi att kategorisera vårt material i olika kategorier, för att på 

så sätt kunna få liknande insamlat material från flera case/intervjupersoner på samma ställe. 

Utifrån de kategorier som vi delade in vårt material i kunde vi sedan undersöka vilka likheter 

och skillnader som fanns mellan olika respondenters svar i respektive kategori.  

 

2.7 Kvalitetsmått 

Yin (2007), Bryman & Bell (2005) och Lincoln & Guba (1985) poängterar att det är viktigt att 

säkerställa kvaliteten på studien. Dessa författare framhåller dock olika kriterier för hur 

kvaliteten på studien kan säkerställas. I denna studie har vi valt att utgå från de 

kvalitetskriterier som Lincoln & Guba (1985) tar upp som lämpliga för att säkerställa 

kvaliteten på studien. Dessa kriterier valdes eftersom vi anser att dessa kriterier är mer 

utförliga och bättre utformade för vår studie än de kvalitetskriterier som tas upp av Yin (2007) 

och Bryman & Bell (2005). Lincoln & Guba (1985) framhåller två kriterier för att säkerställa 

kvaliteten på studien, dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan sedan delas upp i ett 

antal delkriterier vilka är att studien skall vara tillförlitlig, överförbar, pålitlig samt ha en 

möjlighet att styrka och bekräfta. (Bryman & Bell, 2005) 

 

2.7.1 Trovärdighet 

2.7.1.1 Tillförlitlighet 

Det första kriteriet, tillförlitlighet, handlar om att studien skall inbringa förtroende, något som 

bidrar till att resultatet av studien även är acceptabel i andra personers ögon. Studiens 

tillförlitlighet kan öka på många olika sätt. Att delge studiens resultat till de personer som har 

intervjuats bidrar till att forskaren kan få en bekräftelse på att det insamlade materialet har 

uppfattats på ett korrekt sätt. (Bryman & Bell, 2005) För att förbättra tillförlitligheten i vår 

studie har vi valt att delge studiens resultat till intervjupersonerna under arbetets gång. Genom 

att göra detta kunde vi successivt säkerställa att våra antaganden uppfattats på ett korrekt sätt.   

 

Vidare kan trovärdigheten i studien förbättras genom att använda sig av triangulering 

(Bryman & Bell, 2005). Yin (2007) framhåller att triangulering, det vill säga användningen av 

flera informationskällor, är nödvändigt vid fallstudier. Patel & Davidson (2011) påpekar att 

triangulering kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att ett flertal olika datainsamlingsmetoder 

kan tillämpas, vilket kan exempelvis innebära att information kan insamlas genom intervjuer, 

observationer och dokument. Ett annat sätt är att forskaren väljer att studera olika datakällor, 
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detta kan exempelvis innebära att datainsamlingen sker genom intervjuer med olika personer 

eller att olika platser väljs ut som fallföretag. Genom att göra detta kan samma sak studeras i 

olika sammanhang, något som gör att forskaren kan tolka och urskilja eventuella variationer 

som kan ha uppstått. (Patel & Davidson, 2011) Att använda triangulering är ytterligare ett sätt 

för oss att öka tillförlitligheten i vår studie, något som vi gjort genom att använda oss av 

intervjuer, arkivmaterial och interna dokument som datainsamlingsmetod. I vår flerfallsstudie 

intervjuades dessutom minst två personer på varje organisation samtidigt som studien 

jämförde de kommuner och landsting som använder BSC med de som slutat använda styrkort. 

Genom att göra detta ämnade vi att få flera infallsvinklar på vår forskningsfråga och därmed 

kunde eventuella variationer urskiljas något som gör att trovärdigheten i vår studie kommer 

att öka.  

 

2.7.1.2 Överförbarhet 

Det andra delkriteriet som trovärdighet består av är överförbarhet. Studiens överförbarhet 

handlar om hur väl studiens resultat kan användas i andra situationer eller tidpunkter. 

(Bryman & Bell, 2005) Att studien är överförbar är något som Yin (2007) benämner som att 

studien är generaliserbar. Yin (2007) påpekar att det finns två olika varianter av 

generalisering, statistisk generalisering och analytisk generalisering. Där statistisk 

generalisering är lämplig vid surveyundersökningar och analytisk generalisering vid 

enfallstudier och flerfallsstudier. Vid analytisk generalisering är syftet att generalisera de 

resultat som erhålls i studien till en generell teori, denna teori kan sedan användas som en 

utgångspunkt för att studera andra fall. (Yin 2007) Eftersom vårt resultat bidrar till att en 

generell teori kan erhållas skapas möjligheten för andra forskare att använda denna teori som 

utgångspunkt för att studera andra fall. 

 

Ett sätt för kvalitativa studier att öka överförbarheten är att utförliga redogörelser används. 

Genom att verksamheten beskrivs detaljrikt kan andra personer få information till något som 

Lincoln & Guba (1985) nämner ”databas”. Utifrån detta kan sedan andra personer bedöma 

hur pass överförbara studiens resultat är. (Bryman & Bell, 2005) För att öka överförbarheten i 

vår studie beskrev vi våra fallföretag så detaljrikt som möjligt. På detta sätt ämnar vi kunna ge 

andra personer möjligheten att skapa sig en databas, för att på så sätt kunna bedöma hur pass 

väl våra resultat kan appliceras i andra situationer och tidpunkter.  
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2.7.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är det tredje delkriteriet. Kriteriet handlar om hur väl forskaren beskrivit 

forskningsprocessens alla delar. För att kunna stärka pålitligheten i studien gäller det för 

forskaren att använda sig av tydliga redogörelser av tillvägagångssätt och processer. Ett sätt 

som studiens pålitlighet kan stärkas är att kolleger granskar studien för att på så sätt 

säkerställa kvaliteten i forskningsprocesserna samt relevansen i de teoretiska slutsatser som 

studien har inbringat. (Bryman & Bell, 2005)  

 

För att säkerställa pålitligheten i vår studie redogjorde vi tydligt för hur vi gått tillväga vad 

gällande arbetsprocessen samt lät oppositionsgrupper och handledare granska vår studie. På 

detta sätt undersöktes kvaliteten i forskningsprocesserna och våra teoretiska slutsatsers 

relevans av utomstående part, något som borde förbättra pålitligheten i vår studie. Eftersom 

denna uppsats består av flera olika delseminarier granskades uppsatsen vid ett flertal tillfällen 

något som vi menar bidrar till en ökad pålitlighet i vår studie.  

 

2.7.1.4 Styrka och bekräfta 

Det sista delkriteriet till trovärdighet är möjlighet att styrka och bekräfta. Kriteriet handlar om 

hur väl forskaren försökt vara objektiv i sin studie. För forskaren gäller det att inte medvetet 

låta personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka studiens genomförande samt de 

resultat som erhållits. (Bryman & Bell, 2005) För att inte vår studie medvetet skall påverkas 

av egna värderingar eller teoretisk inriktning har vi låtit oppositionsgrupper och handledare 

tagit del av vår uppsats. På detta sätt granskades vår uppsats av en utomstående part något 

som borde säkerställa att vår studie genomförts på ett objektivt sätt och således reducera 

effekterna som personliga värderingar annars kan medföra.     

 

2.7.2 Äkthet 

Det andra kriteriet som Lincoln & Guba (1985) framhåller för att säkerställa kvaliteten på 

studien är äkthet. Att studien innehar äkthet innebär att studien ger en rättvisande bild, det vill 

säga att olika åsikter och uppfattningar tas i beaktning. Äkthet innebär även att 

undersökningen är användbar för de personer som medverkat i studien. Studien kan vara 

användbar för de som medverkat i studien på många olika sätt, bland annat genom att skapa 

en bättre förståelse, ge en bättre bild av hur andra personer upplever något, samt att studien 

kan bidra till att de som medverkat kan förändra sin situation. (Bryman & Bell, 2005) 
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För att säkerställa en rättvis bild i vår studie intervjuade vi fler personer än enbart en 

talesperson på respektive organisation. Detta gjordes för att vi ville skapa ett bredare 

perspektiv på vår studie och inte enbart få chefers åsikter och uppfattningar. Att vår studie är 

användbar för de som medverkat i studien anser vi är uppfyllt på många olika sätt. Eftersom 

en flerfallsstudie valts leder till att en bättre förståelse för hur andra personer upplever BSC 

som styrmetod kan erhållas. Utifrån studiens resultat kan sedan de intervjuade personerna få 

tillräckligt med information om hur användbart BSC är som styrmetod något som bidrar till 

att dessa organisationer har möjlighet att förändra sin situation.  

 

2.8 Forskningsetiska aspekter 

Förutom att forskningen skall ta fram kunskap som skall vara trovärdig och till nytta för 

samhället poängteras det av många författare att det är av central betydelse för forskaren att ta 

hänsyn till de forskningsetiska aspekter som finns (Patel & Davidson, 2011; Jacobsen, 2002; 

Merriam, 1994; Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997). Patel & Davidson (2011) 

nämner fyra sätt som forskaren kan ta hänsyn till när det gäller dem forskningsetiska 

aspekterna. Det första sättet är att forskaren skall informera intervjupersonerna om vilket syfte 

som studien har. Ett annat sätt som är viktigt ur forskningsetiskt perspektiv är att 

intervjupersonerna frivilligt kan bestämma om de vill medverka eller ej. Ytterligare ett sätt är 

att insamlad data behandlas konfidentiellt, något som innebär att insamlad data inte skall 

lämnas till någon utomstående part. Att insamlad data skall vara konfidentiellt innebär 

dessutom att identifiering av enskilda personer inte ska vara möjligt när arbetet väl redovisas. 

Det sista sättet för att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekter som finns är att data som 

forskaren samlar in endast får användas för forskningsändamål. (Patel & Davidson, 2011) 

 

För att säkerställa den forskningsetiska aspekten var vi inledningsvis noga med att informera 

intervjupersonerna om vad studien handlade om. För att bekräfta att intresse fanns för att 

deltaga i studien frågade vi om intervjupersonerna kunde tänkas ställa upp på en studie som 

berör BSC och förtydligat att de inte behövde ställa upp om de inte vill. Dessutom klargjorde 

att den insamlade datan enbart var till för forskningsändamål.  

 

Ytterligare ett sätt för oss att säkerställa etiken i vår studie var att vi gav ett utkast till våra 

intervjupersoner som läste igenom och godkände materialet innan det offentliggjordes. Vidare 

presenterades inte namnen på vilka kommuner eller personer som intervjuades i vår 
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surveyundersökning. Detta för att säkerställa den etiska aspekten om att datan skall vara 

konfidentiellt. Avslutningsvis presenteras de semi-strukturerade intervjuerna enbart med 

vilken befattning intervjupersonerna har och inte vid namn, detta för att personerna i fråga 

uttalar sig i sin position och inte som privatperson.  
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3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med en beskrivelse om BSC, hur modellen har utvecklats och kritik till 

modellen. Vidare presenteras ett avsnitt om offentliga verksamheter och hur anpassningen av 

BSC ser ut inom denna typ av organisationsstruktur. Efter detta beskrivs kärnfrågan för 

denna studie som behandlar vilka erfarenheter och utmaningar olika författare hänför med 

modellen. Avslutningsvis har vi inkluderat ett avsnitt om innovationsteori, detta för att kunna 

undersöka om det föreligger att BSC kan uppfattas som ett mode. 

 

3.1 BSC 

3.1.1 Bakgrund BSC 

Vid slutet av 1980-talet skrev Johnson & Kaplan (1987) att dåvarande verksamhetsstyrning 

inte var anpassad efter hur den rådande marknadssituationen såg ut vid denna tidpunkt. Detta 

därför att under 1980-talet förändrades den amerikanska konkurrenssituationen. I korta drag 

berodde detta på att makroekonomiska faktorer förändrades, där utländska varor blev billigare 

samtidigt som USA inte längre kunde täcka kostnaderna med ökade priser. (Johnson & 

Kaplan, 1987) Nya aktörer tog sig in på marknaden, framförallt företag från Japan som till 

synes hade en lägre lönenivå men även mer utvecklade tillverkningssystem och en mer 

utvecklad företagskultur där långsiktiga investeringar prioriterades, tillskillnad från USA som 

hade ett mer kortsiktigt tänkande (Lindvall, 2011). Dessa delar gjorde att Johnson & Kaplan 

(1987) kritiserade dåvarande produktkalkylering och ekonomistyrning då den inte utvecklats i 

samma takt som omvärldsförändringar, såsom kortare produktlivscykler och teknologisk 

utveckling. Den dåvarande informationsinsamling som skedde med ekonomistyrsystemen 

ansågs vara förvrängd och komma för sent för att vara värdefull för långsiktig styrning. 

(Johnson & Kaplan, 1987) För att motverka detta och försöka få en mer långsiktig styrning 

utvecklade Kaplan & Norton (1992) BSC som består av både finansiella och icke finansiella 

mått. 

 

3.1.2 BSC som modell 

BSC är en modell som riktar fokus på en flerdimensionell styrning (Ericsson & Gripne, 

2004). Kaplan & Norton (1992) benämner styrkort som en cockpit i ett flygplan. För att styra 

ett flygplan krävs det en mängd information, alltifrån bränslemängd, hastighet och destination 

samlad på en plats. Det är enligt Kaplan & Norton (1992) inte enbart i cockpiten som 

väsentlig information måste presenteras utan det gäller även i verksamhetsstyrningen där 
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fokus inte enbart ska riktas på finansiella mätetal. För att kunna styra en verksamhet är det 

viktigt att kunna övervaka verksamheten från flera olika områden samtidigt. Detta är något 

som Kaplan & Norton (1992) menar att BSC bidrar med då man får en möjlighet att styra 

verksamheten från fyra centrala perspektiv. (Kaplan & Norton, 1992) Perspektiven är, 

finansiella-, kund-, process-, och lärandeperspektivet. Dessa perspektiv består av ett antal 

olika nyckeltal, vilka kan vara både finansiella och icke finansiella. Nyckeltalen är ett försök 

att beskriva vilka mål som måste uppnås för att företagets strategi ska lyckas. (Lindvall, 2011) 

Nedan presenteras en figur över hur styrkortets utformning ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Figur över styrkortets utformning, (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Utifrån figuren kan det utläsas att det finns en koppling mellan företagets övergripande vision 

och de fyra perspektiven (Kaplan & Norton, 1996). Olve et al. (1997) medger att företagets 

övergripande vision är uppdelad i de olika perspektiven. I perspektiven finns företagets 

strategiska mål. Utifrån de strategiska målen återfinns de kritiska framgångsfaktorerna (Olve 

et al., 1997). De kritiska framgångsfaktorerna är en central del i styrkortet eftersom de visar 

vilka faktorer som är avgörande för företaget att vara bra inom (Hallgårde & Johansson, 

2000). Utifrån de kritiska framgångsfaktorerna består styrkortet av mått som är av både 

drivande- och utfallskaraktär (Akkermans & van Oorschot, 2005). Drivande- och utfallsmått 

är något som Kaplan & Norton (1996) förklarar som nödvändigt för att få ett välfungerande 

styrkort. Utfallsmåtten är mått som är generella i sitt slag, exempelvis lönsamhet, och som är 
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användbart för flera företag. De drivande måtten är däremot specifika mått på hur företaget 

uppnår utfallsmåtten. Kaplan & Norton (1996) påpekar att om det inte finns drivande mått och 

bara utfallsmått, då finns det ingen information på hur de önskvärda målen skall uppnås. 

(Kaplan & Norton, 1996)  

 

En annan central del i styrkortet är enligt Kaplan & Norton (1996) att BSC tar hänsyn till 

olika tidsdimensioner. Författarna menar att det finansiella perspektivet är baserat på historisk 

mätdata, process- och kundperspektivet har till skillnad från det finansiella perspektivet 

mätetal som baseras på nutida faktorer. Avslutningsvis är lärandeperspektivet ett mått på 

morgondagens prestationer eftersom det skapas en bred styrning där både kortsiktigt men 

framförallt långsiktighet involveras i modellen. (Kaplan & Norton, 1996; Larsson, 2004) I och 

med detta kopplar modellen enligt Larsson (2004) dagens aktiviteter med morgondagens mål, 

något som är centralt i verksamhetsstyrning. 

 

Utöver tidsdimensionerna är kausalitetssambanden, det vill säga orsak-verkan samband, en 

viktig del i modellen. Orsak-verkan sambanden utgör en kedja som utgår ifrån den 

övergripande strategin. Den övergripande strategin preciseras till styrbara mål inom varje 

perspektiv. (Larsson, 2004; Funck, 2009) För att förtydliga orsak-verkan sambandet illustrerar 

Kaplan & Norton (1996) vilka konsekvenser en kedja mellan medarbetarnas kompetens och 

avkastning på sysselsatt kapital, ROCE får. Detta är något som kan utläsas av figuren på nästa 

sida där medarbetarnas kompetens får inverkan på cykeltiden och processkvaliteten. Vilket i 

sin tur leder till bättre och mer exakta leveranser, som i sin tur leder till högre kundlojalitet 

och därmed skapas en bättre avkastning på sysselsatt kapital. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Orsak-verkan sambandet i BSC enligt Kaplan & Norton (1996). 

 

Med andra ord konkurrerar inte de olika perspektiven med varandra utan är sammanvävda och 

kan snarare ses som att de kompletterar varandra för att uppnå den övergripande strategin, i 

ett så kallad orsak-verkan samband. (Larsson, 2004; Funck, 2009) Funck (2009) påtalar att 

exemplet visar på att författarna av modellen placerar det finansiella perspektivet överst i 

hierarkin medan de andra perspektiven kommer längre ner. Detta menar Funck (2009) är 

logiskt då författarna till modellen ser aktieägarna som de mest betydelsefulla personerna i 

organisationen.  

 

3.1.3 Utveckling av modellen 

Det har skett en utveckling av BSC sedan modellen introducerades av Kaplan & Norton 1992. 

Den ständiga utvecklingen har lett till att Kaplan & Norton publicerat ett flertal artiklar och 

böcker efter introducerandet av modellen som beskriver BSC och dess förändring (Kaplan & 

Norton, 1996, 2001, 2004, 2006). Till en början var BSC en modell för kommunikation, 

information och lärande i organisationer (Larsson, 2004). Modellen har alltmer blivit ett 

system för planering och uppföljning av företagets strategier. Det fungerar som en länk 

mellan företagets strategi samt dess operativa handlingar och försöker skapa kongruens 

däremellan. (Anthony & Govindarajan, 2007) Lawrie & Cobbold (2004) förklarar att BSC 

numera kan beskrivas som ett strategiskt managementinstrument där fokus är att 

implementera strategier som leder till företagsförändringar. BSC har i och med detta även 
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blivit ett instrument som kopplats till belöningssystem (Kaplan & Norton, 1996). Vidare kan 

det utläsas att en utvecklingsfas för BSC är att det med tiden även lades ett allt större fokus på 

strategikartor (Kaplan & Norton, 2004; Lawrie & Cobbold 2004). Med strategikartor menar 

Kaplan & Norton (2004, 2008) att ett större fokus riktas på att omsätta företagets strategi till 

operationella handlingar.  

 

Avslutningsvis menar Olve et al. (2003) och Lindvall (2011) att BSC modellen blivit ett allt 

mer populärt instrument och användningen av BSC är ofantlig. Till en början var BSC bara ett 

styrinstrument till den privata sektorn men har spridits till att även användas av offentliga 

verksamheter och ideella föreningar världen över. Detta kan påvisas då BSC utsågs år 1997 

till en av de senaste 75 årens mest inflytelserika företagsidéer (Funck, 2009). 

 

3.1.4 Kritik till modellen 

Många böcker och artiklar behandlar BSC, däremot är det relativt få författare som framhåller 

kritik mot BSC som styrmodell. En författare som haft ett kritiskt förhållningssätt till BSC är 

Nørreklit (2000). Nørreklit (2000) menar att orsak-verkan sambanden mellan de olika 

perspektiven i BSC kan ifrågasättas. Ett rimligt antagande som nämns är att lönsamma företag 

anser att kunderna uppfattar deras produkter som bättre än de produkter som erbjuds av 

konkurrenterna. Detta kausala samband ifrågasätts av författaren som menar att sambandet 

lika gärna kan gå åt motsatt riktning, det vill säga att tillfredställande resultat kan bidra till 

nöjda anställda som sedan leder till ett positivare bemötande och således en högre 

kundnöjdhet. Utöver riktningen på det kausala sambandet påpekar Nørreklit (2000) att orsak-

verkan sambanden mäts utan att hänsyn tas till tidsförskjutningar. Med detta menas att 

förhållandet mellan orsak-verkan mäts direkt. Det är inte säkert att en orsak skapar en direkt 

verkan utan det kan först ske vid ett senare tillfälle. Ett exempel som tas upp är att mer 

effektiva processer i företaget kan leda till en ökad kundnöjdhet inom exempelvis tre 

månader. När det gäller innovationer kan det däremot ta ett par år innan det finansiella 

resultatet påverkas. Dessa exempel påvisar att åtgärder kan få en direkt verkan eller kan ta 

lång tid innan effekten uppstår. Då styrkortet inte tar hänsyn till detta menar författaren att 

styrkortet kan bli missvisande. (Nørreklit, 2000) Utöver ovan nämnd kritik är Nørreklit (2003) 

kritisk till Kaplan & Nortons (1996) argument att lojala kunder är det samma som lönsamma 

kunder. Det som går att hävda är att kunder som inte är lojala är dåligt ur ett finansiellt 

perspektiv, däremot går det inte att hävda att lojala kunder är bra för företagets lönsamhet. 
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Om lojala kunder är lönsamma beror på vilken intäkt dessa kunder genererar samt vilken 

kostnad som krävs för att göra dem nöjda. Detta och flera andra samband menar Nørreklit 

(2003) beror på logiska samband istället för kausalitets samband. (Nørreklit, 2003) 

 

Anthony & Govindarajan (2007) är några andra författare som samtycker med Nørreklits 

(2000) kritik om att BSC kausalitetssamband kan ifrågasättas. De menar att det finns ett svagt 

samband mellan icke finansiella mått och resultatet, även om icke finansiella mått uppnås är 

det inte säkert att en framtida lönsamhet kan skapas. Detta är något som Anthony & 

Govindarajan (2007) påpekar är problematiskt eftersom lönsamhet generellt sätt antas bero på 

hur väl andra mått uppnås.  

 

3.2 Offentlig verksamhet & anpassning av BSC 

3.2.1 New public management 

Sedan början av 1990-talet har det blivit allt viktigare för kommuner och landsting att vara 

effektiva. Varför kommuner och landsting måste vara effektiva beror dels på att konkurrensen 

mellan olika kommuner har hårdnat men även på att deras statsbidrag blivit allt mindre. 

(Almqvist, 2006) Kommuner och landsting får intäkter via framförallt två källor, dels från 

staten i form av statsbidrag och dels från invånarna som bor i området i form av 

kommunalskatt (Ericsson & Gripne, 2002). För att bibehålla eller öka inkomstkällorna måste 

kommunerna tillgodose sina invånare och bli en attraktiv kommun som kan ta till sig nya 

medborgare. På detta sätt blir konkurrensen mellan kommunerna påtaglig då alla vill öka sina 

intäkter. Dessutom måste kommunerna samtidigt minska kostnaderna eftersom bidragen från 

staten blivit mindre. Denna kombination har bland annat medfört att kommuner väljer att 

privatisera vissa delar av sin verksamhet, det vill säga att kommuner tillhandahåller tjänster 

utan att stå som ägare till dessa. (Lumijärvi, 2001; Andersson et al., 2000) Detta har 

exempelvis medfört att kommuner och landsting allt mer kan liknas vid privata företag. Vilket 

i sin tur har gjort det möjligt att tillämpa privata styrsystem på offentliga verksamheter, något 

som kallas ”new public management”. (Modell, 2004; Hood, 1991; Dreveton, 2013; 

Almqvist, 2006) I korta drag handlar ”new public management” om nya influenser som 

började spridas på 80-talet och som förespråkade att styrning och ledning skulle ske på 

samma sätt i privat- som offentlig verksamhet (Almqvist, 2006). Englund (2005) och 

Almqvist (2006) beskriver att begreppet ”new public management” är ett begrepp som 

försöker förklara att skillnaderna mellan privata och offentliga företag vad gällande 
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styrningen börjat suddas ut. Förloppet är inte något som enbart fått stor genomslagskraft i 

Sverige utan det är en trend som fått stor påverkan inom hela världens offentliga 

administration (Hood, 1991). Att BSC har spridits till offentlig sektor och blivit populär är i 

anda med ”new public management” (Funck, 2009). 

 

3.2.2 BSC anpassning för kommuner och landsting 

BSC är enligt Ericsson & Gripne (2002) och Olve et al. (1999) en flexibel modell då 

perspektiven går att ändra utifrån verksamhetens förutsättningar. Det finns inte någon 

självklar utformning om hur BSC skall se ut i den offentliga sektorn (Olve et al., 1999). Funck 

(2009) beskriver att BSC bör anpassas till icke vinstdrivande organisationer eftersom de inte 

har samma mål med verksamheten som de vinstdrivna företagen. Med andra ord kännetecknas 

kommuner och landsting som icke vinstdrivande organisationer (Brorström, 2005). Inom den 

offentliga sektorn är det finansiella perspektivet inte lika aktuellt därför att deras framgång 

inte kan ses som det primära huvudsyftet, där vinst inte utgörs som målintresse (Olve et al., 

1999).  

 

Olve et al. (1999) påtalar att den svenska varianten av BSC skiljer sig från den ursprungliga 

amerikanska varianten. I Sverige återfinns inte bara fyra perspektiv utan ytterligare ett 

perspektiv har tillkommit i form av ett medarbetarperspektiv. (Olve et al., 1999) Utöver detta 

har vissa kommuner och landsting valt att ersätta kundperspektivet med ett 

medborgarperspektiv eftersom kommuner inte ser medborgarna som kunder i den 

utsträckning som privata företag gör. (Ericsson & Gripne, 2002; Olve et al., 1999)  

 

3.3 Positiva erfarenheter med BSC 

Eftersom Kaplan & Norton (1992) utvecklade BSC, finns det enligt författarna ett flertal 

fördelar med modellen. Fördelar med modellen är inte bara något som Kaplan & Norton 

diskuterat, utan det finns ett flertal författare som diskuterat detta i olika sammanhang (e.g. 

Olve et al., 1997; Pandey, 2005; Epstein & Manzoni, 1998; Aidemark, 2001b; Ericsson & 

Gripne, 2002; Lumijärvi, 2001).  
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3.3.1 Långsiktig styrning, helhetssyn och nya dimensioner 

BSC bidrar med en långsiktig styrning då modellen, förutom att inkludera finansiella mätetal 

som beskriver resultatet av något som gjorts tidigare, även tar hänsyn till sådant som påverkar 

framtidens resultat. Utöver de finansiella mätetalen tar alltså BSC hänsyn till kundnöjdheten, 

de interna processerna samt organisationens innovations och förbättringsåtgärder. (Kaplan, 

1992, 1993, 1996; Olve et al. 1997). Ericsson & Gripne (2004) diskuterar att BSC skapar en 

flerdimensionell styrning inom kommuner och landsting. I och med detta riktas inte fokus på 

bara budget och finansiella resultat utan andra viktiga saker lyfts fram såsom kunder, 

processer, medarbetare och utveckling. (Ericsson & Gripne, 2004) 

 

En annan fördel med BSC som tas upp av Pandey (2005) är att BSC bidrar till en ökad 

fokusering på företagets immateriella tillgångar och intellektuella kapital. För att kunna vara 

konkurrenskraftig i framtiden har det blivit viktigt att investera i bland annat 

kompetensutveckling, teknologi och forskning och utveckling. Att investera i detta är däremot 

något som traditionella prestationsmätningssystem inte främjar eftersom dessa investeringar 

betraktas som kostnader som påverkar den nuvarande lönsamheten och inte som långsiktiga 

investeringar. Eftersom BSC fokuserar på faktorer som påverkar den framtida lönsamheten 

skapas logisk drivkraft som främjar initiativet att tänka långsiktigt. (Pandey, 2005)  

 

Vidare tillägger Kaplan & Norton (1992) att BSC minskar risken att suboptimeringar sker i 

företaget. BSC medför en balanserad styrning där det som är viktigt att mäta mäts. Eftersom 

chefer behöver ta hänsyn till hur mätetal påverkar varandra är det möjligt att se huruvida en 

förbättring i företaget har negativ påverkan på något annat, något som bidrar till att risken för 

att suboptimeringar uppstår minskar. (Kaplan & Norton, 1992) 

 

Att fokusera på kundrelationer är något som Olve et al. (1997) poängterar är viktigt för en 

framtida lönsamhet. I takt med att konkurrensen ökat har det blivit allt viktigare för företag att 

fokusera på deras kunder. Genom att BSC används i verksamheten kan ett större fokus läggas 

på företagets kunder. BSC kan användas för att skapa en större förståelse för företagets 

kunder genom att fokusera på kundernas krav och de aktiviteter som företaget skall fokusera 

på för att kunna skapa tillfredsställande kunder. (Pandey, 2005) 
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3.3.2 Kommunikation 

Pandey (2005) framhåller att BSC är en enkel, systematisk modell som är lätt att förstå 

tillvägagångssättet för bland annat utvärdering och granskning. I och med att modellen är 

enkel och tar hänsyn till organisationens strategi och strategiska mål, skapar styrkortet en 

bättre kommunikation mellan ledningen på olika nivåer. (Pandey, 2005) Detta är något som 

Epstein & Manzoni (1998) vidhåller då författarna påstår att BSC bidrar till en bättre agenda 

för möten och diskussioner. Diskussionerna kan vara alltifrån månadens eller kvartalets utfall, 

uppföljning av budget eller utvärdering av nyligen genomförda investeringar. Bidraget som 

styrkortet medför är att det skapar en bättre struktur och översiktsbild av verksamheten där de 

viktigaste måtten kommer upp till ytan och diskuteras. (Epstein & Manzoni, 1998) Detta är 

även något som Olve et al. (1999) hävdar och anser att styrkortet är viktigast när det gäller 

den uppkomna diskussionen och debatten som uppstår vid användandet av styrkort istället för 

självaste mätningen och uppföljningen. 

 

Vidare hjälper styrkortet till att sprida och kommunicera organisationens strategi mellan de 

olika leden i verksamheten genom att BSC översätter strategin till kvantifierbara indikatorer. 

Verksamhetens styrkort kan i sin tur översättas till ”lokala” styrkort för varje enhet. Detta 

medför att det skapas en bättre dialog mellan medarbetarna eftersom hela verksamheten utgår 

från samma strategi och har därmed gemensamma övergripande mål. (Epstein & Manzoni, 

1998) Enligt Olve et al. (2003) är BSC ett hjälpmedel för medarbetarna som befinner sig 

längst ner i organisationerna att få en insyn i affärslogiken, visionen och komma med 

förbättringsförslag till ledningen. Aidemark (2001b) tillägger att det skapar en meningsfull 

dialog mellan politiker, administratörer och verksamhetsutövarna. Detta eftersom BSC ger en 

heltäckande bild av verksamheten, dess utveckling och resultat. (Aidemark, 2001b; Ericsson 

& Gripne, 2002; Lumijärvi, 2001) 

 

3.3.3 Framtagningsprocessen 

Under framtagningsprocessen poängterar Kaplan & Norton (1996) att processen att ta fram ett 

styrkort bidrar till att företagets strategi måste diskuteras. Akkermans & van Oorschot (2005) 

förtäljer att detta är en av de dolda styrkorna med BSC att ledningsgruppen tvingas granska 

vilka förutsättningar och vilken tro som ligger till grund för deras strategi. I många fall råder 

oenigheter bland cheferna hur företagets strategi skall uppfattas. Under processen att ta fram 

ett BSC kan det bland annat upptäckas att det finns svårigheter för högre chefer att uttala en 



 

28 
 
 

tydlig strategi samt att definiera de kritiska framgångsfaktorerna. Ett annat exempel som 

nämns är att olika chefer har olika syn på vilken strategi som företaget jobbar mot. Eftersom 

processen att ta fram ett BSC medför att strategin diskuteras och att strategin kan brytas ned 

till konkreta strategiska målsättningar kan en enighet angående företagets strategi och 

strategiska målsättningar uppnås. (Epstein & Manzoni, 1998; Kaplan & Norton, 1996)  

 

Aidemark et al. (2009) påtalar att det är viktigt med en dialog och denna uppstår även vid 

framtagandet av ett BSC. Detta eftersom diskussioner förs kring framtagandet av 

strategikopplade mått där diskussioner sker om vilka mål som skall ingå och om 

verksamhetens organisering. (Aidemark et al., 2009) 

 

3.3.4 Koppling till strategi  

Att använda sig av både finansiella och icke finansiella mått för att mäta verksamheten är 

något som många företag gjort innan BSC introducerades (Kaplan & Norton, 1993, 1996) 

Däremot har dessa mått inte utgått från strategin utan istället byggs upp nedifrån och upp. Till 

skillnad från detta är måtten som inkluderas i BSC baserad utifrån organisationens strategi. 

Måtten som inkluderas är de fåtal mått som är mest kritiska för organisationen att mäta i 

respektive perspektiv något som bidragit till att det som är viktigt för att företaget skall nå sin 

strategi mäts. (Kaplan & Norton, 1992, 1993) Lindvall (2011) tillägger att BSC hjälper 

företag att mäta det som är väsentligt, till skillnad från tidigare då företag ofta mätte för 

många mätetal som saknade relevans. Liknande fördelar med BSC framhålls av Olve et al. 

(1999) som påpekar att en av fördelarna med BSC är att det skapas en tydligare koppling 

mellan företagets strategi och de olika mått som används för att styra verksamheten. Det beror 

på att måtten kopplas logiskt till varandra och hela vägen upp till företagets strategi. (Olve et 

al., 1999) Hallgårde & Johansson (2000) samtycker med Olve et. al., (1999) men tillägger att 

ett BSC förmedlar visionen på ett sätt så att medarbetarna vet vad de bidrar med. Med andra 

ord underlättar styrkortet att bryta ner strategin så att det skapar mening för varje medarbetare. 

(Hallgårde & Johansson, 2000; Pandey, 2005) Akkermans & van Oorschot (2005) tillägger att 

strategikopplingen är central då det innebär att ledningen och övriga medarbetare utifrån ett 

fåtal mått kan övervaka resultatet för hela organisationen. Utöver detta menar Olve et al. 

(2003) att styrkortet utifrån strategin visar på hur omfattande och kostsam verksamheten skall 

vara, när det gäller att prioritera mellan olika medborgarkrav och behov. (Olve et al., 2003)  
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Kaplan & Norton (1992) framhåller att BSC med utgångspunkt i strategin gör det möjligt för 

företag att sammanställa det som är viktigt för företaget att mäta i en rapport. Detta är något 

som Epstein & Manzoni (1998) påpekar är en fördel som finns med ett BSC. BSC möjliggör 

att viktig information från fyra olika perspektiv kan sammanställas i ett sammanfattande 

dokument, vanligtvis på en sida. Att mäta och samla in information från ett flertal perspektiv 

är något som många företag gör. Däremot samlas denna information vanligtvis i ett flertal 

olika dokument samtidigt som för mycket information insamlas, något som bidrar till 

svårigheter att analysera denna information. Detta är något som BSC undviker genom att ett 

fåtal mätetal i varje perspektiv väljs och att mätetalen sedan kan sammanställas i ett 

sammanfattande dokument. (Epstein & Manzoni, 1998)  

 

3.3.5 Sammanfattning av positiva erfarenheter 

Positiva erfarenheter  

Långsiktig styrning, 

helhetssyn och nya 

dimensioner. 

 

 Fokuserar på framtiden 

 Ökad fokusering på immateriella tillgångar och intellektuellt 

kapital 

 Minskad risk för suboptimeringar 

 Flerdimensionell styrning, fokus mer än enbart på finansiella 

mått  

 Större fokus på kunder 

Kommunikation  

 Bättre kommunikation mellan ledningen på olika nivåer 

 Bättre agenda på möten och diskussioner 

 Skapar en bättre struktur och överblicksbild, heltäckande bild 

 Skapar dialog mellan medarbetare, politiker och administratörer 

 Lättare för medarbetarna att komma med förbättringsförslag 
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Framtagningsprocessen  

 Strategin diskuteras 

 Enighet kring företagets strategi och strategiska målsättning 

 Processen skapar en dialog och ger en gemensam bild av 

verksamheten 

Koppling till strategi  

 Måtten kopplade till strategin 

 Fåtal kritiska mått 

 Förmedlar visionen så att de anställda förstår vad de bidrar med 

 Lättare att prioritera hur resurserna skall fördelas 

 Sammanställa alla mått på en sida och kan därmed övervaka 

resultaten 

Figur 3.3 Sammanfattning av positiva erfarenheter. 

 

3.4 Svårigheter, fallgropar och utmaningar med BSC 

Olve et al. (2003) framhåller att många författare som studerar BSC fokuserar för mycket på 

dess fördelar och därmed inte betonar de problem och svårigheter som denna modell innehar. 

Att modellen innehar svårigheter är också något som påpekas av Kaplan & Norton (2001) 

som valt att inkludera ett avsnitt i deras bok som behandlar vanliga fallgropar med BSC som 

organisationer kan ställas inför. Författarna har identifierat tre olika sorters problem som kan 

uppstå när en organisation försöker implementera och använda ett BSC i dess verksamhet. De 

problem som tas upp är övergångsproblem, designrelaterade problem samt processrelaterade 

problem.  

 

3.4.1 Övergångsproblem 

Övergångsproblem kan uppstå om det sker förändringar i företagets organisation. Detta kan 

bland annat inträffa när företag slås ihop till ett företag. När företagen slås ihop tillsätts en ny 

ledningsgrupp och den nya konstellationens engagemang kan påverka om företaget fortsätter 

använda BSC eller om beslut tas att lämna BSC som styrmodell. Ledningens bristande 

engagemang för att driva BSC-projektet vidare har bidragit till att även framgångsrika företag 

som kommit långt i deras styrkortsarbete övergett BSC. Ytterligare ett exempel på när 

övergångsproblem kan uppstå är när företagets verkställande direktör går i pension. Även om 

det inledande arbetet med BSC påbörjats är det inte säkert att styrelsen varit delaktig i arbetet 
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att utveckla styrkortet. Kaplan & Norton (2001) påpekar att detta kan leda till att styrelsen inte 

värdesätter huruvida den nytillsatta verkställande direktören är engagerad att driva BSC-

arbetet vidare, något som kan leda till att utvecklingen av BSC-arbetet avstannar och därmed 

att BSC inte implementeras i företaget. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

3.4.2 Designrelaterade problem 

Designrelaterade problem är problem som kan uppstå för att styrkortet inte är uppbyggt på ett 

korrekt sätt. Detta kan bero på att för många eller för få mätetal inkluderas i styrkortet. Väljs 

för många mätetal i respektive perspektiv kan det leda till svårigheter i att bestämma vilka 

mätetal som är mest relevanta för organisationen att fokusera på, därmed finns risk att det som 

är viktigt för organisationen inte mäts tillräckligt bra. Eftersom för många mätetal används 

kan extra arbete behövas, dessutom bidrar för många mätetal att de önskvärda effekterna av 

mätningarna kan reduceras. (Doran et al., 2002; McKenzie & Shilling, 1998; Anthony & 

Govindarajan, 2007; Kaplan & Norton, 2001; DeFeo, 2000; Gautreau & Kleiner, 2001; Olve 

et al, 2003) Väljs däremot för få mått kan risken bli att viktiga mätetal som behövs mätas för 

att strategin skall uppnås inte tas i beaktning (Anthony & Govindarajan, 2007; Kaplan & 

Norton, 2001; Doran et al., 2002). Andra författare som påpekar problematiken som antal 

mätetal medför är Akkermans & van Oorschot (2005). Författarna är kritiska till hur man kan 

säkerställa att de mätetal som väljs är de rätta och de som är mest relevanta för organisationen 

att mäta. 

 

Ett annat designrelaterat problem som kan uppstå är när olika affärsenheter utvecklar egna 

BSC. När olika affärsenheter utvecklar egna BSC finns risk att den gemensamma strategin 

motarbetas, detta eftersom varje affärsenhet utvecklar sitt eget BSC utan att ta hänsyn till den 

övergripande strategin. (Kaplan & Norton, 2001) En annan fallgrop som Doran et al. (2002) 

framhåller är att företag försöker implementera BSC med en bristfällig vision. När BSC 

utvecklas identifieras bland annat olika mål och mätetal. För att detta skall kunna göras krävs 

en vision som är anpassat till företaget och inte att BSC utvecklas ifrån en vision som är för 

generell. (Doran et al., 2002) 

 

Kaplan & Norton (2001) poängterar att även om övergångsproblem och designrelaterade 

problem leder till att en del företag misslyckas med sitt styrkortsarbete är det 
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processrelaterade problem som är den vanligaste orsaken till varför organisationer misslyckas 

med BSC.  

 

3.4.3 Processrelaterade problem 

Processrelaterade problem kan uppstå på många olika sätt. Ett sätt som författarna tar upp är 

att styrkortsarbetet överlåts längre ned i organisationen, något som bidrar till att de högre 

cheferna inte är delaktiga i styrkortsarbetet. Enligt Kaplan & Norton (2001) är det få 

mellanchefer som förstår företagets strategi. För att styrkortsarbetet skall bli effektivt i 

organisationen är det viktigt att högre chefer är delaktiga med sin kunskap om strategier samt 

att de är engagerade i styrkortsarbetet. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

Ytterligare ett exempel på ett processrelaterat problem är att för få personer är delaktiga i 

styrkortsarbetet. I detta fall utvecklas styrkortet av enbart en högre chef. Även om denna chef 

har kunskap om företagets strategier kan ett styrkort som enbart är utvecklat av en chef bidra 

till att styrkortet inte används aktivt i företaget. För att styrkortet skall användas aktivt krävs 

engagemang och delaktighet av ledningen när styrkortet tas fram, saknas engagemanget är 

risken stor att företaget fortsätts att styra på samma sätt som tidigare även om ett BSC finns 

att tillgå. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

När det gäller att införa ett framgångsrikt balanserat styrkort är det en komplicerad och 

tidskrävande process. Att fastställa en strategi för företaget och kommunicera mätetal och mål 

inom organisationen är en tidskrävande uppgift. Hela processen att ta fram och utveckla ett 

BSC tar cirka ett år eller mer. (McKenzie & Shilling, 1998) Att påskynda denna process och 

snabbt utveckla ett BSC är ett exempel på en fallgrop som troligtvis inte kommer leda till att 

implementeringen eller det fortsatta arbetet med styrkortet leder till önskvärt resultat. (Doran 

et al., 2002) Att BSC medför en stor arbetsbörda är också något som Olve et al. (2003) 

samtycker med och menar att arbetsbördan är en av utmaningarna som finns med 

styrkortsarbete. Även om BSC är implementerat i organisationen krävs det att styrkortet 

ständigt uppdateras (Kaplan & Norton, 2001; Doran et al., 2002). Detta är enligt Kaplan & 

Norton (2001) något som en del företag misslyckats med då BSC utformningen enbart 

hanteras vid ett tillfälle och inte som en pågående process. Problemet poängteras också av 

Doran et al. (2002) som menar att eftersom företagets affärsmiljö ständigt förändras krävs det 

att BSC ständigt förändras och förbättras. Gautreau & Kleiner (2001) tycker det är bra att 
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styrkortet ständigt måste uppdateras, på detta sätt kan verksamheten anpassas till förändrade 

strategier och företagsstruktur. För att styrkortet skall vara uppdaterat och användbart i 

organisationen krävs det däremot att mycket resurser och tid avsätts (Gautreau & Kleiner, 

2001). Att för lite tid avsätts för styrkortsarbetet är också ett problem som poängteras av Olve 

et al. (2003). För att bedriva ett framgångsrikt styrkortsarbete är det inte tillräckligt att 

engagemang finns hos ledningen, chefer och anställda. Tillräckligt mycket tid behöver läggas 

ned på styrkortsarbetet vilket kan vara svårt eftersom andra plikter och förändringsprojekt 

också kan vara tidskrävande. (Olve et al, 2003) 

 

Chavan (2009) framhåller att det är en kostsam process att införa ett balanserat styrkort. 

Utvecklingen och användningen av BSC kan medföra stora kostnader för organisationerna. 

Eftersom mycket tid och pengar läggs ned på styrkortsarbetet är det viktigt att ledningen 

utvärderar om nyttan med den information som BSC tillhandahåller överstiger kostnaderna. 

Att misslyckas med att utvärdera vad som BSC kommer åstadkomma i organisationen är en 

fallgrop som en del organisationer ställs inför. Denna fallgrop kan bland annat uppstå när 

BSC implementeras enbart eftersom andra organisationer väljer att göra detta. Om BSC 

implementeras enbart eftersom det är något nytt som låter spännande finns risk att ingen 

hänsyn tas till de kostnader som denna implementering kan medföra. (Doran et al., 2002) 

 

Ett annat sätt som organisationer kan misslyckas med sitt styrkort, är som DeFeo (2000) 

poängterar, att det finns risk att mätetalen i styrkortet inte utgår från företagets strategi. För att 

undvika detta rekommenderas det att de strategiska planerna ses över. Genom att göra detta 

undersöks om mätetalen som används fortfarande är relevanta för att företagets strategi skall 

uppnås. (DeFeo, 2000) Däremot är det många organisationer som inte spenderar tid på att se 

över deras strategi vilket också är en fallgrop som framhålls av Doran et al., (2002). I 

samtycke med DeFeo (2000) påpekar Doran et al., (2002) att organisationer som granskar sin 

strategi kan upptäcka att en del av mätetalen inte längre är relevanta för att företagets strategi 

skall kunna uppnås.  

 

Avslutningsvis påpekar Olve et al. (2003) att skapandet av motivation bland de som skall 

använda styrkortet är viktigt när styrkortet börjar användas kontinuerligt i organisationen. 

Förändringar brukar medföra motstånd från en del människor, för ledningen är det därför 

viktigt att de motiverar och tydligt framför varför styrkortet är nödvändigt att använda. (Olve 
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et al., 2003) DeFeo (2000) tillägger att de anställda kan ha svårt att förstå hur det nya 

prestationsmätningssystemet skall användas samt hur de nya mätetalen kan sammankopplas 

med företagets strategiska planer. Detta medför att styrkortet inte kommer vilja användas av 

de anställda. (DeFeo, 2000)  

 

3.4.4 Sammanfattning av svårigheter, fallgropar och utmaningar med BSC 

Svårigheter, fallgropar och utmaningar  

Övergångsproblem Risk att lämna BSC vid ny chef  

 Risk att lämna BSC vid organisationsförändring 

 Ledningens bristande engagemang 

Designrelaterade 

problem 

 

 För många mätetal i styrkortet 

 För få mätetal i styrkortet 

 Vid för många mätetal, svårt att veta vilka mätetal som är mest 

relevanta 

 Vid för många mätetal blir det för mycket extra arbete 

 Vid för få mätetal, risk att inte ta hänsyn till alla mått som är 

viktiga för att uppnå strategin 

 Svårt att säkerställa att de mätetal som väljs är de rätta 

 Vid flera BSC inom samma organisation finns risk att den 

gemensamma strategin motarbetas 

 Vid en dålig formulerad vision kan BSC bidra till bristfällig 

styrning 

Processrelaterade 

problem 

 

 Högre chefer inte delaktiga i styrkortsarbetet utan överlåter BSC-

arbetet längre ner i organisationen 

 För få chefer förstår strategin 

 För få personer är delaktiga med styrkortsarbetet vilket kan bidra 

till att BSC inte används aktivt 

 Bristfälligt engagemang och delaktighet hos ledningen 
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 Tidskrävande process 

 Risk att processen att ta fram ett BSC går för snabbt 

 Stor arbetsbörda, resurskrävande 

 Ständigt uppdateras, pågående process 

 Kostsam process 

 Inför BSC enbart för andra gör det 

 Mätetalen ej utgår från företagets strategi 

 Misslyckas att skapa motivation till de som använder styrkortet 

 Svårt att förstå hur BSC ska användas och hur mätetalen 

sammankopplas med strategin 

Figur 3.4 Sammanfattning av svårigheter, fallgropar och utmaningar. 

 

3.5 BSC som ett mode? 

Anledningar som kan leda till att vissa slutar med BSC behöver ej enbart bero på svårigheter, 

utmaningar och fallgropar. Det finns en del förespråkare som påstår att det kan föreligga ett 

mode med innovationer. Två författare som berättar om detta är Abrahmsson (1991) och 

Malmi (1999). 

 

3.5.1 Innovationsteori 

För att förklara varför vissa innovationer implementeras i organisationer medan andra inte får 

lika stor genomkraft har Abrahamson (1991) i sin typologi valt att utgå från fyra stycken 

perspektiv. De perspektiv som tas upp är ”efficient choice”, ”forced selection”, ”fashions” och 

”fad” (Abrahamson, 1991). 

 

Det första perspektivet, ”efficient choice”, bygger på att det finns ett prestationsgap, det vill 

säga en skillnad mellan organisationens nuvarande prestation och den maximala 

prestationsnivån som kan uppnås. Eftersom organisationen vill minska dessa prestationsgap 

använder den sig av innovationer. I detta perspektiv antas det råda en låg osäkerhet gällande 

organisationens mål och hur innovationer kan påverka hur väl organisationens mål kan 

uppnås. Vidare antas organisationen själv bestämma vilka innovationer som skall användas. 

För att organisationen skall bli resurseffektiv och kunna nå sina mål väljs därför den 

innovation som förväntas att leda till detta. (Abrahamson, 1991) Organisationer med 

likvärdiga mål anses enligt detta perspektiv att implementera likartade innovationer, däremot 
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beslutar den enskilda organisationen själv vilka innovationer som skall användas något som 

bidrar till att de inte väljer att imitera andra organisationer. (Malmi, 1999) 

 

I ”forced selection” perspektivet kan inte organisationer själva besluta om de skall införa en 

innovation eller inte. Om en innovation implementeras eller inte bestäms av inflytelserika 

organisationer utanför organisationen som har makt att kontrollera den andra organisationen 

och därav kan bestämma vilka innovationer som skall användas. Politiska grupper tas upp 

som exempel på sådana inflytelserika organisationer. Att organisationen tar motstånd till att 

inte vilja använda sig av vissa innovationer eller vill behålla innovationer som beslutas att 

avecklas påverkar inte utfallet, organisationen kan inte påverka beslutet utan får anpassa sig 

utifrån vad som bestäms. (Abrahamson, 1991; Malmi, 1999) Abrahamson (1991) framhåller 

att ett resultat att organisationen påverkas av politiska grupper är att inneffektiva innovationer 

kan komma att implementeras. Av samma anledning kan även effektiva innovationer som 

används i organisationen beslutas avvecklas. (Abrahamson, 1991)  

 

I likhet med ”forced selection” perspektivet bygger även det tredje perspektivet, ”fashion” 

perspektivet, på att organisationen påverkas av andra utomstående aktörer som påverkar valet 

av innovationer. Skillnaden är att organisationen istället för politiska grupper påverkas utav 

olika trendsättare, som exempel nämns konsultfirmor, universitet och massmedia. (Malmi, 

1999; Abrahamson, 1991) Den största skillnaden mot de två föregående perspektiven är att 

det i perspektivet antas råda en osäkerhet kring organisationens mål samt innovationens 

effektivitet (Malmi, 1999) Detta gör att det är svårt för organisationen att fatta rationella 

beslut, något som bidrar till att organisationen istället imiterar de innovationer som 

förespråkas av trendsättarna. Däremot är det inte säkert att de innovationer som trendsättarna 

förespråkar är de som är mest effektiva. En risk är att trendsättarna enbart väljer att förespråka 

de innovationer som de anser är mest lönsamma, oavsett hur effektiv innovationen är. Detta 

kan resultera i att inneffektiva innovationer implementeras eller att effektiva innovationer som 

används kommer att avvecklas. (Abrahamson, 1991) 

 

Det sista perspektivet, ”fad”, bygger även det på att det råder osäkerhet kring organisationens 

mål samt innovationens effektivitet. Denna osäkerhet leder till att organisationen väljer att 

imitera andra organisationer. (Abrahamson, 1991) Skillnaden mot ”fashion” perspektivet är 

att organisationen väljer att imitera andra organisaitoner som implementerar innovationer 
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istället för att imitera olika typer av trendsättare. Av denna anledning är det inga 

organisationer som inte använder innovationen som påverkar vilka innovationer som används. 

(Malmi, 1999) Att skapa legitimitet samt inte riskera att konkurrenter kan erhålla en 

konkurrensfördel är två exempel till varför organisationer väljer att imitera andra 

organisationer (Abrahamson, 1991; Malmi, 1999). 
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3.6 Den teoretiska referensramens koppling till den empiriska datainsamlingen 

För att besvara problemfrågorna har vi valt att utforma teorikapitlet enligt fem huvudområden. 

De två första områdena (1 & 2) berör BSC och dess anpassning till offentliga verksamheter. 

Dessa två avsnitt ligger till grund för att skapa en bakgrundsförståelse om modellen och för att 

kunna placera kommande erfarenheter i en kontext. Vidare bidrar dessa avsnitt även med 

bakomliggande information för att kunna skapa djupgående resonemang om vilka 

erfarenheter och utmaningar som presenteras i teoriavsnittet och i kommande empiriavsnitt. 

De två följande huvudområdena (3 & 4) berör studiens kärnpunkt och behandlar positiva 

erfarenheter, svårigheter, fallgropar och utmaningar med BSC och återspeglar problemfråga 1. 

För att besvara problemfråga 2 och utveckla en vidare förståelse för BSC som styrmodell 

inkluderas ett avsnitt om trender & mode (5). Detta görs för att utröna om det är mode & 

trender och inte enbart organisationernas positiva och negativa erfarenheter som ligger till 

grund för att vissa valt att sluta använda BSC som styrmodell. Vidare ligger teoriavsnittet till 

grund för kommande intervjuguide och analys. För att enklare förstå hur allting 

sammanlänkas illustreras figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Den teoretiska referensramens koppling till den empiriska datainsamlingen. 

1. Vilka erfarenheter finns 

vid användningen av BSC i 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet ligger till grund för kommande analysavsnitt och behandlar fyra case inom 

kommuner och landsting. De två första casen berör de verksamheter som fortfarande 

använder sig av BSC medan de två avslutande casen behandlar de som valt att sluta använda 

eller kombinera BSC med en annan styrmodell. Varje case inleds med en kort introduktion om 

vilka personer vi valt att intervjua, en kort beskrivelse av verksamheten och hur införandet av 

BSC gått till. Avslutningsvis utmynnar varje case till att beskriva vilka erfarenheter de upplevt 

med styrmodellen. 

 

4.1 Landstinget i Kalmar län – “still going strong” 

Inför detta fall har vi valt att intervjua tre personer på landstinget i Kalmar län. Landstinget 

använder idag BSC och har ett flertal styrkort. Vi har valt att inrikta oss på deras övergripande 

styrkort och dess styrkort på två förvaltningar, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

psykiatriförvaltningen. Personerna som intervjuats är en Samordnare vid 

landstingsdirektörens stab (130424), Sjukvårdsstrateg på hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

(130418) samt Ekonomichef på psykiatriförvaltningen (130404).  

 

4.1.1 Allmänt om Landstinget i Kalmar län 

Landstinget i Kalmar län är en stor organisation som har verksamheter från Västervik i norr 

till Torsås i söder (Ekonomichef, 130404). I detta område bor det cirka 233 500 personer som 

landstinget tillhandahåller tjänster i form av sjukvård, tandvård, utbildning i form av 

folkhögskolor och kollektivtrafik. Landstinget i Kalmar län har totalt cirka 6 000 anställda 

och har en budget på uppemot sju miljarder kronor. Landstinget i Kalmar län styrs utifrån 

fullmäktige, styrelse och tjänstemän. Inom fullmäktige sker övergripande beslut medan det i 

styrelsen beslutar om den kontinuerliga driften. Avslutningsvis verkställer och samordnar 

tjänstemännen driften av verksamheten. Denna sektor består av åtta förvaltningar som styrs av 

landstingsdirektören och dess stab. De åtta förvaltningarna är hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen, landstingsservice, 

IT-förvaltningen, bildningsförvaltningen, folktandvården och Kalmar länstrafik. (Skriftligt 

material 2) 
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4.1.2 Införandet av BSC  

Landstinget i Kalmar län införde BSC för cirka tio år sedan, anledningen till detta var att 

landstinget saknade en flerdimensionell styrning. Införandet skedde via ett politiskt beslut och 

berodde till största del på influenser från andra organisationer via politikernas nätverkande. 

(Sjukvårdsstrateg, 130418) Med andra ord påpekar Samordnaren (130424) att införandet 

berodde på att flera andra liknande organisationer införde och använde sig av BSC. I likhet 

med Samordnaren (130424) tror även Ekonomichefen (130404) att SKL bidrog till införandet 

av styrkort eftersom de genomförde påtryckningar om att det var en användbar modell inom 

offentliga verksamheter. 

  

Det finns ett flertal styrkort i organisationen som är länkade till varandra. Exempelvis har 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett sjuttiotal styrkort. Det finns styrkort på både 

övergripande nivå, på förvaltningsnivå samt på enhetsnivå. (Sjukvårdsstrateg, 130418) 

Perspektiven som landstinget använder sig utav är medborgare & kund, verksamhet & 

process, lärande & förnyelse, medarbetare och ekonomi. (Ekonomichef, 130404) Vid 

införandet på landstingsövergripande nivå och de olika förvaltningarna var ett flertal personer 

involverade i framtagandet av BSC. Styrkorten på de olika nivåerna utgår från en gemensam 

vision och har gemensamma mål. Målen kan dock formuleras annorlunda inom de olika 

förvaltningarna men är i grunden samma mål som det övergripande styrkortet. (Samordnare, 

130424) När de tar fram nyckeltalen utgår dem från de övergripande målen och tänker enligt 

orsak-verkan samband, vilket är nödvändigt och enkelt enligt intervjupersonerna. Dessutom 

ser landstinget i Kalmar län att BSC är en pågående process och inte något som genomförs en 

gång. (Ekonomichef, 130404; Sjukvårdsstrateg, 130418) Ekonomichefen (130404) tillägger 

att styrkortet är en långsam process och det är först nu som det går att se nyttan med att ha ett 

styrkort för egen styrning. 

 

Inom psykiatriförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen var styrkortet 

inledningsvis något som förvaltningarna gjorde enbart för att de var tvingande från högre 

instanser och därmed fanns styrkortet till enbart för att tillgodose landstingsledningens behov. 

(Sjukvårdsstrateg, 130418; Ekonomichef, 130404) Framtagningen av styrkort i 

förvaltningarnas basenheter går olika fort. Detta beror till största delen på att ledningen har 

gett varje basenhet en frihet att själv utveckla dess styrkort och har inte beslutat när eller hur 

styrkortet skall se ut. Det finns annars risk att ledningen åsidosätter intresset för styrkort då 
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medarbetarna inte känner att de själv får utforma styrkort i sin egen takt. Dessutom ser inte 

alla basenheterna fördelen med styrkortet utan vissa gör det enbart för det är tvingande. 

Sjukvårdstrategen (130418) nämner att det krävs eldsjälar för att få styrkortet att fungera, 

detta blir tydligt då startsträckan med införandet av BSC är olika långt. En anledning är att 

inte alla de anställda ser nyttan med det och därmed avstannas arbetet med styrkort. Men 

intervjupersonen tror ändå att majoriteten i landstinget idag tycker modellen är bra eller har 

accepterat modellen. (Sjukvårdsstrateg, 130418) 

 

4.1.3 Positiva erfarenheter 

En utav de största fördelarna med BSC är att det skapar en flerdimensionell styrning där fokus 

inte enbart riktas på de finansiella nyckeltalen utan fokus riktas mer på kund, patientsäkerhet 

och medicinska resultat, vilket är centralt när de bedriver en tjänsteverksamhet. (Samordnare, 

130424) Samtliga intervjupersoner förtäljer att det är viktigt att lyfta upp och utgå från de fem 

perspektiven, vilket leder till att organisationen har fokus på alla perspektivområden och inte 

glömmer något viktigt delområde i sin styrning. (Samordnare, 130424; Sjukvårdsstrateg, 

130418; Ekonomichef, 130404) Ekonomichefen (130404) tillägger att perspektiven gör 

verksamhetsstyrningen strikt, skapar en struktur och intervjupersonen tror inte på att en sådan 

här verksamhet kan bedrivas utan de fem perspektiven.  

 

En annan fördel som Sjukvårdstrategen (130418) förklarar är att BSC skapar en gemensam 

spelidé där landstinget fokuserar på gemensamma mål och använder ett och samma språk. 

Sjukvårdstrategen (130418) poängterar att spelidén medför att medarbetarna känner sig 

engagerade och på ett lättare sätt förstår vad som skall förbättras för att den övergripande 

visionen skall kunna uppnås. Detta bidrar till en bättre helhetssyn, något som är nödvändigt 

för att få en bra fungerande verksamhetsstyrning där ledningen har kontroll över 

verksamheterna. Vidare anser Samordnaren (130424) att politikerna i och med BSC fått fler 

sätt att följa upp landstinget och har därmed skapat sig en bredare bild över hur verksamheten 

fungerar och bedrivs.  

 

Något som alla intervjupersoner kommenterar är att BSC bidrar till en ökad dialog mellan 

både medarbetarna och politikerna. De antyder att det är viktigt med diskussioner där de 

diskuterar nyckeltal och hur väl de uppnår de olika målområdena. Ekonomichefen (130404) 

poängterar att en diskussion skapas om ett mått visar ”rött” och då börjar det diskuteras på 
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ledningsmöten och det väcks en diskussion om vad som behöver förbättras. I och med detta 

blir det lättare att hitta var i verksamheten det går dåligt och på så sätt förbättra delområdet. 

(Ekonomichef, 130404)  

 

Avslutningsvis ser alla intervjupersonerna att styrkortet skapar en långsiktighet, även om det 

är val vart fjärde år. De menar att den politiska visionen skapat långsiktighet då de tidigare 

inte haft någon vision eller långsiktigt tänkande. Dessutom ser dem att processen att ta fram 

ett styrkort är minst lika viktig som att ha ett styrkort. Detta därför att ledningen under 

framtagningsprocessen får en inblick i hur verksamheten fungerar, utforma relevanta mål och 

nyckeltal samt skapar en diskussion kring vad verksamheten skall syfta till. (Ekonomichef, 

130404; Sjukvårdstrateg, 130418; Samordnare, 130424) 

 

4.1.4 Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

En svårighet som landstinget i Kalmar län upplevt är att det är svårt att få alla styrkort att 

hänga ihop och skapa en gemensam röd tråd. Samordnaren (130424) förklarar att anledningen 

till detta är att landstinget är en stor organisation och det därmed är komplicerat att få den 

övergripande visionen och målen applicerbara från det övergripande styrkortet ner till 

enhetsnivå. I och med detta blir det även svårt att motivera samtliga i organisationen att förstå 

nyttan med BSC, eller visa på hur den enskilda kliniken kan bidra till de övergripande 

landstingsmålen. (Samordnare, 130424; Sjukvårdsstrateg, 130418) 

 

En annan svårighet som Ekonomichefen (130404) och Sjukvårdstrategen (130418) upplever 

är att det är komplicerat att begränsa antalet mått. Det är väldigt lätt att få för många mått och 

det blir svårt att skapa en översiktsbild över verksamheten. (Ekonomichef, 130404; 

Sjukvårdsstrateg, 130418) Inför 2013 genomfördes dock ett omtag med att försöka få ner 

antalet mått och numera har exempelvis hälso- och sjukvårdsförvaltningen cirka ett trettiotal 

mått i deras styrkort, tillskillnad från tidigare då de använde sig av uppemot dubbelt så många 

mått. Utöver mängden mått är det även svårt att veta om de mått som inkluderas i BSC är de 

som är viktigast att mäta. (Sjukvårdsstrateg, 130418) Ekonomichefen (130404) menar att det 

är ett problem att få till mätbara mått som styr mot målen. Det finns en risk att enbart mått 

som går att mäta väljs och inte det verksamheten behöver fokusera på. Sjukvårdstrategen 

(130418) påtalar även svårigheten med att det tar tid att ta fram materialet till måtten. Först 

skall informationen inhämtas från olika system och sedermera skall informationen valideras 
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innan mätresultaten fastställs. Vidare påtalar både Ekonomichefen (130404) och 

Sjukvårdstrategen (130418) att det är komplicerat att veta inom vilket perspektiv måtten skall 

placeras. Dessutom är det inte självklart vilka perspektiv som styrkortet skall utgå ifrån. 

Ekonomichefen (130404) framför att perspektivet lärande och förnyelse är svårt eftersom 

perspektivet lika gärna kan delas upp och höra hemma i de resterande fyra perspektiven. 

Intervjupersonen menar på att det är svårt att placera vad som skall ingå i perspektivet och är 

det svårt hela tiden så bör man fundera på om perspektivet skall finnas kvar som ett separat 

perspektiv eller ingå i de andra perspektiven. Detta är även en tendens som 

Sjukvårdsstrategen (130418) upplever eftersom de idag inte har många mått i lärande och 

förnyelse perspektivet. 

 

Landstinget i Kalmar län upplever även att processen att arbeta med BSC tar tid. Styrkortet är 

inget som införs på en månad utan det är en ständigt pågående process. För att få till ett bra 

styrkort krävs det engagemang, utbildning av personal och ett väl fungerande IT-system. Till 

en början upplevde landstinget det som en stor arbetsbörda att arbeta med styrkort och samla 

in information. Sjukvårdstrategen (130418) poängterar vikten av att ha ett väl fungerande IT-

system. Utan ett välfungerande system blir det svårt att använda sig av ett BSC, detta eftersom 

arbetet med styrkortet blir allt för komplicerat. Till en början blev IT-systemet en bromskloss 

för användningen av styrkortet. (Sjukvårdsstrateg, 130418) Något som med tiden blivit bättre 

eftersom de både infört elektroniska datajournaler och ett IT-system som inhämtar 

information från andra system. (Samordnare, 130424; Sjukvårdstrateg, 130418; Ekonomichef, 

130404) Även om styrkortet är tidskrävande påpekar Ekonomichefen (130404) att styrkortet 

inte kan ses som en kostsam process. Detta eftersom styrkortets fördelar överstiger kostnaden 

med att använda sig av ett BSC. 

 

4.1.5 Sammanfattning av erfarenheter 

I figuren på nästa sida sammanfattas de erfarenheter som finns kring användandet av BSC i 

landsting i Kalmar län. 
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Positiva erfarenheter  Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Flerdimensionell styrning Sammankoppla alla styrkort och få en 

gemensam röd tråd 

Mer fokus på kund, patientsäkerhet & 

medicinska resultat 

Svårt att motivera den enskilda basenheten 

eller medarbetaren 

Helhetssyn Svårt att begränsa antalet mätetal 

Bättre struktur Svårt att veta vilka mätetal som är viktiga att 

mäta 

Politiker och ledning kan lättare följa upp 

verksamheten 

Svårigheter att ta fram material till mätetalen 

Gemensam spelidé Veta vilket perspektiv mätetalen skall ingå i 

Ökat engagemang och förståelse bland 

medarbetarna 

Ingen självklarhet om vilka perspektiv som 

skall ingå i BSC 

Ökad dialog mellan politikerna och 

medarbetarna 

Processen är tidskrävande 

Bidrar till diskussioner  Utbildning av personal 

Skapar långsiktighet IT-systemet hämmar utvecklingen 

Figur 4.1 Sammanfattning av positiva erfarenheter, svårigheter, fallgropar och utmaningar i landstinget i 

Kalmar län. 

 

4.2 Tingsryd Kommun – Omtag 2011  

Inför detta fall har vi valt att intervjua tre personer på Tingsryd kommun. Tingsryd kommun 

använder sig idag av BSC och har under år 2011 genomgått en omstart med styrkortsarbetet. I 

detta case har vi valt att inrikta oss på deras övergripande styrkort och dess styrkort som 

används av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Personerna som har 

intervjuats är Controller på kommunledningsförvaltningen (130411), Ekonom på 

socialförvaltningen (130411) samt Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen 

(130411).  
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4.2.1 Allmänt om Tingsryd Kommun 

Tingsryd kommun har cirka 12 300 invånare och tillhandahåller merparten av den 

samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är tjänster i form av 

skola, socialtjänst och äldreomsorg. Inom kommunen arbetar 1200 personer med en budget på 

633 miljoner kronor. (Controller, 130411; Skriftligt material 3)  

 

Tingsryd kommuns organisationsstruktur består av nämnder och förvaltningar. Inom varje 

nämnd finns en särskild förvaltning. De olika nämnderna är, barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden och 

jävsnämnden. Inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden återfinns 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som är dem två största 

förvaltningarna inom Tingsryds kommun. (Kommunens organisation, 2013; Controller, 

130411) 

 

4.2.2 Införandet av BSC 

Under år 2001 var bland annat dåvarande kommunchef och Ekonomen (130411) på en 

kommunalekonomisk mässa där en kommun som arbetade med BSC presenterade detta 

arbetssätt. Året efter den mässan togs beslut av Tingsryds kommunchef att BSC skulle införas 

på hela organisationen. (Ekonom, 130411) Anledningen till att BSC infördes var för att kunna 

erhålla en mer strukturerad styrning i hela kommunen (Controller, 130411). Ekonomen 

(130411) påpekade att det fanns ett behov att kunna styra verksamheten på ett mer 

strukturerat sätt där fokus inte enbart låg på ekonomiska faktorer. För att styra verksamheten 

behövdes med andra ord något mer än enbart budgeten (Ekonom, 130411). 

 

Utvecklingsledaren (130411) framhåller att även om beslutet att införa BSC på hela 

kommunen år 2002 var det enbart socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

av samtliga förvaltningar som började arbeta med balanserad styrning. De båda 

förvaltningarna och kommunens övergripande styrkort togs fram av två till tre personer i 

respektive verksamhet. De andra förvaltningarna kom aldrig igång med sitt styrkortsarbete i 

någon större utsträckning, de hade svårt att förstå nyttan med styrkortet. Det fanns inte heller 

något stort engagemang bland tjänstemännen i dessa förvaltningar, vilket beskrivs som en 

avgörande faktor för att bedriva ett pågående styrkortsarbete. (Utvecklingsledare, 130411) I 

och med detta blev eldsjälar som drev styrkortet avgörande för hur väl styrkortsarbetet 
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genomfördes i de olika förvaltningarna. (Controller, 130411; Ekonom, 130411; 

Utvecklingsledare, 130411)  

 

För att få samtliga förvaltningar i kommunen att börja jobba med BSC beslutades 2011 att en 

omstart med styrkortsarbetet skulle genomföras. Tidigare arbetade olika förvaltningar på sitt 

eget sätt, det saknades med andra ord tydliga riktlinjer för hur styrkortsarbetet skulle 

genomföras. Hur arbetet skulle gå tillväga var mycket upp till den enskilda förvaltningen och 

engagemanget i dessa förvaltningar. (Controller, 130411) För att styra upp styrkortsarbetet 

och få alla förvaltningar att arbeta på samma sätt tillsattes en BSC-grupp på sex personer samt 

att riktlinjer för målstyrningen utvecklades. Detta för att underlätta för förtroendevalda, chefer 

och handläggares arbete med BSC. (Controller, 130411; Skriftligt material 4) Dessa riktlinjer 

fungerade som ett regelverk för hur alla förvaltningar skall arbeta med balanserad styrning, 

bland annat beslutades att samtliga förvaltningars styrkort skulle vara färdigställda inför 

kommande verksamhetsår. Dessutom utvecklades en gemensam vision för hela kommunen, 

något som enbart socialförvaltningen hade tidigare. För att få alla att prata samma språk och 

öka tydligheten infördes därtill ett gemensamt IT-system i hela kommunen. (Controller 

130411; Ekonom, 130411; Utvecklingsledare, 130411) Innan omstarten använde kommunen 

sig av fyra stycken perspektiv; medborgare, processer, ekonomi och medarbetare. För att få 

ett större framtidsfokus inkluderades 2011 ett nytt perspektiv, samhällsperspektivet. 

(Controller, 130411) Varken socialförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen har 

upplevt att deras styrkortsarbete förändrats i någon större utsträckning. Hos 

socialförvaltningen är största skillnaden att kritiska framgångsfaktorer inte längre används 

och att en del perspektiv ändrat namn, exempelvis har deras personalperspektiv bytt namn till 

medarbetarperspektivet och brukarperspektivet bytt namn till medborgarperspektivet. 

(Ekonom, 130411) 

 

4.2.3 Positiva erfarenheter 

Den viktigaste fördelen med styrkortet är att de anställda kan se verksamheten i olika 

perspektiv. Fördelen med detta är att fokus inte läggs enbart på de finansiella delarna. Med 

andra ord kan en bättre helhetsbild erhållas av verksamheten. Genom att arbeta i flera 

perspektiv kan en balans skapas mellan det som är viktigt i verksamheten. (Ekonom, 130411)  

Controllern (130411) framhåller ett exempel på vad som kan inträffa om inte en 

flerdimensionell styrning används. Exemplet är att verksamheten kan ha en bra ekonomi 
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samtidigt som det råder en hög sjukskrivning, missnöjda medarbetare och missnöje hos 

kunder/brukare. För att undvika detta bidrar BSC till att se helheten och ge möjligheten att 

avläsa hur olika delar av verksamheten går, något som är viktigt för att verksamheten skall 

bedrivas på ett bra sätt. (Controller, 130411)  

 

Utöver att verksamheten styrs utifrån ett flertal olika perspektiv poängteras att en fördel med 

styrkortet är att en bättre översiktsbild av verksamheten kan erhållas, eftersom viktiga mål och 

mätetal kan samlas på ett enda ställe. (Ekonom, 130411) Utvecklingsledaren (130411) 

tillägger att BSC bidrar till en bättre struktur eftersom alla enheter mäter samma sak. I och 

med en bättre struktur skapas blir det lättare för cheferna på de olika förvaltningarna att 

sammanställa den information som inkommer utifrån enheterna till ett gemensamt dokument. 

En annan fördel med styrkortsarbetet är att avdelningscheferna ute i varje organisation lättare 

skapar en förståelse över vad de bidrar med. Detta eftersom det tydligt framgår i styrkortet 

vad målen med verksamheten är och därigenom kan avdelningscheferna veta vad de skall 

fokusera på. (Utvecklingsledare, 130411) 

 

En annan fördel med styrkortet är att kommunikationen till politikerna och medarbetarna 

blivit bättre. Något som bidragit till att det blivit enklare att kommunicera med varandra 

eftersom alla vet hur man skall arbeta och vilka mål som eftersträvas. På detta sätt skapas en 

likvärdighet och en röd tråd från politikerna enda ner till medarbetarna. (Controller, 130411; 

Ekonom, 130411; Utvecklingsledare, 130411) BSC bidrar till en bättre struktur där politiker 

och ledningen enklare kan följa upp och se hur det går för varje förvaltning. 

(Utvecklingsledare, 130411) Ytterligare en fördel som BSC medför är ökade diskussioner 

inom de olika perspektiven. Vilket medför bland annat att diskussioner förs vad kommunen är 

bra på, vad som är mindre bra och hur kommunen kan bli bättre. (Controller, 130411) 

 

Vidare skapar BSC en långsiktighet eftersom verksamheten styrs utifrån flera perspektiv och 

inte enbart de sedvanliga finansiella mätetalen. Dessutom kopplas arbetet till den långsiktiga 

visionen vilket skapar en långsiktighet där kommunen förlänger planeringshorisonten. 

(Ekonom, 130411; Controller, 130411)  
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Både Controllern (130411) och Ekonomen (130411) framhåller att processen i sig att ta fram 

styrkort är minst lika viktigt som när styrkortet väl är framtaget. Samtidigt som mål och 

nyckeltal utformas skapas en diskussion hur verksamheten fungerar och vad man vill uppnå 

med verksamheten, med andra ord bidrar framtagningsprocessen till en tankeställare om vad 

som är viktigt för verksamheten. (Controller, 130411; Ekonom, 130411) Utvecklingsledaren 

(130411) håller dock inte med att framtagningsprocessen är något som kan ses som en fördel 

med styrkortet. Eftersom mål och mått alltid varit centralt inom skolans verksamhet har 

diskussioner angående mål och mått diskuterats mycket även innan styrkortet togs fram. Detta 

är inget som framtagningen av styrkortet bidragit med. (Utvecklingsledare, 130411)  

 

4.2.4 Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

En svårighet som samtliga intervjupersoner upplevt är att de använt sig av för många mått. 

Utvecklingsledaren (130411) påpekar att det tidigare varit svårt och tidskrävande att följa upp 

och arbeta med alla måtten. Det samtliga intervjupersoner påpekar är att antal mått minskat 

med tiden och att antal mått numera är mindre till antalet. Det har även varit svårt att 

bestämma inom vilka perspektiv en del av målen och måtten skall inkluderas i. Detta är något 

som diskuterats mycket och en del mål och mått har behövts flyttats fram och tillbaka mellan 

de olika perspektiven. (Utvecklingsledare, 130411; Ekonom, 130411) Controllern (130411) 

tillägger att många mått kan inkluderas i många perspektiv, det viktigaste är inte i vilket 

perspektiv måttet inkluderas i utan det gäller att enas för ett perspektiv där det passar bäst. En 

annan svårighet som poängteras av samtliga intervjupersoner är att det är svårt att utföra vissa 

mätningar. I skolan är det framförallt svårt att utföra mätningar bland de yngre barnen. 

(Utvecklingsledare, 130411) Det är svårt att bygga upp mätbara system, att formulera målet 

och göra det mätbart är ett metodiskt problem i sig. (Controller, 130411)  

 

En annan svårighet som upplevts är att bestämma nivån på de olika målen som finns i BSC. 

Ett exempel som tas upp av Controllern (130411) är kundnöjdhet. Är det bra att målet på 

kundnöjdhet är 85 procent eller borde nivån istället ligga på 90 procent? För att bestämma en 

lämplig nivå på målet jämförs Tingsryd kommuns mål med andra kommuner. Detta är något 

som blivit enklare de sista åren i och med det tillkommit en gemensam datorbank, öppna 

jämförelser, för alla kommuner och landsting i Sverige som tillhandahåller och lagrar 

information om varje enskild kommun och landstings nyckeltal (Controller, 130411) 
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Vidare påpekar Ekonomen (130411) att det är en tidskrävande process att införa ett styrkort i 

en verksamhet. Det är tidskrävande att ta fram ett BSC och få med samtliga i styrkortstänket. 

Ingen av intervjupersonerna anser att det är en kostsam process att ta fram och använda sig av 

ett BSC. Verksamheten behöver styras på ett bra sätt och ser man till nyttan vad styrkortet 

bidrar med är samtliga överens om att nyttan överstiger de kostnader och den tid som är 

förknippade med styrkortet. (Ekonom, 130411; Controller, 130411; Utvecklingsledare, 

130411)  

 

Controllern (130411) framhåller några stora fallgropar som kommunen haft och som bidragit 

till att en omstart blev nödvändigt. Från början saknades en gemensam vision att utgå ifrån. 

Varje förvaltning och enhet satte sina egna mål utan att utgå från någon gemensam vision. En 

annan fallgrop var att arbetssättet med målstyrning inte var tillräckligt strukturerat. Alla 

förvaltningar utvecklade sitt styrkort i egen takt samtidigt som man misslyckades att få 

styrkortet ner till medarbetarna längst ner i kommunen. De hade heller inget gemensamt IT-

system vilket utgjorde svårigheter att sammanfoga styrkorten och mycket arbete lades ner på 

manuella inmatningar. Slutligen var det svårt att få alla förvaltningar och enheter i kommunen 

att förstå varför kommunen skulle arbeta med styrkortet. Det vill säga få dem att förstå nyttan 

med styrkortet. Även om en del förvaltningar och enheter förstår nyttan så gäller det även att 

få dem att börja använda sig av BSC. (Controller, 130411) Att få styrkortet att genomsyra 

hela verksamheten är en stor utmaning. (Ekonom, 130411) Liknande utmaningar framhålls av 

Utvecklingsledaren (130411) som påpekar att det tidigare mest var rektor som arbetade med 

styrkortet till skillnad mot på senare tid då även personalen börjar förstå vad styrkortsarbetet 

handlar om, något som bidragit till att de blivit mer delaktiga i styrkortsarbetet. 

 

Ingen av intervjupersonerna anser att det krävts mycket utbildning när de infört styrkortet. 

(Controller, 130411; Ekonom, 130411; Utvecklingsledare, 130411) En utmaning som 

Ekonomen (130411) framhåller är när nya medarbetare tillkommer. Det är inte säkert att de 

nyanställda vet vad styrkortet innebär, förstår nyttan och hur de skall arbeta med detta. Att de 

nyanställda inte fått tillräckligt mycket feedback och utbildning som de som varit med från 

början med styrkortet är ett problem som framhålls. (Ekonom, 130411)  
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Att tänka i orsak-verkan samband är det ingen av intervjupersonerna som upplevt några större 

svårigheter med (Controller, 130411). Däremot påpekar Controllern (130411) att det finns 

svårigheter i att bestämma en del aktiviteter och veta om de verkligen är de rätta för att de 

övergripande målen skall kunna uppnås.  

 

4.2.5 Sammanfattning av erfarenheter 

I nedanstående figur sammanfattas de erfarenheter som finns kring användandet av BSC i 

Tingsryd kommun. 

 

Positiva erfarenheter  Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Flerdimensionell styrning Svårt att få med alla förvaltningar till att 

använda BSC, alla förstår inte nyttan 

Helhetsbild Bristande engagemang 

Översiktsbild eftersom alla mål och mått 

samlas på ett ställe 

För många mått 

Lättare skapar en förståelse över vad de 

anställda bidrar med 

Svårt att veta inom vilket perspektiv måtten 

skall inkluderas i 

Bättre struktur Svårt att utföra vissa mätningar 

Ökad kommunikation mellan politikerna och 

medarbetarna 

Bestämma nivån på målet 

Ökad diskussion mellan tjänstemännen Tidskrävande process men ej kostsam 

Röd tråd/likvärdighet Saknade en gemensam vision 

Skapar långsiktighet Arbetssättet med målstyrning var inte 

strukturerat 

Processen att ta fram styrkortet IT-systemet hämmar utvecklingen, manuell 

indata 

 Utmaning att utbilda nyanställda i balanserad 

styrning 

Figur 4.2 Sammanfattning av positiva erfarenheter, svårigheter, fallgropar och utmaningar i Tingsryd kommun. 
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4.3 Landstinget Kronoberg – Slutade med BSC 2009 

Inför detta case har vi valt att intervjua tre personer på landstinget Kronoberg. Landstinget 

Kronoberg slutade efter tio års användning med BSC år 2009. I detta fall har vi valt att inrikta 

oss på deras forna övergripande styrkort och fokuserat på vilka erfarenheter de haft av BSC 

och vilka motiven var för avvecklandet av styrmodellen. Personerna som har intervjuats är 

Centrumcontroller1- (130405) och Centrumcontroller2 på ekonomiavdelningen (130408) 

samt Landstingsdirektören (130409).  

 

4.3.1 Allmänt om landstinget Kronoberg 

Landstinget Kronoberg är en stor organisation och bedriver verksamhet på ett tretiotal orter. 

Till största del består deras verksamhet av hälso- och sjukvård och inom deras 

verksamhetsområde bor det cirka 186 000 invånare. (Persson, 2010; Centrumcontroller1, 

130405) För att bedriva denna verksamhet har landstinget Kronoberg cirka 5 300 anställda 

och en budget på cirka 4,5 miljarder kronor (Skriftligt material 5; Persson, 2010). 

 

Organisationen är uppbyggd utifrån en centrumorganisation där landstingsdirektören och 

landstingets kansli befinner sig i toppen av organisationsstrukturen och där 

landstingsdirektören rapporterar direkt till landstingsstyrelsen. I denna driftsorganisation finns 

nio centrum vilka är, akutcentrum, barn- och kvinnocentrum, kirurgicentrum, 

medicincentrum, medicinskt servicecentrum, primärvårds- och rehabcentrum, 

psykiatricentrum, servicecentrum och tandvårdscentrum. Förutom de olika 

centrumorganisationerna finns även Grimslövs folkhögskola. (Mysjö, 2012) 

 

4.3.2 Införandet och avslutandet av BSC 

Landstinget Kronoberg beslutade att införa BSC år 1999 och var bland de första offentliga 

organisationerna som påbörjade arbetet med att utforma ett styrkort. Landstinget Kronoberg 

införde BSC på grund av att de saknade en styrning som inte bara inbegrep ekonomiska 

faktorer. De hade ett för stort fokus på ekonomi istället för att fokusera på verksamheten, 

produktion med mera. (Centrumcontroller1, 130405) Att det blev styrkort istället för någon 

annan flerdimensionell styrning berodde på att det vid denna tidpunkt var en allmän trend att 

införa BSC. Dessutom var ledningen ute och lyssnade på olika föredrag om BSC och kom 

fram till att modellen var möjlig att applicera på landstinget. (Centrumcontroller1, 130405; 

Centrumcontroller2, 130408) När ledningen tagit beslut angående att införa BSC sattes krav 
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att införandet på landstingsövergripande nivå skulle vara klart till nästkommande 

verksamhetsrapport (Centrumcontroller2, 130408). En grupp bestående av tre personer med 

likartade arbetsuppgifter påbörjade ivrigt att ta fram en vision och tog fram mål och mätetal 

via orsak-verkan samband till det landstingsövergripande styrkortet. Arbetet med att få ner 

styrkortet på enhetsnivå fortgick under hela tiden som BSC fanns i landstinget och de olika 

enheterna kom olika långt med sina egna styrkort. BSC utvecklas hela tiden och kan ses som 

en ständigt pågående process. Perspektiven som landstinget Kronoberg hade var lärande-, 

process-, patient & kund- och samhällsperspektivet. (Centrumcontroller1, 130405) 

 

Landstinget genomförde några mindre omtag under tiden de bedrev styrkortet i landstinget. 

Exempelvis var det ett skede några år innan avvecklandet där man upptäckte att arbetet med 

BSC började avtrappas då det övergripande landstingsstyrkortet saknade tyngd, förankring 

och acceptans. I och med detta införde landstinget en BSC-grupp bestående av sju personer 

som skulle bearbeta styrkortet från ett bredare perspektiv och utvärdera mått och 

framgångsfaktorer som gällde för hela landstinget Kronoberg och därigenom försöka skapa 

legitimitet. (Centrumcontroller2, 130408)  

 

Inför år 2009 tillsattes en ny landstingsdirektör som beslutade att landstinget skulle 

genomföra en omorganisation och att styrmodellen BSC skulle ersättas med en ny 

verksamhetsstyrning vid namn ”God vård”, vilket i grund och botten är en annan variant av en 

målstyrningsmodell som utgår ifrån målområden. Centrumcontroller1 (130405) ser flera 

likheter med den nya styrningen och tycker att BSC fått avtryck i den nya styrmodellen. ”God 

vård” är liksom BSC en flerdimensionell styrning men har inte uttalade perspektiv utan 

använder istället olika övergripande områdesgrenar som styrningen sker utifrån. En annan 

skillnad är att den nya styrmetoden inte tar utgångspunkt i orsak-verkan sambanden. 

(Centrumcontroller1, 130405)  

 

Centrumcontroller2 (130408) är av avsikten att ledningen lämnade BSC för att de såg att 

landstinget inte nått ända fram med styrningen. Modellen var krävande och alla tjänstemännen 

förstod inte modellen. Dessutom krävs det eldsjälar om ett styrkort skall fungera och den nya 

ledningen hade inte samma engagemang för att styra verksamheten med hjälp av ett styrkort 

(Centrumcontroller1, 130405). Vidare påpekar Centrumcontroller1 (130405) att om ledningen 

fattar ett beslut måste detta följas och det går inte att bedriva två styrsystem samtidigt på 
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grund av resursskäl, även om en del medarbetare ansåg att BSC var en bra styrmetod. 

Dessutom anser intervjupersonen att det är bra med förnyelse av organisationsstruktur, 

styrsystem och ledning eftersom det skapar en nytändning. Utöver detta måste verksamheten 

enligt Centrumcontroller1 (130405) följa utvecklingstendenserna på marknaden. 

(Centrumcontroller1, 130405) Landstingsdirektören (130409) påpekar att BSC bara är ett 

nytänkande som innebär ett strukturerat arbetssätt med fokus på bland annat att utveckla 

verksamhetens processer. Landstingsdirektör (130409) likställer BSC med ordspråket ”kärt 

barn har många namn”. Trender kommer och går, exempelvis den nya trenden lean har 

samma innebörd att utveckla processerna som BSC.  

 

4.3.3 Positiva erfarenheter 

Den största fördelen som samtliga intervjupersoner medger är att BSC skapar en 

flerdimensionell styrning där fokus inte enbart är på de finansiella nyckeltalen. 

Centrumcontroller1 (130405) anser att ekonomer gärna vill styra utifrån ekonomiska 

nyckeltal men BSC gör att synsättet breddas och verksamheten kan med hjälp av BSC 

fokusera på de bakomliggande faktorerna som ligger till grund för de ekonomiska mätetalen. 

Med andra ord förtydligar BSC sambanden som leder till ekonomiskt utfall 

(Centrumcontroller2, 130408). Centrumcontroller1 (130405) berättar vidare att BSC är ett 

pedagogiskt verktyg för medarbetarna som skapar struktur och medvetenhet om var 

landstinget skall sätta in sina resurser. Exempelvis var det tidigare enbart diskussioner att 

produktionen behövde fler hörapparater för att det orsakade långa vårdköer. Men det fanns 

ingen koppling mellan lagret, personalstyrka och var exakt resurserna skulle sättas in för att få 

ner väntetiden till 90 dagar utan fokus var enbart att tillsätta resurser för att producera fler 

hörapparater. Styrkortets bidrag till förbättring är genom att flera perspektiv används och att 

man därmed enklare kan utläsa var resurserna skall tillsättas. (Centrumcontroller1, 130405)  

 

En annan fördel är att BSC skapar en gemensam bild över verksamheten. Det är viktigt att de 

olika enheterna och ledningen på olika nivåer vet vad verksamheten strävar mot och förstår 

vad verksamheten sysslar med. Detta hjälper BSC till med eftersom vision, strategier, 

långsiktiga mål och orsak-verkan samband diskuteras och kommer upp till ytan, vilket 

tillsammans skapar en viktig helhetsbild för organisationens samtliga medarbetare. 

(Centrumcontroller2, 130408) Landstingsdirektören (130409) ger ett exempel på att det 

tidigare var svårt för nattpersonalen att veta vad landstinget strävar mot och hade för mål då 
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deras arbetstid är beläget utanför ledningens kontorstid. Detta underlättades när BSC infördes 

i organisationen. Även om BSC bidrar till att skapa en helhetsbild är samtliga 

intervjupersoner överens om att styrkortet inte bidrar till någon nämnvärd ökad långsiktighet. 

Anledningen till detta är som Centrumcontroller1 (130405) uttrycker det ”Vi är verksamma i 

en offentlig sektor där det är val vart fjärde år, med andra ord är det inte samma långsiktighet i 

offentlig verksamhet som i privata företag” 

 

Ytterligare en fördel som landstinget Kronoberg upplevt är att styrkortet bidrar till en 

diskussion om patient/kund och vad de efterfrågar. Dessutom tvingas ledningen vid processen 

att ta fram styrkortet diskutera styrning, vision, strategi, framgångsfaktorer och orsak-verkan 

samband. Detta gör att viktiga frågor lyfts upp som ej pratats om tidigare, exempelvis hur 

landstinget mäter hälsa. (Centrumcontroller2, 130408) Samtliga intervjupersoner tycker att 

diskussion och processen att ta fram ett styrkort är minst lika viktig som att använda sig av 

BSC.  

 

4.3.4 Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Något som alla intervjupersoner ser med BSC är att det är svårt att motivera alla anställda att 

använda sig av styrkort och se nyttan med denna styrmodell. Landstingsdirektören (130409) 

påpekar att BSC ej fick genomslag i hela landstinget Kronoberg och anledningen till detta var 

till stor del att en del medarbetare var motvilliga till att använda styrkort på grund av att de 

inte såg nyttan med det. Dessutom var det svårt att få alla styrkort att hänga ihop, eftersom 

landstinget hade många verksamhetsgrenar med ett flertal basenheter. Detta gjorde det svårt 

att få styrkorten på enhetsnivå att hänga samman med landstingets övergripande styrkort och 

alla styrkorten däremellan. (Centrumcontroller1, 130405; Centrumcontroller2, 130408; 

Landstingsdirektör, 130409) 

 

Enligt Centrumcontroller2 (130408) finns det en risk med BSC att verksamheten kommer fel 

från början vid framtagandet av styrkort. Det är viktigt att hela verksamheten utgår från 

visionen och att målen är nåbara. Detta är inget som görs över en natt utan det tar lång tid att 

ta fram ett styrkort. Risken är att om det går för fort hinner ledningen inte med att se vad som 

behöver förbättras. Dessutom är det viktigt att få hela organisationen med sig och inte låta 

enbart ett fåtal personer utforma styrkortet utan det krävs en stor spridning på kompetens. 

Detta var något som landstinget Kronoberg själv var dåliga på och det var på grund av denna 
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anledning som de genomförde ett omtag något år innan styrkortet avvecklades. 

(Centrumcontroller2, 130408)  

 

Att tänka i orsak-verkan samband och veta hur olika orsak-verkan samband hänger samman är 

inte något som landstinget upplevt som svårt. Det som däremot har varit svårt är att mäta vissa 

delar av verksamheten. Det är dessutom svårt att hitta de mätetalen som ger mest effekt, 

resultatet blir oftast istället att generella mått såsom ohälsotal inkluderas i styrkortet. 

Ohälsotal mäts i antal sjukskrivningsdagar men inom denna kategori involveras ej 

pensionärerna och därmed kommer detta mätetal inte överensstämma med verkligheten. 

Dessutom finns det risk att de använder sig av för många mätetal, det är svårt att veta vilka 

mätetal som skall ingå i styrkortet och vilka mätetal som ska väljas bort. (Centrumcontroller1, 

130405; Centrumcontroller2, 130408) Landstingsdirektören (130409) vidhåller med 

ovanstående talespersoner men anser även att det är svårt att veta inom vilket perspektiv som 

mätetalen skall placeras. 

 

Vidare anser Centrumcontroller2 (130408) att BSC är mer komplicerat inom sjukvården än i 

tillverkande företag. Landstinget kan exempelvis mäta hur resurseffektiva dem är och om de 

utför ett bra arbete. Men de kan inte säkerställa att dessa mätetal ger indikation om deras 

exakta siffra på lyckat utfört arbete. Ett exempel är om patienten får utfört en knäartros 

kanske på grund av någon annan anledning avlider. Detta kommer påverka landstingets mått 

på väl utfört arbete negativt och indikerar mätetalet på ett dåligt utfört arbete kommer resurser 

tillsättas för att förbättra nyckeltalet. Men ledningen som beslutar om tilldelning av resurser 

vet inte att dess negativa resultat inte bygger på dålig effektivitet eller service utan snarare på 

faktorer som inte är påverkbara. (Centrumcontroller2, 130408) 

 

Något som samtliga intervjupersoner anser är att arbetet med styrkort inte är kostsamt eller 

tidskrävande med hänsyn till nyttan och att det inte krävs mycket mer utbildning i BSC än i 

något annat styrinstrument. Att utveckla styrningen låg i deras dagliga uppdrag och de såg 

därmed inte att det var mer tidskrävande att utveckla BSC än något annat system. Dock anser 

intervjupersonerna att det var mycket manuellt arbete med styrkortet och att IT-systemet 

hämmade BSC och dess spridning i verksamheten. (Centrumcontroller1, 130405; 

Centrumcontroller2, 130408) Detta eftersom deras IT-system inte var designat för att styra 

verksamheten (Landstingsdirektör, 130409). Avslutningsvis påpekar Centrumcontroller2 
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(130408) att om de skulle gjort om införandet idag hade kanske inte det finansiella 

perspektivet varit med i BSC. Det finansiella perspektivet är egentligen inte landstingets 

huvudfokus och det är egentligen andra delar inom sjukvården som behöver belysas bättre. 

Dessutom anser intervjupersonen att förankringsprocessen var för underskattad. Många 

uppfattade BSC bara som fyra nya rubriker i rapporten och orsak-verkan tog medarbetarna 

inte till sig. Detta vore något som landstinget varit tvungna att förbättra genom att hålla mer 

informationsmöten och upplysa om vad BSC egentligen innebär då det kan vara oklart inom 

de flesta organisationer idag. (Centrumcontroller2, 130408) 

 

4.3.5 Sammanfattning av erfarenheter 

I nedanstående figur sammanfattas de erfarenheter som finns kring användandet av BSC i 

landstinget Kronoberg. 

 

Positiva erfarenheter  Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Flerdimensionell styrning Risk att förlora legitimitet, tyngd, förankring, 

acceptansen bland de anställda 

Bättre struktur Modellen krävande, alla tjänstemännen 

förstod inte modellen exempelvis innebörden 

av orsak-verkan sambanden 

Medvetenhet och enklare att fördela resurser Bristande engagemang hos ledningen och 

medarbetarna, ser ej nyttan med BSC 

Gemensam bild/ helhetsbild Svårt att få styrkorten att hänga ihop 

Bättre kommunikation och dialog Risk att styrkortet tas fram för snabbt, utgår 

därmed ej från visionen, målen är ej nåbara 

Öppnar för diskussion om vad kunden 

efterfrågar 

Risk att för få personer utformar styrkortet 

Processen att ta fram styrkortet är givande Svårt att mäta vissa delar 

 Svårt att veta vilka mätetal som ger mest 

effekt, för generella mått 

 Risk att de använder sig av för många 

mätetal 
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Svårt att veta inom vilket perspektiv som 

mätetalen inkluderas i. 

 IT-systemet hämmade utvecklingen, mycket 

manuellt arbete 

Figur 4.3 Sammanfattning av positiva erfarenheter, svårigheter, fallgropar och utmaningar i landstinget 

Kronoberg. 

 

4.4 Växjö kommun – Från renodlad BSC till en kombination med en annan 

styrmodell 

Inför detta fall har vi valt att intervjua två personer på Växjö kommuns omsorgsförvaltning. 

Det är enbart omsorgsförvaltningen i Växjö kommun som använt sig av BSC. Växjö kommun 

införde ett nytt övergripande styrsystem år 2011 och omsorgsförvaltningen har sedan dess 

kombinerat den nya styrformen med BSC. I detta fall har vi valt att inrikta oss på både 

omsorgsförvaltningens renodlade forna övergripande BSC och ett styrkort på enhetsnivå. 

Caset fokuserar på vilka erfarenheter omsorgsförvaltningen hade och vilka motiven var för att 

övergå från renodlat BSC till en kombination med det nya kommunövergripande 

styrsystemet. Personerna som har intervjuats är Avdelningschef utveckling och information, 

omsorgsförvaltningen (130405) samt Enhetschef (130416).  

 

4.4.1 Allmänt om Växjö kommun 

I Växjö kommun bor det cirka 85 000 invånare där kommunen tillgodoser invånarna med 

exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg. (Växjö kommun, 2013a; Växjö kommun 

2013b) Växjö kommun har cirka 6 500 medarbetare som är fördelade på både kommunen och 

dess bolagskoncern med 15 hel- och delägda bolag. Budgeten för kommunen uppgår till 3,8 

miljarder kronor. (Växjö kommun, 2013c; Skriftligt material 6) 

 

Växjö kommuns organisation är uppdelade på elva nämnder respektive nio förvaltningar. 

Nämnderna inom kommunen är, byggnadsnämnden, fritidsnämnden, gymnasienämnden, 

kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, nämnden för arbete och välfärd, 

omsorgsnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden, tekniska nämnden, valnämnden samt 

överförmyndarnämnden. (Växjö kommun, 2012; Växjö kommun, 2013d) Inom 

omsorgsnämnden finns omsorgsförvaltningen som ansvarar för exempelvis äldreomsorg, stöd 

till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. 
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Omsorgsförvaltningen har 2 300 anställda och budgeten år 2011 uppgick till cirka 1,1 

miljarder kronor. (Avdelningschef, 130405)  

 

4.4.2 Införandet och kombineringen av de två styrformerna 

Under slutet av 90-talet upptäckte dåvarande förvaltningschef på omsorgsförvaltningen 

styrmodellen BSC. Detta därför att det eftersträvades en flerdimensionell styrning som 

skapade en helhetssyn. (Enhetschef, 130416; Avdelningschef, 130405) BSC infördes bland 

annat för att styrmodellen var i ropet i slutet av 90-talet då en del kommuner och landsting 

börjat använda BSC. Därtill vill det tilläggas att dåvarande förvaltningschef var väldigt 

utvecklingsinriktad. Dessutom hade landstinget Kronoberg infört BSC något tidigare och 

omsorgsförvaltningen använde dessa som referensobjekt. Införandet skedde enbart på 

omsorgsförvaltningen inom Växjö kommun. Växjö kommuns dåvarande styrning skedde 

utifrån lagstiftning, mål och politiska beslut och vid detta tillfälle var det självmant från de 

olika förvaltningarna att komplettera med en annan styrmodell. Omsorgsförvaltningen utgick 

utifrån fyra olika perspektiv, ekonomi, kund, process samt medarbetare/utbildning & lärande. 

(Avdelningschef, 130405)  

 

Tanken med BSC var att det skulle användas på alla nivåer inom förvaltningen både på 

förvaltningsnivå men även på enhetsnivå (Enhetschef, 130416; Avdelningschef, 130405). 

Under införandeperioden av BSC på omsorgsförvaltningen var det angivet att styrmodellen på 

central nivå skulle vara infört under kommande tvåårs period. Under införandeperioden var 

det några stycken som ansvarade för att ta fram BSC. Vidare var det viktigt att medarbetarna 

förstod pedagogiken och detta gjordes genom att utbilda personalen. Cheferna på enhetsnivå 

utbildade sina egna medarbetare och de som önskade fick central utbildning under de två åren. 

Omsorgsförvaltningen förenklade modellen något genom att inte lägga något större fokus på 

skillnaderna mellan strategier och framgångsfaktorer. Dessutom använde de vid 

kommunikation till de anställda figuren ”löken” som består av en cirkel med vision, strategier, 

framgångsfaktorer och mätetal. Denna figur användes så att inte modellen uppfattades som 

svår och komplex för medarbetarna som inte var insatta i styrmodellens termologi. 

(Avdelningschef, 130405) För att motivera medarbetarna att använda BSC krävdes det 

eldsjälar, personer som driver projektet vidare och som ser potentialen i modellen. 

Enhetschefen (130416) menar att om inte intresse finns för BSC är det lätt att modellen 

förbises och endast genomförs för att de är tvingande till det. Både förvaltningschefen som 
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introducerade BSC och den nuvarande förvaltningschefen har haft ett stort engagemang för 

styrmodellen och även fungerat som eldsjälar. Även fast båda förvaltningscheferna hade ett 

stort engagemang för styrmodellen poängterar Enhetschefen (130416) att BSC-arbetet 

avstannade något i och med förvaltningschefsbytet. (Enhetschef, 130416) Detta 

uppmärksammades under 2009-2011 där arbetet med BSC avstannade något och det fanns 

tendenser till att det behövdes göras ett omtag då det inte upplevdes lika levande som tidigare 

(Avdelningschef, 130405). Detta därför att BSC i organisationen var förknippat med den 

avgående förvaltningschefen och det tog tid för de anställda i organisationen att ställa om sig 

till nuvarande förvaltningschefens sätt att framföra BSC. (Enhetschef, 130416)  

 

Under 2011 beslutade kommunfullmäktige i Växjö kommun om att införa ett centralt 

styrverktyg som skulle inbegripa alla förvaltningar. Växjö kommun bestämde sig för att införa 

tio målområden som styrmodell, där inspiration inhämtades från Halmstad kommun. 

Halmstad kommun hade infört en liknande målstyrningsmodell något år tidigare, nämligen år 

2007 (Skriftligt material 7). Beslutet medförde att omsorgsförvaltningen fick ställa om arbetet 

med BSC och börja arbeta med de nya målområdena. Samtidigt som den nya styrmetoden 

introducerades byttes omsorgsnämndens ledning ut mot nya talespersoner och de gamla som 

var insatta i BSC avgick. Den nya nämndkonstellationen beslutade att omsorgsförvaltningen 

skulle ha tänket kvar från BSC i kombination med användandet av den nya styrmodellen. 

Detta eftersom det finns flera likheter med BSC och de tio målområdena. Det går att applicera 

BSC tänket på många delområden inom målområdena och förvaltningen försöker använda de 

positiva fördelarna ur BSC och tillämpa dessa på den nya styrformen. Med andra ord krävdes 

det ingen övergångsfas till den nya styrformen eftersom båda styrformerna innehåller bland 

annat balanserad styrning. Detta har gjort att omsorgsförvaltningen på övergripande nivå och 

enhetsnivå kombinerar deras tidigare renodlade BSC med de tio nya målområdena. 

Skillnaderna mellan dessa två styrformer är enligt Avdelningschefen (130405) att när man tar 

fram målen utgår de inte längre ifrån de fyra perspektiven. I och med detta återfinns inte den 

tydliga pedagogiken som BSC inbringade genom de olika perspektiven. De försöker dock att i 

efterhand kategorisera de framtagna målen i de fyra olika perspektiven och känner att de 

fortfarande har pedagogiken kvar. Vidare används inte längre polär- eller cirkeldiagram, dock 

presenteras fortfarande utfallet i ”färgade” kombinationer så man kan lättare utläsa om målen 

är uppfyllda. Med andra ord har omsorgsförvaltningen gått ifrån ett renodlat BSC till att 
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försöka ta de bästa delarna ur BSC och kombinera detta med den nya styrformen. 

Avslutningsvis är BSC numera inte den officiella styrformen. (Avdelningschefen, 130405) 

 

4.4.3 Positiva erfarenheter 

Samtliga intervjupersoner påpekar att de upplevt många fördelar med användningen av BSC. 

En viktig fördel som båda intervjupersonerna samtycker med är att BSC bidragit till att 

förvaltningen och enheterna behövt arbeta mer målinriktat än innan BSC infördes i 

verksamheten, eftersom mål tagits fram och följts upp i respektive perspektiv. Denna fördel 

tillsammans med att BSC bidrar till en flerdimensionell styrning, då verksamheten styrs från 

ett flertal olika perspektiv, är de fördelar som båda intervjupersonerna upplevt som viktigast. 

På detta sätt kan ett större fokus riktas på vilka som omsorgsförvaltningen är till för, vilka 

processer som görs samt på lärande, det vill säga hur omsorgsförvaltningen kan förbättras och 

utvecklas med tiden. Fördelen med denna styrning är att fokus inte enbart läggs på det 

ekonomiska perspektivet, något som båda intervjupersonerna påpekar var fallet innan BSC 

infördes i organisationen. Resultatet av denna flerdimensionella styrning är att en helhetsbild 

av verksamheten har erhållits. (Enhetschef, 130416; Avdelningschef, 130405) Fördelen med 

denna helhetsbild är att förvaltningen kan se hur det går för de olika delarna i verksamheten. 

Eftersom mätningar sker i olika områden är det enklare att se var åtgärder behöver sättas in, 

detta eftersom mätningar som görs bidrar till att verksamheter kan se var det går bra samt var 

förbättringar bör ske. (Enhetschef, 130416) Avdelningschefen (130405) tillägger att det 

centrala med mätningar inte är om en förbättring skett med exempelvis två procent från 

föregående år utan säkerställa att kommunen arbetar i rätt riktning och därmed närmar sig de 

uppsatta målen. Helhetsbilden som skapas med BSC har även medfört att styrningen i 

verksamheten blivit mer strukturerad, något som bidragit till att omsorgsförvaltningen blivit 

bättre på uppföljningsarbete samt att det blivit enklare med förbättringsarbetet. 

(Avdelningschef, 130405)  

 

Ytterligare en fördel med BSC som framhålls är att det är en enkel och pedagogisk modell där 

de anställda får ett större fokus på omsorgstagaren och dennes behov. Tankegångarna i denna 

modell har de anställda haft enkelt att förstå. (Avdelningschef, 130405) Enhetschefen 

(130416) tillägger att den anställda med hjälp av BSC enklare förstår vad de bidrar med, på 

detta sätt skapas en känsla att medarbetarna är en del i organisationen och att man som enskild 

anställd kan vara med och skapa ett bidrag och påverka organisationen. (Enhetschef, 130416)   
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Avdelningschefen (130405) poängterar att en annan fördel med BSC är att det skapas dialoger 

och diskussioner på alla nivåer i organisationen. För politikerna blir det enklare att se hur det 

går för förvaltningen och enheterna samt att dialogerna mellan politikerna, förvaltningen och 

enheterna förbättras i och med att BSC medför att ett gemensamt språk i organisationen 

används. (Avdelningschef, 130405) Enhetschefen (130416) tillägger att BSC medfört 

förbättrade diskussioner bland medarbetarna på möten. Eftersom förvaltningen och enheterna 

ser BSC som en ständig pågående förbättringsprocess medför utvecklingsarbetet att 

diskussioner bland medarbetare förbättras (Avdelningschef, 130405; Enhetschef, 130416). 

Enhetschefen (130416) utrycker det som att BSC medför att diskussioner om ”vilka är vi till 

för”, ”vad vi gör bra idag”, ”vad vi kan förbättra oss på” blir centralt. Eftersom mål och mått 

följs upp ständigt blir dessa diskussioner också viktiga för att verksamheten skall kunna 

utvecklas. Även om BSC bidrar till att organisationen kan förbättras poängterar Enhetschefen 

(130416) att BSC inte bidrar med en långsiktighet som i privata organisationer, något som 

beror på att offentlig verksamhet är en politiskt styrd verksamhet där nyval sker vart fjärde år. 

(Enhetschef, 130416) 

 

Båda intervjupersonerna instämmer i att processen i sig även varit en viktig fördel med BSC. 

Under processen att ta fram BSC har bland annat en vision för omsorgsförvaltningen och 

enheterna tagits fram (Avdelningschef, 130405; Enhetschef, 130416) Visionen har bidragit till 

att alla i organisationen arbetar mot samma riktning (Avdelningschef, 130405). Tack vare 

visionen arbetar de olika enheterna mer mot omsorgsförvaltningen och politikernas 

övergripande målsättningar. (Enhetschef, 130416) Under processen att ta fram BSC har även 

viktiga målområden diskuterats, implementeringen gav bland annat en möjlighet att diskutera 

vad som är viktigt att uppnå i respektive perspektiv, hur verksamheten skall förbättras samt 

vilka som verksamheten är till för. (Avdelningschef, 130405)  

 

4.4.4 Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Samtliga intervjupersoner tycker BSC bidrar med många fördelar men att det även finns en 

del svårigheter och fallgropar som BSC kan medföra. Det som båda poängterar varit svårt är 

att hålla BSC levande i organisationen. För att lyckas med detta har det varit viktigt med 

engagerade personer som driver styrmodellen framåt. (Avdelningschef, 130405; Enhetschef, 

130416) Något som förvaltningen upplevde framförallt i början under 

implementeringsprocessen var att en del chefer enbart använde BSC för att det var 
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obligatoriskt samt att en del chefer inte engagerade sig i styrmodellen eftersom de upplevde 

det som svårt att arbeta med BSC. Det som många upplevt som svårast är att förstå skillnaden 

mellan strategier och kritiska framgångsfaktorer. (Avdelningschef, 130405) För att BSC skall 

ge önskvärd effekt och hållas levande i organisationen räcker det dock inte med engagerade 

chefer utan det är viktigt att BSC används i hela organisationen, från politiken ner till 

medarbetarna längst ner i organisationen. (Enhetschef, 130416) Detta är en fallgrop eftersom 

det kan vara lätt att BSC enbart bedrivs på en central nivå. Ska man förbättra kvaliteten är det 

viktigt att även engagera medarbetarna längst ut i ledet eftersom det är dem som står för 

kvalitetsutförandet i organisationen. (Avdelningschef, 130405) 

 

För att hålla BSC levande krävs också att styrkortet används i de dagliga rutinerna. Det räcker 

inte enbart med att styrkortet tas fram utan det gäller att ständigt utveckla styrkortet med nya 

mål och mätetal samt att använda styrkortet för diskussioner på exempelvis möten. 

(Enhetschef, 130416) För att hålla BSC levande är det även viktigt att ny personal utbildas i 

balanserad styrning. Detta var något som fungerade tillfredställande när BSC 

implementerades i verksamheten, men är något som de blivit sämre på under senare tid. 

Misslyckas ledningen att utbilda nya chefer så att de inte förstår nyttan med BSC finns risk att 

styrkortsarbetet avtar, av denna anledning försöker man därför bli bättre på att utbilda 

nytillsatta chefer i BSC. (Avdelningschef, 130405)  

 

Att hitta mätbara mål är inte något som har upplevts svårt. Avdelningschefen (130405) 

utrycker det som att ”Det finns inget som inte går att mäta, på något sätt kan man mäta allt”. 

Inte heller har det upplevts som svårt att tänka i orsak-verkan samband där utgångspunkten är 

visionen och de övergripande målen. (Avdelningschef, 130405; Enhetschef, 130416) Det som 

upplevts svårare är att begränsa antalet mål och mått som skall inkluderas i BSC. Tidigare 

inkluderades 55 mål, däremot har antalet mål och mått reducerats på senare år. Tidigare 

upplevdes det som att BSC blev för stort och att man därmed inte förmådde följa upp och 

analysera alla mål i den omfattning som var önskvärd. (Avdelningschef, 130405) Denna 

svårighet, att för många mål används i styrkortet, har däremot inte upplevts av Enhetschefen 

(130416). 
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En annan mindre svårighet som både politiker och chefer upplevt är att det varit svårt att veta 

vilka mål och mått som skall inkluderas i respektive perspektiv. Det som har upplevts som 

svårast att skilja på har varit vad som skall inkluderas i processperspektivet respektive 

kundperspektivet. Även om det har varit en del svårigheter att placera ut olika mått och mål i 

olika perspektiv poängterar Avdelningschefen (130405) att det viktigaste inte är vilket 

perspektiv som mål och mått inkluderas i utan att man arbetar för att uppnå de olika målen. 

(Avdelningschef, 130405)  

 

Avslutningsvis är det ingen av intervjupersonerna som har upplevt att det är dyrt att använda 

sig av BSC. Utbildningarna kostade en del, men är inget som är speciellt med BSC utan det 

mesta som är nytt eller används i en verksamhet kräver utbildning. (Avdelningschef, 130405) 

Enhetschefen (130416) tillägger att BSC är tidskrävande men att detta är nödvändigt för att 

styrmodellen skall bli tillfredställande. Även om BSC är tidskrävande och resurskrävande är 

det inte något som kan upplevas som en nackdel med BSC. (Enhetschef, 130416) Både 

enheterna och förvaltningen har inte använt sig av något avancerat IT-system när de arbetat 

med BSC. Även om det har krävts en del manuellt arbete för att få BSC att fungera på ett 

tillfredställande sätt är det ingen av intervjupersonerna som upplevt att det funnits ett behov 

av att använda ett mer avancerat IT-system. (Avdelningschef, 130405; Enhetschef, 130416) 

 

4.4.5 Sammanfattning av erfarenheter 

I figuren på nästa sida sammanfattas de erfarenheter som finns kring användandet av BSC i 

Växjö kommun. 
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Positiva erfarenheter  Svårigheter, fallgropar och utmaningar 

Flerdimensionell styrning Hålla BSC levande 

Helhetsbild, lättare överskåda hur 

verksamheten går 

Utmaning att få alla engagerade att arbeta 

med BSC 

Blir tvungna att arbeta mer målinriktat Svårt att förstå skillnaden mellan strategier 

och kritiska framgångsfaktorer 

Mer strukturerad styrning Fallgrop att inte få BSC att involvera alla 

verksamheter/nivåer i organisationen 

Anställda mer motiverade, ser vad de bidrar 

med 

Inte lyckas utbilda ny personal i BSC 

Enkel modell att förstå Svårt att motivera så alla förstår nyttan med 

BSC 

Skapar dialoger och diskussioner på alla 

nivåer i organisationen 

Begränsa antal mål som skall inkluderas i 

styrkortet 

Gemensamt språk Veta vilka mål och mått som skall ingå i 

respektive perspektiv 

Processen att ta fram BSC är värdefull IT-systemet medför en del manuellt arbete 

Figur 4.4 Sammanfattning av positiva erfarenheter, svårigheter, fallgropar och utmaningar i Växjö kommun. 
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5. Analys 

I detta avsnitt förs en diskussion mellan teoriavsnittet och empiriavsnittet där skillnader och 

likheter mellan dessa avsnitt analyseras. Analyskapitlet är uppbyggt utifrån studiens 

problemformuleringar. Först diskuteras fråga ett om vilka erfarenheter kommuner och 

landsting har med BSC och om det finns tydliga skillnader mellan casen och den beskrivna 

litteraturen. Efter detta diskuteras fråga två där fokus riktas på att analysera varför en del 

kommuner och landsting väljer att sluta använda sig av BSC som styrmetod. Analyskapitlet 

ligger sedan till grund för kommande slutsats. 

 

5.1 Fråga 1, Vilka erfarenheter finns vid användningen av BSC i kommuner och 

landsting? 

I kommande avsnitt analyseras forskningsfråga ett om vilka erfarenheter kommuner och 

landsting har gällande BSC. Vi har kunnat uttyda likheter mellan casen angående 

gemensamma återkommande teman. I och med detta har vi valt att bygga denna fråga utifrån 

de likheter som vi kunnat tyda av det insamlade materialet. De kommande rubrikerna 

signalerar kort och koncist vad de studerade kommunerna och landstingen har för erfarenhet 

inom det specifika området. 

  

5.1.1 Den offentliga sektorn ifrågasätter BSC utvecklingen och modellstrukturen 

Samtliga case använder sig till stor del av likartade perspektiv och följer Kaplan & Nortons 

(1992, 1996) ursprungs modell. Det är enbart Tingsryds kommun som inte har lärande- och 

förnyelse perspektivet i sitt styrkort. Landstinget i Kalmar län, Tingsryd kommun och Växjö 

kommun har även perspektivet medborgare med i sina styrkort, vilket är i likhet med Olve et 

al. (1999) perspektivmodell över svenska verksamheter. I och med styrkorten skiljer sig något 

åt kan man tolka det som Ericsson & Gripne (2002) och Olve et al. (1999) berättar att BSC är 

en flexibel modell då perspektiven går att ändra utifrån verksamhetens förutsättningar. I caset 

landstinget Kronoberg anser Centrumcontroller2 (130408) att om de skulle gjort om 

införandet idag hade kanske inte det finansiella perspektivet varit med i BSC. Det finansiella 

perspektivet är egentligen inte landstingets huvudfokus och det är egentligen andra delar inom 

sjukvården som behöver belysas bättre. Att tona ner det finansiella perspektivet är något som 

Funck (2009) och Olve et al. (1999) påtalar eftersom landsting är offentliga verksamheter som 

inte har vinst som huvudintresse. Har de inte finansiellt huvudfokus så kan det finnas bättre 
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perspektiv som är mer kopplade till landstingets strategier. Utöver detta anser Ekonomichefen 

(130404) inom landstinget i Kalmar län att det inte är en självklarhet vilka perspektiv som 

styrkortet skall utgå ifrån. Framförallt perspektivet lärande och förnyelse är komplicerat och 

perspektivet lika gärna kan delas upp och höra hemma i de resterande fyra perspektiven. Med 

detta vill sägas att det inte är givet vilka perspektiv som skall väljas och våra intervjupersoner 

har skapat sig en erfarenhet om att deras styrkort kanske inte skulle innehållet alla perspektiv. 

Med andra ord finns det tveksamheter om landstinget i Kalmar län och landstinget 

Kronobergs styrkort var anpassat efter deras organisations förutsättningar.  

 

Vidare använder samtliga case Kaplan & Nortons (1992) ursprungsmodell av BSC. Med 

andra ord har inte kommunerna och landstingen anammat den utvecklade modellen av BSC 

där Kaplan & Norton (1992, 1996, 2004) och Lawrie & Cobbold (2004) berättar om 

strategikartor och belöningssystem. Varför inte casen anammat utvecklingen av modellen kan 

med all säkerhet bero på att antingen den utvecklade modellen ej fått spridning till den 

offentliga sektorn eller att den nya styrmodellen är för komplex för kommuner och landsting. 

Det är inte heller säkert att de ser nyttan med utvecklingen, eftersom den offentliga sektorn 

inte använder sig av exempelvis belöningssystem.  

 

5.1.2 Orsak-verkan – Utgångspunkten i BSC 

Samtliga av de intervjuade casen tänker enligt orsak-verkan samband när de utformar sina 

styrkort. De försöker länka samman styrkort från enhetsnivå ända upp till det övergripande 

styrkortet. Dessutom skall deras mått vara anpassat efter dess övergripande vision och 

strategier. Detta är något som Ekonomichefen (130404) och Sjukvårdsstrategen (130418) 

inom landstinget i Kalmar län anser är nödvändigt och ganska enkelt att förstå. De flesta case 

anser att de inte haft några svårigheter med orsak-verkan sambanden. Nørreklit (2000) 

ifrågasätter orsak-verkan sambanden och påstår att det inte säkert är den givna faktorn som 

påverkar utfallet. Samtliga case har med all säkerhet inte tänkt i de banor som Nørreklit 

(2000) gör och har inte upplevt dessa svårigheter med orsak-verkan. Anledningen kan vara att 

kommunerna och landstingen inte går in på djupet när det gäller orsak-verkan utan tänker mer 

övergripligt. Vilket kan påvisas eftersom Centrumcontroller2 (130408) i landstinget 

Kronoberg menar att många medarbetare uppfattade BSC bara som fyra nya rubriker i 

rapporten och orsak-verkan tog medarbetarna inte till sig. Utöver detta menar 
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Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun att de förenklade styrkortet genom att inte lägga 

något större fokus på skillnaderna mellan strategier och framgångsfaktorer.  

 

5.1.3 Helhetssyn och flerdimensionell styrning – Den största behållningen med BSC 

Helhetssyn och flerdimensionell styrning är den största upplevda behållningen av BSC därför 

att det skapar en översiktsbild över vitt skilda verksamhetsgrenar. Enligt Ericsson & Gripne 

(2004) skapar BSC en flerdimensionell styrning, där fokus inte enbart är på de finansiella 

mätetalen (Lindvall, 2011). Att inte enbart fokusera på finansiella mått och att skapa en 

”cockpit” över viktiga nyckeltal är något som Kaplan & Norton (1992) förespråkar. Detta 

framkommer tydligt i samtliga case, att fokus är mer än enbart på finansiella nyckeltal och att 

en helhetssyn över verksamheten skapas. Dessa två fördelar, flerdimensionell styrning och 

helhetssyn, var två anledningar till att samtliga case kom i kontakt med BSC när det infördes i 

organisationerna. Vad som kan utläsas utifrån vilka potentiella förhoppningar styrkortet gav 

innan det introducerades i samtliga case är att det stämmer väl överens med utfallet. 

Fortfarande efter att vissa organisationer använt styrkort i uppemot tio år är fortfarande 

helhetssynen och flerdimensionell styrning en viktig ingrediens i dess styrning och kan ses 

som en fungerande styrning utöver budgeten. Man kan säga att det Ericsson & Gripne (2004) 

förespråkade med modellen även blev det som är de centrala fördelarna i offentliga 

verksamheter. 

 

Varför kommunerna och landstingen väljer att använda sig av en styrning i ett flertal olika 

perspektiv är att det skapar en bra struktur och att kommuner och landsting kan avläsa hur 

olika verksamhetsdelar går. Detta är något som är gemensamt för alla casen. 

Centrumcontroller1 (130405) i landstinget Kronoberg avger ett exempel att i tidigare 

styrformer ökade man resurserna till att producera fler hörapparater eftersom de trodde att det 

var apparaterna som påverkade de långa vårdköerna. Men i själva verket kan det vara andra 

faktorer som påverkar vårdköerna. Exemplet påvisar att det är viktigt att skapa en bredare syn 

på styrningen så att verksamheten kan ta reda på vad det är som ligger till grund för att de 

uppvisar dåliga resultat. Liknande resonemang förs även fram av Controllern (130411) på 

Tingsryd kommun som pratar om hög sjukfrånvaro och missnöjd personal även om det 

ekonomiska utfallet är positivt. Vilket indikerar på att det Kaplan & Norton (1992) tar upp att 

BSC minskar risken för suboptimeringar även stämmer överens i dessa fall. Utöver detta 

anser Samordnaren (130424) inom landstinget i Kalmar län att den flerdimensionella 



 

68 
 
 

styrningen ger mer fokus på kund, patientsäkerhet och medicinska resultat vilket är centralt 

när de bedriver en tjänsteverksamhet. I likhet med detta menar Olve et al. (1997) och Pandey 

(2005) att det är viktigt att fokusera mer på kundrelationer för en framtida lösning i och med 

att konkurrensen alltmer ökat. Att fokusera på verksamhetens kunder sker naturligt i och med 

användandet av BSC.  

 

Vidare anser många av intervjupersonerna i de olika casen att BSC genom helhetssynen 

skapar en struktur som är lätt att både följa upp och kunna utläsa viktig information eftersom 

informationen är samlad på ett gemensamt ställe i de olika perspektiven. Detta är en fördel 

eftersom det annars kan vara svårt att skapa en struktur över vitt skilda områdesgrenar som 

kommuner och landsting har. Vilket är något som väl överensstämmer med vad Kaplan & 

Norton (1992) och Epstein & Manzoni (1998) anger, att BSC gör det möjligt för verksamheter 

att sammanställa viktiga mått i en rapport som vanligtvis ryms på en sida. Dock är denna 

fördel inget som våra talespersoner berättat att styrkortet skall rymmas på en sida och frågan 

som ställs är då om BSC verkligen måste sammanställas på en sida utan kan kanske bestå av 

ett flertal sidor. Den viktigaste fördelen är fortfarande att informationen är samlad på ett 

gemensamt ställe. 

 

Avslutningsvis menar samtliga intervjupersoner i Tingsryd kommun och Sjukvårdstrategen 

(130418) inom landstinget i Kalmar län med utgångspunkt i gemensam struktur att BSC 

skapar en gemensam spelidé och röd tråd. Att skapa en röd tråd är något som annars borde 

vara svårt eftersom våra studerade case är stora organisationer med flera tusen anställda. 

Skapar BSC en gemensam struktur och röd tråd är det av stor betydelse för organisationer i 

denna storleksklass som vanligtvis bör ha svårt att foga samman personalen. Kan personalen 

fogas samman borde det vara lättare att styra verksamheten och tillsätta resurser där det är 

befogat. Dock förtäljer Samordnaren (130424) och Sjukvårdsstrategen (130418) inom 

landstinget i Kalmar län att det kan vara utmanande att skapa den röda tråden.  

 

5.1.4 Långsiktig styrning - Men i fyra år.  

Kaplan & Norton (1992, 1993, 1996) och Olve et al. (1997) anger att en fördel med BSC är 

att modellen bidrar med en långsiktig styrning eftersom modellen förutom att inkludera 

finansiella mätetal som beskriver resultatet av något som gjorts tidigare, även tar hänsyn till 

sådant som påverkar framtidens resultat. Detta håller samtliga intervjupersonerna i casen med 
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om. Exempelvis menar Ekonomichefen (130404), Sjukvårdstrategen (130418) och 

Samordnaren (130424) inom landstinget i Kalmar län att den politiska visionen skapat 

långsiktighet eftersom de tidigare varken haft någon vision eller långsiktigt tänkande. 

Ekonomen (130411) och Controllern (130411) vid Tingsryds kommun tillägger att eftersom 

verksamheten styrs utifrån flera perspektiv och inte enbart de sedvanliga finansiella mätetalen 

skapas en långsiktighet. Dock anser intervjupersonerna i alla case förutom landstinget i 

Kalmar län att deras långsiktighet inte kan jämföras med privata organisationer, något som 

beror på att offentlig verksamhet är en politiskt styrd verksamhet där nyval sker vart fjärde år. 

Vilket innebär att BSC till viss del har medfört ett mer långsiktigt tänkande eftersom visionen 

är en framtidssaga, men kan rubbas av ett förändrat mandat. Att inte landstinget i Kalmar län 

ser att den politiska mandatperioden hindrar långsiktigheten har att göra med att de säkerligen 

inte tror att ett maktskifte ändrar den framtida visionen.  

 

Vidare kan det inte utläsas ur casen att det Pandey (2005) anser att BSC bidrar till en ökad 

fokusering på företagets immateriella tillgångar och intellektuella kapital är något som bildats 

i och med den långsiktiga styrningen. Detta därför att det i en offentlig verksamhet inte borde 

vara lika viktigt med forskning & utveckling och teknologi som i privata företag, eftersom 

kommuner och landsting antagligen inte bedriver en sådan verksamhet som kräver stora 

utvecklingskostnader. Anledningen är att kommuner och landsting är stora organisationer med 

många grundläggande funktioner i samhället som de skall upprätthålla. Exempelvis skolor, 

barnomsorg och äldreomsorg är grundläggande funktioner som inte behöver någon större 

innovation & utveckling. I och med detta bör inte verksamheterna behöva befinna sig i 

framkanten av utvecklingen. 

 

5.1.5 Kommunikation – Viktig ingrediens i offentlig verksamhet 

Utifrån intervjupersonerna i samtliga case kan vi utläsa att en viktig fördel med BSC är att det 

bidrar till en bättre kommunikation. Kommunikationen blir bättre mellan politiker och 

medarbetarna men även mellan olika verksamhetsgrenar. Det vill säga att kommunikationen 

förbättras enda ner från enhetsnivå upp till kommunledningen. Detta kan likställas med vad 

Aidemark (2001b), Pandey (2005) och Epstein & Manzoni (1998) förtäljer om styrkortets 

ökade kommunikationsförmåga. 

 



 

70 
 
 

Epstein & Manzoni (1998) menar att BSC bidrar till en bättre agenda för möten och 

diskussioner. Centrumcontroller2 (130408) inom landstinget Kronoberg berättar att BSC 

skapar en diskussion om patient/kund och vad de efterfrågar eftersom diskussioner förs 

gällande vision, strategier och framgångsfaktorer. Ekonomichefen (130404) vid landstinget i 

Kalmar län för ett exempel om ett mått visar ”rött”, börjar det diskuteras på ledningsmöten 

och det väcks en diskussion om vad som behöver förbättras. Av denna anledning blir det 

lättare att hitta var i verksamheten det går dåligt och på så sätt förbättra delområdet. Kan man 

med hjälp av BSC förbättra kommunikationen och diskutera åtaganden eller viktiga 

parametrar i verksamheten är det i sig en central fördel. Även Olve et al. (1999) påtalar att den 

uppkomna diskussionen som uppstår vid användandet av styrkort är minst lika viktig som 

självaste mätningen och uppföljningen. 

 

5.1.6 Strategikoppling – Både viktigt och en stor fallgrop 

Hallgårde & Johansson (2000) berättar att en fördel med BSC är att den förmedlar visionen på 

ett sätt så att medarbetarna vet vad de bidrar med. Med andra ord underlättar styrkortet att 

bryta ner strategin så att det skapar mening för varje medarbetare. Detta påträffas i samtliga 

case. Samtliga intervjupersoner ser att medarbetarna lättare förstår vad de bidrar med i och 

med att de använder en gemensam vision. Exempelvis anser Enhetschefen (130416) i Växjö 

kommun att BSC medför att medarbetarna är en del i organisationen och att man som enskild 

anställd kan vara med och skapa ett bidrag. Det är viktigt att motivera de anställda där de ser 

vad de bidrar med. Detta skapar en gemenskap och bör ge en motivationshöjande innebörd för 

de anställda. Vilket bör leda till att verksamheten blir mer effektiv och lättare kan nå upp till 

sina mål eftersom alla strävar åt samma håll. Anledningen till denna gemensamma bild är 

enligt Centrumcontroller2 (130408) i landstinget Kronoberg förutom visionen att även 

strategier och långsiktiga mål diskuteras och kommer upp till ytan. Med andra ord involverar 

BSC viktiga faktorer som gör att de olika verksamheterna inom varje kommun eller landsting 

drivs i en gemensam riktning. 

 

Det finns dock inte enbart fördelar med att utgå från sin strategi, en fallgrop enligt Kaplan & 

Norton (2001) är när olika affärsenheter utvecklar egna BSC finns det en risk att den 

gemensamma strategin motarbetas, eftersom att varje enhet ej tar hänsyn till den övergripande 

strategin. Denna fallgrop är något som två av casen haft problem med. Controllern (130411) i 

Tingsryds kommun förtäljer en anledning till varför ett omtag krävdes. Anledningen var att 
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varje förvaltning och enhet satte sina egna mål utan att utgå från någon gemensam vision. 

Fallet om Tingsryd kommun stämmer väldigt bra överens med vad Kaplan & Norton (2001) 

anser. Det är viktigt att utgå från en gemensam vision och få styrkorten att hänga ihop. Lyckas 

man inte med att få styrkorten att hänga ihop kan det finnas en risk till att man slutar använda 

styrmodellen vilket var nära för Tingsryd kommun eftersom de var tvungna att göra ett omtag. 

En annan likhet är att samtliga intervjupersoner inom landstinget Kronoberg anser att det är 

svårt att få alla styrkort att hänga ihop, eftersom landstinget hade många verksamhetsgrenar 

med ett flertal basenheter. Detta gjorde det svårt att få styrkorten på enhetsnivå att hänga 

samman med landstingsövergripande styrkortet och alla styrkort däremellan. Att de upplevde 

det som att styrkorten inte hängde ihop bör ha med att de olika enheterna inte följde den 

övergripande strategin. Blir det många styrkort kan det vara svårt att länka alla styrkort och 

desto längre ner i organisationen man kommer desto svårare borde det bli att följa den 

övergripande visionen. Dock kan vi anta att svårigheten bara är aktuellt inom två av de fyra 

casen vilket borde innebära att denna fallgrop inte är lika påfallande som vissa andra. 

 

5.1.7 Mått och mål – Den största svårigheten i kommuner och landsting 

En fördel som Kaplan & Norton (1992,1993), Lindvall (2001) och Olve et al. (1999) berättar 

är att måtten som inkluderas i BSC är baserade utifrån organisationens strategi. BSC hjälper 

företag att mäta det som är väsentligt, till skillnad från tidigare då företag ofta mätte för 

många mätetal som saknade relevans. Detta kan jämföras med vad Enhetschefen (130416) i 

Växjö kommun anser, att det är enklare att se var åtgärder behöver sättas in eftersom 

mätningar som görs bidrar till att verksamheter kan se var det går bra samt var förbättringar 

bör ske. I och med mätningarna utgår från strategin ges en indikation på att rätt saker mäts där 

man tydligt kan utläsa var åtgärder behöver sättas in. Att inte de andra casen påtalar fördelen 

att mäta kan nog snarare ses som att de tycker mätningen är en självklarhet med styrkortet och 

poängterar därmed andra mer intressanta föredelar. 

 

Det är inte bara fördelar med mål och mått utan i samtliga case utgör de största svårigheterna 

och fallgroparna det som handlar om mål och mätning. Det finns ett flertal svårigheter inom 

mått och mätning. Den första är att det finns en risk att för många mått inkluderas i BSC. 

Även om BSC till största del består av mätningar är det likväl ganska svårt att använda rätt 

antal mätetal och det finns en risk att komma fel med att ta fram mätetalen. Detta är inte 

enbart något som framställs i casen utan även tidigare litteratur har påvisat svårigheter med 
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mått och mätning i BSC. Samtliga av dessa författare, Doran et al. (2002), McKenzie & 

Shilling (1998), Anthony & Govindarajan (2007), Kaplan & Norton (2001), DeFeo (2000), 

Gautreau & Kleiner (2001) och Olve et al. (2003) har erfarenheter om att det finns en risk att 

för många eller för få mätetal inkluderas i styrkortet. Väljs för många mätetal kan det finnas 

svårigheter i att bestämma vilka mätetal som är mest relevanta att fokusera på. Detta är något 

som samtliga intervjupersoner i respektive case upplevt. Exempelvis upplevs det som svårt av 

Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun att begränsa antalet mål och mått som skall 

inkluderas i styrkortet. Det kan upplevas att styrkortet blir för stort och att man därmed inte 

förmår följa upp och analysera alla mål och mått i den omfattning som är önskvärt. 

Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun, Sjukvårdsstrategen (130418) inom landstinget i 

Kalmar län samt samtliga intervjupersoner i Tingsryds kommun anser att de tidigare haft 

problem med att ha för många mått i styrkortet. Detta har med tiden minskat och samtliga ser 

att det numera är mer greppbart med antalet mått. En anledning till att de mätt för många 

saker bör vara att det är lätt att ta fram mätetal. Det är svårare att kunna ta fram de mått som 

stödjer den valda strategin. Varför antalet mätningar minskat i respektive case har troligtvis 

att göra med att de skapat sig en erfarenhet och insett att arbetsbördan blir för stor eftersom 

styrkortet blir ogreppbart vid användningen av för många mått. Ekonomichefen (130404) och 

Sjukvårdsstrategen (130418) betungar att det blir svårt att skapa en översiktsbild över 

verksamheten vid användningen av för många mått. Det är däremot inte bra att använda sig av 

för få mått enligt Anthony & Govindarajan (2007), Kaplan & Norton (2001) och Doran et al. 

(2002) eftersom att viktiga mätetal som är nödvändiga för att uppnå strategin förbises. Detta 

är dock inget som intervjupersonerna i casen haft problem med. 

 

Utöver att det finns risk att för många mätetal ingår i styrkortet är den andra svårigheten att ta 

fram de centrala måtten. Akkermans & van Oorschot (2005) poängterar att det kan vara 

kritiskt att säkerställa att mätetalen som väljs är de rätta och mest relevanta för organisationen. 

Dessutom kan det även finnas en risk enligt DeFeo (2000) att mätetalen inte utgår från 

organisationens strategi. Det finns en risk i casen att enbart mått som går att mäta väljs och 

inte det verksamheten behöver fokusera på. Att det enbart är landstinget i Kalmar län som 

anser att detta är ett problem borde bero på att de utgår mer från strategin när de tar fram sina 

mått. Eller rättare sagt att de arbetar med att se över de strategiska planerna och därigenom 

kontrollera så att måtten överensstämmer med verksamheten. Det borde dock tyda på att även 

Tingsryds kommun och Växjö kommun har haft problem med att ha mått som utgår från 
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strategin. Detta eftersom de tidigare haft för många mått i styrkortet, vilket borde indikera på 

att de haft svårt att ta fram centrala mått och mål som är anpassade till deras strategi.  

 

Den tredje svårigheten med mått och mätning är inom vilket perspektiv måtten skall placeras. 

I samtliga case förutom i landstinget Kronoberg har man upplevt att det är svårt att veta inom 

vilket perspektiv måtten skall placeras. Svårigheten är inget som tidigare litteratur berättat 

om. Varför casen upplever det som svårt är på grund av att perspektiven går in i varandra och 

att en del mätetal går att placera i flera perspektiv. Dock anser Controllern (130411) vid 

Tingsryd kommun att det viktigaste inte är i inom vilket perspektiv mätetalet inkluderas i utan 

det gäller att enas för ett perspektiv där det passar bäst. Det Controllern (130411) i Tingsryd 

kommun och Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun benämner är något som alla case 

borde använda sig av. Det går inte att lägga för mycket tid på att placera måtten om de hör 

hemma i flera perspektiv utan det gäller att ta ett beslut. Det viktigaste är att de arbetar utifrån 

att uppnå målen och inte vart måtten bör placeras. 

 

Den fjärde svårigheten är att det är svårt att veta hur mätning skall ske. Både landstinget 

Kronoberg och Tingsryds kommun har upplevt svårigheter att ta fram mätbara mätetal. Detta 

är något som inte upplevts av Avdelningschefen (130405) vid Växjö kommun eftersom 

intervjupersonen berättar att ”det finns inget som inte går att mäta, på något sätt kan man mäta 

allt”. Sjukvårdstrategen (130418) inom landstinget i Kalmar län förtäljer inget om att det är 

svårt att mäta utan påtalar istället att det tar tid att ta fram materialet till måtten. Först skall 

informationen inhämtas från olika system och sedermera skall informationen valideras innan 

mätresultaten fastställs. Ur informationen kan vi utläsa att hälften av de tillfrågade 

verksamheterna har svårt att ta fram mätbara mätetal medan Växjö kommun inte ser denna 

svårighet. Landstinget i Kalmar län har svårt att ta fram informationen till mätetalen vilket bör 

indikera på att även dem har svårt att ta fram mätbara mätetal. 

  

Ytterligare en sak som inte benämns i tidigare litteratur men som Centrumcontroller2 

(130408) inom landstinget Kronoberg framhäver är att BSC är mer komplicerat inom 

sjukvård än i tillverkande företag. Landstinget kan exempelvis mäta hur resurseffektiva dem 

är och om de utför ett bra arbete. Men de kan inte säkerställa att dessa mätetal ger indikation 

om deras exakta siffra på lyckat utfört arbete, något som borde vara lättare i tillverkande 

företag. I sjukvården är det svårare eftersom en person kan avlida fast det inte berodde på det 
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utförda ingreppet. Detta är dock inget som går att förutse utan man måste veta att det finns ett 

bortfall när man mäter vissa saker.   

 

Avslutningsvis finns det även svårigheter i att sätta rätt mål. Controllern (130411) i Tingsryd 

kommun anser att det är svårt att sätta målet på exempelvis kundnöjdhet. Hur vet man om det 

är bra att ha 90 procent eller 85 procent kundnöjdhet? Det är med andra ord viktigt att kunna 

jämföra sina mål med andra kommuner för att skapa ett bra styrkort. Detta är något som 

uppkommit de senaste åren i form av öppna jämförelser vilket har inneburit att målen blivit 

mer aktuella. Kan målen jämföras är det lättare för kommunerna och landstingen att veta vart 

de bör befinna sig gentemot andra kommuner. Utan ett jämförelsesystem vet de inte om det 

uppnådda resultatet är bra eller dåligt.  

 

5.1.8 BSC tidskrävande men inte kostsam med hänsyn till nyttan/bidraget 

McKenzie och Shilling (1998) menar att en nackdel med styrkortet är att det är en 

komplicerad och tidskrävande process att införa ett BSC. Kaplan & Norton (2001) och Doran 

et al. (2002) tillägger att styrkortet är tidskrävande eftersom det ständigt behöver uppdateras. 

Samtliga intervjupersoner i alla case instämmer i att BSC är tidskrävande. Även om styrkortet 

anses som tidskrävande är det inte något som upplevs som en nackdel som McKenzie & 

Shilling (1998) poängterar. För att styrkortsarbetet skall bli lyckosamt poängterar 

Enhetschefen (130416) i Växjö kommun att det är nödvändigt att styrkortsarbetet är 

tidskrävande. Enhetschefen (130416) tillägger att även om BSC är tidskrävande och 

resurskrävande kan inte detta anses vara en nackdel med styrkortet. Resonemanget är i likhet 

med Gautreau & Kleiner (2001) som påpekar att för att styrkort skall vara uppdaterat och 

användbart i organisationen är det nödvändigt att avsätta tillräckligt mycket resurser och tid. 

Centrumcontroller1 (130405) och Centrumcontroller2 (130408) i landstinget Kronoberg 

påpekar att styrning ingår i deras dagliga uppdrag, vilket bidragit till att de inte upplevt BSC 

som mer tidskrävande att utveckla än något annat system. Liknande resonemang framförs av 

samtliga intervjupersoner inom Tingsryd kommun som poängterar att det är viktigt att 

verksamheten styrs på ett bra sätt oavsett om det är tidskrävande. Ett rimligt antagande som 

kan utläsas av ovanstående resonemang är att de som förstår nyttan och arbetar med styrning i 

verksamheten inte anser att styrkortet är mer tidskrävande än andra styrsystem, detta i och 

med att verksamheten måste styras på något sätt. Däremot bör det vara svårare att motivera 

medarbetare längre ned i organisationen, vars huvudsyssla inte är att styra verksamheten, att 
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förstå nyttan med styrkortet något som rimligtvis påverkar deras syn på hur tidskrävande 

arbetet med styrkort uppfattas. En annan anledning till varför organisationer inte skulle anse 

styrkortet som tidskrävande skulle kunna vara som Kaplan & Norton (2001) påpekar att 

styrkortsarbetet enbart hanteras vid ett tillfälle och inte som en pågående process. Detta är 

däremot inget som intervjupersonerna i våra case upplevt i och med att styrkortet ständigt 

utvecklas och ses som en pågående process.  

 

När det gäller huruvida BSC kan betraktas som kostsam eller inte är intervjupersonerna i 

samtliga case eniga om att BSC inte är kostsamt att använda sig av. Anledningen till detta är 

att kostnaden jämförs med nyttan av vad styrkortet kan bidra med. BSC jämförs med nyttan 

som det bidrar med vilket också Chavan (2009) framhåller som viktigt när verksamheter 

väljer att använda sig av BSC.  

 

5.1.9 IT-system – Ett bra verktyg men både hämmar utvecklingen av BSC samtidigt som det 

medför en del manuellt arbete 

Ingen av intervjupersonerna i samtliga case har påpekat att styrkortet kan upplevas som 

kostsamt beroende på vilket IT-system som valts att användas. Däremot kan det utläsas att 

samtliga intervjupersoner i alla case upplevt att IT-systemet krävt mycket manuella 

inmatningar. Både Sjukvårdsstrategen (130418) inom landstinget i Kalmar län och 

Centrumcontroller1 (130405) och Centrumcontroller2 (130408) i landstinget Kronoberg har 

upplevt att styrkortet blev en bromskloss, det vill säga hämmade BSC och dess spridning i 

verksamheten. Att användandet av IT-system medfört en del nackdelar framgår tydligt. Men 

att använda sig av ett IT-system för att sammanfoga samtliga styrkort i organisationen, har 

inte framgått lika tydligt. Exempelvis har hälso- och sjukvårdsförvaltningen i landstinget i 

Kalmar län ett sjuttiotal styrkort, eftersom landstinget består av ytterligare sju förvaltningar 

blir mängden styrkort ofantligt i sådana stora organisationer. Att använda sig utan IT-system 

borde inte fungera. Även fast det finns en del manuella inmatningar och att vissa ser det som 

en bromskloss, förbättrar systemet ändå arbetet med BSC och kan ses som ett hjälpmedel för 

att sammanfoga styrkorten. Med andra ord är det antagligen av denna anledning som 

intervjupersonerna i casen anser att nyttan överstiger kostnaden.  
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5.1.10 Framtagningsprocessen – Minst lika viktigt som användningen av BSC  

Kaplan & Norton (1996), Akkermans & van Oorschot (2005) och Aidemark et al. (2009) 

poängterar samtliga att framtagningsprocessen är en viktig fördel med styrkortet. Fördelen 

med framtagningsprocessen ligger i att företagets strategi måste diskuteras (Kaplan & Norton, 

1996, Akkermans & van Oorschot, 2005) samt att framtagningsprocessen bidrar till 

diskussion angående vilka mål och mått som verksamheten skall använda sig av (Aidemark et 

al., 2009). På detta sätt menar Epstein & Manzoni (1998) och Kaplan & Norton (1996) att en 

enighet i organisationen kan uppstå gällande en strategi och strategiska målsättningar. I likhet 

med ovanstående anser samtliga intervjupersoner utan Utvecklingsledaren (130411) i 

Tingsryd kommun att framtagningsprocessen är en central fördel i styrkortet. De menar på att 

en diskussion om gemensamma strategier kan skapas där mål och mått tas fram samtidigt som 

man får en inblick i hur verksamheten fungerar. Att framtagningsprocessen är en fördel med 

styrkortet är däremot inget som Utvecklingsledaren (130411) i Tingsryd kommun upplevt. 

Anledningen till detta är att diskussioner om mål och mått alltid varit centralt i 

skolverksamheten, något som leder till att dessa fördelar som framtagningsprocessen bidrar 

med inte blir aktuellt för barn- och utbildningsförvaltningen. De fördelar med 

framtagningsprocessen som Kaplan & Norton (1996), Akkermans & van Oorschot (2005), 

Epstein & Manzoni (1998)  och Aidemark et al. (2009) poängterar tar inte hänsyn till om 

verksamheten arbetat mycket efter mål och mått även innan styrkortet tagits fram. Hur stor 

fördel som framtagningsprocessen bidrar med bör dock bero på hur målinriktad verksamheten 

varit innan styrkortet tagits fram.  

 

En fallgrop med framtagningen av styrkortet som Doran et al. (2002) poängterar är att 

organisationer försöker implementera ett BSC med en bristfällig vision. Detta är inget som 

någon av samtliga intervjupersoner upplevt. Däremot påpekar Controllern (130411) i 

Tingsryd kommun som vi tidigare nämnt att en stor fallgrop de upplevt är att en gemensam 

vision saknades när BSC implementerades, vilket var en av anledningarna till att en omstart 

av styrkortet blev nödvändigt. I och med detta bör även avsaknaden av en gemensam vision 

anses vara en fallgrop som leder till att BSC inte bör leda till önskvärt resultat. 

  

När det gäller hur lång tid framtagningsprocessen av BSC tagit är det något som skiljer sig 

mellan de olika casen. Gemensamt för landstinget i Kalmar län och Tingsryd kommun är att 

styrkorten utvecklats i egen takt, utan en tidsgräns när styrkorten skall vara färdigställda. Att 
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styrkorten utvecklats utan tidsgräns är något som bör bidragit till att undvika den fallgrop som 

Doran et al. (2002) poängterar, det vill säga att en påskyndad framtagningsprocess inte 

kommer leda till en lyckosam implementering eller att det fortsatta arbetet med styrkortet 

leder till önskvärt resultat. Även om det inte är att föredra att framtagningen av BSC skall 

påskyndas kan det utläsas att en fallgrop med styrkortet även är om framtagningsprocessen är 

allt för ostrukturerad. Detta är något som varit fallet i Tingsryd kommun och Controllern 

(130411) poängterar att det varit en av orsakerna till varför en omstart av deras styrkort blivit 

nödvändig. Framtagningen av styrkortet blev för ostrukturerat eftersom alla förvaltningar fick 

utveckla sitt styrkort i sin egen takt. För att framtagningen av styrkortet skall ge önskvärt 

resultat bör det därför vara viktigt att inte påskynda framtagningsprocessen samtidigt som en 

viss struktur av framtagningsprocessen i form av en tidsplan för när styrkortet skall vara 

färdigställt bör eftersträvas. Om det inte existerar någon tidsplan för när styrkortet skall vara 

färdigställt finns risk att organisationer kan erfara samma fallgrop som Tingsryd kommun, 

nämligen att styrkorten utvecklas olika snabbt något som i Tingsryd kommuns fall bidrog till 

att en omstart blev nödvändig. Både landstinget Kronoberg och Växjö kommun har använt sig 

av tidsplaner när de tog fram sitt BSC, däremot har de olika erfarenhet av hur lång tid denna 

tidsplan skall vara.  

 

I landstinget Kronoberg påpekar Centrumcontroller2 (130408) att när beslut om BSC tagits 

sattes krav att införandet på landstingsövergripande nivå skulle vara klart till nästkommande 

verksamhetsrapport. Utvecklas styrkortet för snabbt poängterar Centrumcontroller2 (130408) 

att det finns risk att ledningen inte hinner med att se vad som behöver förbättras och fokuseras 

på. Även om landstinget Kronoberg använde sig av tidsplaner när de tog fram sitt styrkort var 

den korta tidsplanen för framtagningen av styrkortet en anledning till att de genomförde ett 

omtag något år innan styrkortet avvecklades. I landstinget Kronoberg upplevdes det alltså som 

att framtagningen av styrkortet skulle vara klar till nästkommande verksamhetsrapport ansågs 

vara något för kort. Denna tidsplan kan jämföras med den tidsplan på två år som Växjö 

kommun hade när de tog fram sitt BSC. Till skillnad från landstinget Kronoberg upplevde inte 

Växjö kommun att denna tidsram var för kort. Dock kan storleken på organisationen ha en 

inverkan på hur lång tid framtagningen av styrkortet skall vara. Storleken borde ha en 

inverkan eftersom det blir mer komplext att ta fram ett styrkort som involverar flera tusen 

anställda gentemot en mindre andel anställda. Detta kan vi dock inte utläsa av casen därför att 
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Växjö kommun är en mindre organisation och hade en längre tidsfrist gällande 

införandeperioden. 

 

Genom att jämföra samtliga case kan det påvisas att det är viktigt att framtagningen av BSC 

kräver någon tidsplan, detta för att styrkortsarbetet inte skall bli för ostrukturerat, samtidigt 

som det är av central betydelse att framtagningsprocessen inte påskyndas det vill säga att 

denna tidsplan är för kort satt. Eftersom tidsplanen för landstinget Kronoberg upplevdes som 

för kort och tidsplanen i Växjö kommun som lagom bör alltså tidsplanen för framtagningen av 

BSC sättas på mellan ett och två år. Detta är också något som McKenzie & Shilling (1998) 

instämmer i då de menar att processen att ta fram och utveckla ett BSC tar ett år eller längre.  

 

Ytterligare ett problem med framtagningsprocessen påpekas av Kaplan & Norton (2001) som 

menar att det är viktigt att mer än enbart en högre chef är med och utvecklar styrkortet, annars 

finns risk att styrkortet inte kommer att användas aktivt i företaget. I samtliga case är det fler 

än enbart en chef som varit med och tagit fram styrkortet, vilket borde bidragit till att öka 

chansen till att styrkortet kommer användas aktivt i organisationen. I både landstinget i 

Kalmar län och landstinget Kronoberg kan utläsas att ledningen varit delaktiga i 

framtagningen av BSC, vilket bidragit till att de undvikit det som Kaplan & Norton (2001) 

poängterar som ett processrelaterat problem. Genom att inkludera ledningen i 

framtagningsprocessen bör alltså risken att BSC inte börjar användas i organisationen att 

minska.  

 

5.1.11 Inte det lättaste att få styrkortet att leva vidare 

Motivation bland de som skall använda styrkortet är något som Olve et al. (2003) poängterar 

är en viktig aspekt när styrkortet börjar användas kontinuerligt i organisationen. Detta är 

samtliga intervjupersoner i casen överens om att en stor utmaning föreligger i att kunna skapa 

motivation och få samtliga i organisationen delaktiga i styrkortsarbetet.  

 

Landstingsdirektören (130409) i landstinget Kronoberg påpekar att en anledning till att BSC 

inte fick genomslag i hela landstinget var för att en del medarbetare var motvilliga till att 

använda styrkortet eftersom de inte såg nyttan i det. Detta är även något som påpekas av 

Utvecklingsledaren (130411) i Tingsryds kommun som menar att brist på engagemang och 

svårigheter att förstå nyttan med styrkortet var två bidragande orsaker till varför alla 
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förvaltningar inte kom igång med sitt styrkortsarbete. Samordnaren (130424) inom landstinget 

i Kalmar län poängterar att det kan vara svårt att motivera samtliga i organisationen så att de 

förstår nyttan med styrkortet, däremot påpekas att detta var svårast när BSC implementerades 

och att merparten av medarbetarna idag tycker att BSC är en bra styrmodell. I likhet med 

ovanstående resonemang att det finns svårigheter att engagera samtliga medarbetare i 

styrkortsarbetet påpekar Kaplan & Norton (2001) att en utmaning är att styrkortsarbetet 

överlåts längre ned i organisationen vilket bidrar till att högre chefer inte är delaktiga i 

styrkortsarbetet. Detta är det inte något av våra case som upplevt däremot påpekar 

Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun att en svårighet med att hålla styrkortsarbetet 

levande har varit att få styrkortet att användas av samtliga medarbetare från politikerna till 

medarbetarna längst ner i organisationen.  

 

Att de anställda kan ha svårt att förstå hur det nya prestationsmätningssystemet skall användas 

är något som framhålls av DeFeo (2000) och att det är av denna anledning som styrkortet inte 

kommer vilja användas. För att motverka detta har samtliga case använt sig av utbildningar i 

BSC. Att utbilda personalen i BSC styrning när styrkortet infördes är det inga case som 

framhållit medfört några större svårigheter, däremot påpekar både Avdelningschefen 

(130405) i Växjö kommun och Ekonomen (130411) i Tingsryd kommun att de blivit sämre på 

att utbilda nya medarbetare i BSC. Ekonomen (130411) i Tingsryd kommun påpekar att de 

nyanställda som inte varit med från början med styrkortet inte har fått tillräckligt mycket 

feedback och utbildning är ett problem som de upplevt. Liknande svårighet påpekas av 

Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun som påpekar att det finns risk att 

styrkortsarbetet avtar om man misslyckas med att utbilda nya chefer så att inte de förstår 

nyttan med styrkortet. Även om det inte upplevts som nämnvärt svårt att utbilda personalen i 

BSC när det infördes har svårigheten alltså förekommit i att utbilda nyanställda i BSC. Det 

bör vara viktigt att alla som arbetar med BSC förstår vad det innebär, detta för att kunna 

undvika den fallgrop som tas upp av DeFeo (2000). För att få styrkortet att leva vidare bör 

därför utbildningen av nyanställda vara en viktig parameter för organisationer att fokusera på.  
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5.2 Fråga 2, Varför slutar vissa kommuner och landsting med BSC som 

styrmodell? 

Inför fråga två har vi valt att utgå ifrån landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Tingsryd 

kommun. Anledningen är att landstinget Kronoberg slutade med BSC år 2009. 

Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun har under de senaste åren gått från ett renodlat BSC 

till en kombination med en ny styrmodell, tio målkort. I och med omsorgsförvaltningen i 

Växjö kommun tidigare haft ett renodlat BSC väljer vi att se denna organisation som att de 

lämnat BSC men fortfarande använder en flerdimensionell styrning, så kallat balanserad 

styrning. Tingsryd kommun genomförde en omstart 2011 på grund av att organisationens 

BSC började bli inaktuellt. Hade inte omstarten skett fanns det en stor risk att även Tingsryds 

kommun slutade med BSC och därför kan vi ta erfarenheter från caset och se om det finns 

något som kan tyda på varför man slutar. Av denna anledning ligger även Tingsryd kommun 

till grund för fråga två. 

 

Tillvägagångssättet för fråga två är uppbyggt utifrån de positiva och negativa erfarenheterna 

som diskuterades i fråga ett. Här analyseras om det finns några skillnader gällande 

erfarenheter mellan de som fortsatt och de som slutat med styrkortet. Vidarare analyseras hur 

chefer, eldsjälar och omorganisation haft inverkan på beslutet att sluta med BSC. 

Avslutningsvis analyseras om BSC kan uppfattas som ett mode och om detta haft någon 

betydande inverkan på att verksamheter valt en annan styrform.  

 

5.2.1 Har erfarenheterna legat till grund för att vissa kommuner och landsting valt att lämna 

BSC? 

Utifrån analysen i fråga ett kan vi generellt sätt inte utläsa några markanta skillnader mellan 

de kommuner och landsting som använder BSC idag med de som slutat. Alla har exempelvis 

sett svårigheter med att mäta, upplevt BSC som tidskrävande och svårigheter att skapa 

motivation bland de anställda. Förutom detta har samtliga case sett positiva erfarenheter att 

exempelvis BSC skapar helhetssyn, långsiktig styrning och kommunikation. Även om vi inte 

kan utläsa några markanta skillnader mellan de kommuner och landsting som använder BSC 

idag med de som slutat har en del skillnader kunnat utläsas som kan ha varit bidragande 

orsaker till varför en del kommuner och landsting valt att sluta använda BSC. De skillnader 

som kan utläsas är att de som slutat eller behövt göra ett omtag upplevt större svårigheter i att 

sammankoppla samtliga styrkort i organisationen, haft en avsaknad av en gemensam vision, 
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att styrkortet tas fram för snabbt, svårigheter att sätta mål, varit sämre på att utbilda ny 

personal samt ansett att IT-systemet hämmat BSC utvecklingen. Nedan diskuteras dessa 

faktorer mer ingående för att redogöra om de haft påverkan på valet av att en del valt att sluta 

använda sig av BSC. 

 

Det är två case, Tingsryd kommun och landstinget Kronoberg som upplevt det problematiskt 

att sammankoppla samtliga styrkort i organisationen (Controller, 130411, Tingsryd kommun; 

Centrumcontroller1, 130405, Centrumcontroller2, 130408, Landstingsdirektören, 130409, 

landstinget Kronoberg). Svårigheterna har varit att enheternas styrkort satt egna mål som inte 

är kopplade till den samfälliga övergripande strategin. I fallet om Tingsryd kommun var 

denna problematik påtaglig och kan även ha legat till grund för att ett omtag mer eller mindre 

var nödvändigt. Hade inte omtaget skett kan denna orsak vara en bidragande orsak till att 

styrkortet förlorat sin relevans och ett skifte av styrmodell kan ha kommit på tal. I likhet med 

Tingsryd kommun uppstådde problematik kring landstinget Kronoberg landsting att 

enheternas styrkort inte var samfälliga med landstingsövergripande strategin. Denna svårighet 

kan även den ha legat till grund för att landstinget Kronobergs övergripande styrkort saknade 

tyngd, förankring och acceptans och att ett mindre omtag blev aktuellt. Denna svårighet att 

sammankoppla styrkorten mot en övergripande strategi torde vara en trolig orsak till att en del 

måste lämna BSC. Utgår inte styrkorten från samma strategi skapas en sämre sammanhållning 

och man strävar inte mot samma mål. Att inte följa den gemensamma strategin blir nog mer 

påtaglig desto större organisationerna är i och med att det är fler enheter och styrkort som 

skall sammanfogas. Dock har denna anledning inte enbart legat till grund för att våra case 

slutat med BSC. 

 

Den andra svårigheten, avsaknad av vision, hör ihop med föregående orsak. I Tingsryd 

kommun var det nära till att de eventuellt lämnat BSC i och med avsaknaden av en gemensam 

vision (Controller, 130411, Tingsryd kommun). Tingsryd kommun hade aldrig någon 

gemensam vision när styrkortet implementerades och då blir inte långsiktigheten och de 

önskvärda resultaten lika påtagliga. Liksom fallet ovan låg även denna anledning med 

avsaknaden av en vision till grund för det genomförda omtaget. Med detta vill sägas att om 

inte en tydlig vision tas fram innan utformningen av styrkort sker blir inte styrkortet lika 

centralt, vilket borde tyda på att BSC med tiden tappar sin relevans i organisationer. Liksom 

den förra anledningen kan vi inte tyda på att enbart denna orsak ligger till grund för att man 
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lämnat BSC. Avsaknaden av vision har inte uppmärksammats i resterande två case, vilket 

tyder på att det inte är en gemensam orsak. 

 

Att styrkortet tas fram för snabbt är något som kan vara en bidragande orsak till att en del 

slutar använda sig av BSC. Både Växjö kommun och landstinget Kronoberg hade en tidsplan 

för införandet av BSC (Avdelningschef, 130405, Växjö kommun; Centrumcontroller2, 

130408, landstinget Kronoberg). Landstinget Kronoberg upplevde att deras tidsfrist på ett år 

var för kort när styrkortet togs fram. Växjö kommun som hade införandeperiod på två år 

ansåg att den var korrekt angiven. Detta kan likställas med Tingsryd kommun som inte hade 

någon uttalad tidsintervall utan arbetet fick fortlöpa i egen takt (Controller, 130411, Tingsryd 

kommun). Att fortlöpa i egen takt är inte något att rekommendera eftersom arbetet med 

utformningen av styrkort i de olika verksamheterna gick olika snabbt och kan bli 

ostrukturerat. Av dessa anledningar är det viktigt att skapa en gemensam tidsbild på 

införandeperioden. Om införandeperioden antingen är för kort eller för lång kan bidra till att 

styrkortet förbises mot andra styrmodeller. Anledningen överensstämmer inte med samtliga 

fall eftersom alla case har gjort annorlunda och landstinget i Kalmar län hade exakt samma 

ostrukturerade tidsintervall som Tingsryds kommun men har inte varit i närheten med att sluta 

med BSC. 

 

Svårigheter att sätta mål är något som skiljer casen åt. Det är enbart Tingsryd kommun som 

upplevt att det är svårt att veta om nivån på målet är bra eller ej (Controller, 130411, Tingsryd 

kommun). Denna anledning kan med all säkerhet lega till grund för lämnandet men torde inte 

ha någon större påverkan. Detta eftersom svårigheten inte längre är lika aktuell eftersom 

kommuner och landsting på senare tid fått ett gemensamt jämförelsesystem, öppna 

jämförelser, där uppgifter registreras om andra kommuner och landstings mål och mått. 

 

Sämre på att utbilda ny personal är även något som skiljer sig mellan casen. Det är enbart två 

av casen, Växjö kommun och Tingsryd kommun, som har sett en utmaning att utbilda nya 

medarbetare att förstå vad BSC är för något (Avdelningschefen, 130405, Växjö kommun; 

Ekonom, 130411, Tingsryd kommun). Genomförs inte kontinuerlig utbildning bland de 

nyanställda kan styrkortet falla ut eftersom inte alla ser vad BSC bidrar med. Fortlöper denna 

problematik under ett antal år blir allt fler ovetandes om styrkortets fördelar och därmed kan 

det finnas tendenser till att BSC blir inaktuellt.  
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Den avslutande skillnaden är att två av casen upplevt att IT-systemet hämmat BSC 

utvecklingen. Både landstinget i Kalmar län och landstinget Kronoberg har upplevt denna 

problematik (Sjukvårdsstrategen, 130418, landstinget i Kalmar län; Centrumcontroller1, 

130405, Centrumcontroller2, 130408, landstinget Kronoberg). I och med att landstinget i 

Kalmar län som använder BSC inte upplevt att det haft någon större påverkan bör inte denna 

anledning påverkat landstinget Kronobergs beslut om att lämna BSC. 

 

De skillnader i erfarenheter som presenteras kan ligga till grund till att en del kommuner och 

landsting har svårigheter med BSC vilket även kan leda till att styrkortet lämnas. Däremot är 

dessa svårigheter inte något som våra case poängterat är huvudorsaken till varför de valt att 

lämna BSC. Huvudorsakerna som de framhållit presenteras nedan.   

 

5.2.2 Chefsbyte, brist på eldsjälar och omorganisation  

Det finns oftast en uttalad huvudorsak till varför organisationer byter styrsystem. Men det 

behöver inte alltid vara enbart den uttalade huvudorsaken som i slutändan är den enda 

bakomliggande faktorn till beslutet att byta styrsystem. Huvudorsaken till att landstinget 

Kronoberg slutade med BSC är enligt Centrumcontroller1 (130405) att en ny 

landstingsdirektör tillsattes som beslutade att landstinget skulle genomföra en omorganisation 

och att styrmodellen BSC skulle ersättas med en ny verksamhetsstyrningsmodell. I fallet om 

Växjö kommun beslutade även här kommunfullmäktige i Växjö kommun att införa ett centralt 

styrverktyg som skulle inbegripa alla förvaltningar. Detta beslut medförde att 

omsorgsförvaltningen fick ändra inriktning från sitt tidigare BSC till att styra utifrån det nya 

styrverktyget. (Avdelningschef, 130405) Att organisationer väljer att lämna på grund av 

chefsbyte är något som Kaplan & Norton (2001) påtalar. Är den nya chefen inte motiverad att 

driva BSC-arbetet vidare, kan det leda till att utvecklingen av BSC-arbetet avstannar. Att en 

nytillsatt chef inte väljer att fortsätta med BSC behöver inte betyda att personen i fråga inte är 

intresserad av BSC utan det bör även kunna bero på att chefen vill bidra med något eget och 

visa sina framfötter. Om den nytillsatta chefen fortsatt tillämpa BSC kan inte denna person 

sätta sin personliga prägel på samma sätt som ett nytt verktyg hade inbringat.  

 

Kaplan & Norton (2001) förtäljer även att ledningens bristande engagemang för att driva BSC 

projektet vidare har bidragit till att organisationer som kommit långt i deras styrkortsarbete 

övergett BSC. Utifrån casen kan vi inte uttyda att det funnits ett bristande engagemang från 
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ledningen. Exempelvis ville egentligen inte omsorgsförvaltningen i Växjö kommun sluta med 

BSC, vilket ger en induktion att ledningen inte haft något bristande engagemang. 

 

Att det krävs eldsjälar för att få styrkortet att fungera är något som samtliga case vidhåller. 

Finns inte eldsjälar kan det leda till vad samtliga intervjupersoner i Tingsryds kommun 

upplevt. De poängterar att eldsjälar som drev styrkortet framåt blev avgörande för hur väl 

styrkortsarbetet fullbordades i de olika förvaltningarna. Med andra ord borde det tyda på att 

om inget intresse finns från medarbetarna kan det leda till att BSC inte appliceras på hela 

organisationen och därmed tappar sin relevans. Växjö kommun har till skillnad från de andra 

casen upplevt ett övergångsproblem mellan byte av två förvaltningschefer. Den nytillträdde 

förvaltningschefen var liksom den gamla förvaltningschefen eldsjäl som såg nyttan med 

styrkortet. Även fast båda förvaltningscheferna hade ett stort driv för styrmodellen poängterar 

Enhetschefen (130416) i Växjö kommun att BSC-arbetet avstannade något i och med 

förvaltningschefsbytet. Anledningen var att det tog tid för medarbetarna att ställa om sig till 

den nya förvaltningschefens sätt att driva styrkortsarbetet. Med detta vill sägas att även om 

det finns eldsjälar kan det skapas övergångsproblem som antagligen kan leda till att man 

väljer att lämna BSC på grund av att man inte kan återfå relevansen. 

 

En avslutande orsak till att organisationer överger styrkortsarbetet är att det sker en 

omorganisation. Denna orsak kan förknippas med landstinget Kronoberg. Införs en ny 

organisationsstruktur måste styrkortsarbetet anpassas efter de nya rådande förutsättningarna. I 

och med verksamheterna måste omarbeta styrkorten för att anpassas till den nya 

organisationen är steget att införa en ny verksamhetsstyrning inte lika stor. Anledningen är att 

organisationen blir tvungen att börja om och utforma nya styrkort och därmed kan man lika 

gärna införa en ny styrmetod.  

 

5.2.3 Kan trender och mode ha inverkat att en del slutat med BSC? 

Som poängterades tidigare i analysavsnittet kan skillnader i erfarenheter av BSC modellen, 

chefsbyten, brist på eldsjälar samt omorganisation vara faktorer som bidrar till att en del 

kommuner och landsting väljer att sluta använda sig av styrkort. Eftersom det är drygt 20 år 

sedan Kaplan & Norton (1992) introducerade modellen skulle en anledning till varför en del 

kommuner och landsting väljer att sluta använda sig av BSC vara att det föreligger ett mode i 

modellen. Det vill säga att modellen tidigare infördes för att modellen var populär och 
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användes av andra kommuner och landsting. Om det föreligger ett mode i BSC borde den nya 

styrmodellen som börjat användas i kommuner och landsting vara en anledning till varför 

BSC avvecklas, det vill säga att BSC inte är lika populär att använda som styrmodell idag. 

Abrahamson (1991) är en författare som i sin typologi ämnar förklara varför vissa 

innovationer implementeras i organisationer medan andra inte får lika stor genomslagskraft. 

 

För att påvisa om modellen är ett mode utifrån Abrahamsons typologi behöver vi studera både 

införandet av styrkortet och lämnandet. Anledningen till detta är för att bevisa om det fanns 

en trend till att BSC anammades samt om trenden avtrappats i och med en del anammat en ny 

styrmodell. Diskuteras inte både införandet och lämnandet skapas ingen helhetssyn på 

händelseförloppet. Utan helhetssynen skapas ingen bärighet i att påvisa om styrkortet är ett 

mode eller ej. Av denna anledning är det minst lika centralt att studera införandet av BSC och 

lämnandet av modellen.  

 

För att påvisa innovationer väljer Abrahamson (1991) att utgå från fyra perspektiv. 

Informationen från casen åskådliggör att det enbart är två av perspektiven, ”fad” och 

”fashion”, som är relevanta i de studerade casen. Perspektivet ”fad” bygger enligt Malmi 

(1999) på att organisationer imiterar andra organisationer som implementerar innovationer. 

Likheter med detta perspektiv och anledningen till att Växjö kommun valde att anamma en 

annan styrmodell kan likställas med perpspektivet ”fad”, eftersom Växjö kommun hämtade 

inspiration från Halmstad kommun. Halmstad kommun hade infört den nya målstyrningen 

något år innan Växjö kommun anamade modellen, vilket tyder på att Växjö kommun 

imitterade Halmstad kommuns målstyrningsmodell. Växjö kommun hade lika gärna kunnat 

välja omsorgsförvaltnignens styrkort eftersom BSC redan användes i organisationen och var 

redan en beprövad modell i organisationen. Något som kan indikera på att BSC antagligen 

inte var lika populär som tidigare. Både BSC och målstyrning innehåller en balanserad 

styrning och skillnaderna mellan modellerna torde inte vara så stora att valet enbart grundades 

på dessa skillnader. Liknande resonemang kan utläsas i landstinget Kronoberg. De bytte 

styrmodell efter tio års användning av BSC. De upplevde inga negativa erfarenheter med 

modellen och var tämligen nöjda med den befintliga styrmodellen. Trots detta valdes en ny 

modell något som bör bero på att det finns en ny trend som annamades av den nya chefen. 

Landstingshövdingen (130409) förtäljer att trender kommer och går, det spelar ingen roll vad 

det heter utan bara styrningen har samma innebörd att utveckla processerna som BSC.   
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Att BSC är en trend kan bekräftas genom att vid införandet av styrkort påpekar 

Sjukvårdsstrategen (130418) inom landstinget i Kalmar län att införandet till största del 

berodde på influenser från andra organisationer via politikernas nätverkande. Eftersom flera 

andra liknande organisationer införde och använde BSC poängterar Samordnaren (130424) 

inom landstinget i Kalmar län och Avdelningschefen (130405) i Växjö kommun att även de 

valde att införa BSC. Med andra ord kan vi utläsa att landstinget i Kalmar län och Växjö 

kommun valde att följa trenden och imitera den styrmodellen som andra likvärdiga 

organisationer använde sig av. Samma anledning till varför Tingsryd kommun införde BSC 

framhålls av Ekonomen (130411). Dåvarande kommunchef och Ekonomen (130411) hade 

hört talas om BSC på en kommunalekonomisk mässa där en kommun som infört BSC 

presenterade detta arbetssätt. Efter denna mässa tog dåvarande kommunchef beslut att införa 

BSC i hela organisationen. Även i Tingsryd kommun kan vi alltså utläsa att en annan 

kommuns styrmetod imiterades något som bidrog till att BSC infördes. Liksom Tingsryd 

kommun har merparten av casen efterliknat andra när det gäller införandet av BSC, vilket kan 

ses som att valet av styrmodell har påverkats av vad andra organisationer använt. 

 

Ytterligare ett sätt att tyda om det finns en trend med BSC är att använda perspektivet 

”fashion”. Abrahamsson (1991) och Malmi (1999) påvisar att organisationen påverkas utav 

trendsättare som exempelvis konsultfirmor, universitet och massmedia. Av casen kan utläsas 

att både landstinget i Kalmar län och landstinget Kronoberg påverkats av innovationer som 

förespråkats av trendsättare. I landstinget i Kalmar län poängterar Ekonomichefen (130404) 

att en bidragande orsak till varför styrkort infördes i organisationen var för att SKL 

genomförde påtryckningar om att BSC var en användbar modell för offentliga verksamheter. 

Innan BSC infördes i landstinget Kronoberg poängterar Centrumcontroller1 (130405) och 

Centrumcontroller2 (130408) att ledningen var ute och lyssnade på olika föredrag gällande 

BSC. Även i landstinget Kronoberg har alltså trendsättare, i detta fall genom att BSC 

presenterades på föredrag, påverkat organisationens beslut att införa styrkortet. Utifrån 

informationen kan vi tyda att BSC kan hänföras till ett mode när modellen infördes i 

landstinget Kronoberg och landstinget i Kalmar län. 

 

Utifrån Abrahamson (1991) typologi kan vi utläsa att BSC med all säkerhet kan förknippas 

med mode & trender. Huvudorsaken till att våra case slutat med BSC beror på chefsbyte eller 

beslut från nuvarande chef. Vid ett bredare perspektiv finner vi att anledningen till att 
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cheferna infört något nytt styrsystem troligen har med att BSC inte är lika populärt längre. 

Detta kan påvisas eftersom BSC infördes på grund av att det förelåg ett mode vid tidpunkten 

för införandet. Varför BSC vid införandet var en trend beror på att kommuner och landsting 

behövde en styrning som ledde till att de blev mer effektiva och fokuserade mer på 

kunder/medborgare. Med andra ord hade inte BSC tillkommit till offentliga verksamheter om 

inte utvecklingen som skedde på 80-talet bidrog till att offentliga organisationer alltmer 

efterliknade privata organisationer. Något som kan likställas vid det som Modell (2004), 

Hood (1991), Dreveton (2013) och Almqvist (2006) benämner ”new public management”. 

Om inte denna utveckling skett inom kommun och landsting är det inte säkert att de sett BSC 

som en fördel. Hade inte kommuner och landsting blivit tvungna att erhålla en styrning som 

bidrar till en högre effektivitet är det inte säkert att man eftersträvar den helhetssyn som BSC 

medför, med andra ord hade antagligen budgeten fortfarande varit tillräcklig som styrmedel.  

 

Vidare kan det även härledas att de nya styrformerna, God vård och tio målområden, är 

liksom BSC en flerdimensionell styrning. Skillnaderna är att de inte har perspektiv på samma 

sätt. De nya styrmodellerna är inte lika begränsade och ger innehavarna mer fria tyglar att 

utforma modellerna efter rådande situationer, eftersom man inte är begränsad i perspektiv. I 

och med detta är kanske de nya styrmodellerna mer lämpade för deras verksamhet. Att man 

valde dessa styrmodeller har med all säkerhet med trender & mode att göra eftersom 

exempelvis Växjö kommun hämtade inspiration från Halmstad kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 
 

6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som framkommit i denna studie. Slutsatsen 

kommer besvara studiens syfte och börjar med ett avsnitt som tar utgångspunkt i att besvara 

detta. Vidare presenteras ett avsnitt om samhällets relevans där det förs ett resonemang om 

vad denna studie bidrar med till samhället. Avslutningsvis följer ett avsnitt om vidare 

forskning som berör hur och på vilket sätt en fortsättning på denna studie kan utformas. 

 

 6.1 Slutdiskussion 

Meningen med studien är att besvara syftet som är att utveckla förståelsen för BSC som 

styrmodell genom att fokusera på vilka erfarenheter kommuner och landsting har gällande 

BSC och varför en del väljer att sluta med styrmodellen. För att utveckla förståelsen för 

styrkortet belyses vilka erfarenheter kommuner och landsting upplevt med BSC. 

 

Det som vi kan utläsa genom vår studie är att det inte finns några nämnvärda skillnader i vilka 

positiva erfarenheter kommuner och landsting har upplevt med BSC. De positiva fördelarna 

som samtliga case är eniga om är att BSC bidrar till: 

- En helhetssyn där en flerdimensionell styrning och en bra struktur har erhållits, vilket 

även utgör den största behållningen med BSC 

- Skapar långsiktighet även om det är en politiskt styrd organisation 

- Förbättrar kommunikationen i organisationen 

- Skapar mening för medarbetarna så de förstår vad dem bidrar med 

- Mätningarna utgår från strategin, med andra ord att man mäter rätt saker 

- Framtagningsprocessen ger en inblick i verksamheten 

 

När det kommer till erfarenheterna om svårigheter, utmaningar och fallgropar finns det en del 

upplevda skillnader men i det stora hela är det inga nämnvärda skillnader. Utan det som vi 

kan utläsa är att följande svårigheter är något som kan upplevas som svårt med BSC inom 

kommuner och landsting: 

- Den största svårigheten är mått och mätning. Inom detta område påvisas svårigheter i 

att för många mått inkluderas i BSC, svårt att ta fram de centrala måtten, inom vilket 

perspektiv måtten skall placeras, hur mätning skall ske samt svårt att sätta mål  

- Svårigheter i att sammankoppla samtliga styrkort i organisationen 
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- Tidskrävande men inte kostsam med hänsyn till nyttan  

- IT-systemet både hämmar och kräver en del manuella inmatningar 

- Haft en avsaknad av en gemensam vision 

- Att styrkortet tas fram för snabbt eller att det inte finns någon tidsplan  

- Svårt att få alla engagerade och förstå nyttan med BSC 

- Dåliga på att utbilda ny personal i BSC 

- Inte självklart med vilka perspektiv som skall ingå i styrkortet 

 

Utifrån de upplevda erfarenheterna har en del skillnader kunnat utläsas som kan vara 

bidragande orsaker till varför en del kommuner och landsting väljer att sluta använda BSC. 

De skillnader som kan utläsas är att de som slutat eller behövt göra ett omtag upplevt större 

svårigheter i att sammankoppla samtliga styrkort i organisationen, haft en avsaknad av en 

gemensam vision, att styrkortet tas fram för snabbt, svårigheter att sätta mål, varit sämre på att 

utbilda ny personal samt ansett att IT-systemet hämmat BSC utvecklingen. Det är inte enbart 

dessa orsaker som bidragit till att en del kommuner och landsting valt att sluta med BSC. Vi 

kan med andra ord inte grunda ett eventuellt lämnande på enbart de presenterade 

erfarenheterna. Andra faktorer som påverkar att en del kommuner och landsting väljer att 

lämna BSC är att det tillsätts en ny chef, sker en omorganisation eller att det saknas eldsjälar 

som driver styrkortsprojektet. Att en chef inför ett nytt styrsystem kan härledas till att denna 

person vill bidra med något nytt inom organisationen. Det handlar dock inte enbart om detta 

utan att anledningen för att organisationer inför eller väljer att lämna BSC har även att göra 

med att det föreligger mode & trender med BSC. Detta påvisas genom att när de studerade 

fallen införde BSC genomfördes det enbart för att det fanns en trend inom kommuner och 

landsting att tillämpa ett styrkort vid denna tidpunkt. Även om BSC är och var en populär 

styrmetod kan vi tolka det som att modellen kan ersättas av nya styrmodeller. De nya 

styrformerna innehåller liksom BSC en flerdimensionell styrning och det viktigaste är att 

styra utifrån mer än ett ekonomiskt perspektiv. Det vi kan utläsa är att trender kommer och 

går, det spelar egentligen ingen roll med vilket namn styrmodellen har utan allting handlar om 

att skapa en bred styrning som tar hänsyn till många faktorer i verksamheterna. 

 

För att öka förståelsen kan vi påvisa att det finns ett antal viktiga punkter som kommuner och 

landsting bör iakttaga när de antingen inför eller arbetar med BSC. Bland annat måste 

organisationen ha en stark vision om man skall lyckas med styrkortsarbetet. Man måste inse 
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att det krävs mycket arbete med att få styrkortet att fungera och det är inget som införs på en 

tidshorisont kortare än ett år. Alla upplever det som svårt att mäta och därmed måste man 

lägga mycket tid på denna del av styrkortsarbetet. Det är även viktigt att fokusera på att få 

samtliga styrkort att hänga ihop vilket inte alltid kan vara den lättaste uppgiften. Dock bör de 

som använder styrkort vara förberedda på att det krävs engagerade personer som driver 

styrkortsarbetet. Dessutom måste man vara medveten om att införs en ny chef eller ledning 

kan det leda till att BSC-arbetet avstannar. För att kunna hålla styrkortet levande är det även 

centralt att man inte glömmer bort att utbilda ny personal i BSC. Har man detta i åtanke kan 

man förvänta sig att uppleva de fördelar som samstämmer med vad tidigare studier och våra 

case har upplevt samtidigt som risken för misslyckande minskar. 

 

6.2 Samhällsrelevans  

De positiva erfarenheterna, utmaningarna och anledningar till varför en del kommuner och 

landsting väljer att lämna BSC är även intressant ur ett samhällsperspektiv. Resultatet av 

denna studie är intressant för organisationer som funderar på att implementera BSC men även 

för organisationer som använder BSC.  Eftersom positiva erfarenheter, utmaningar och 

anledningar till varför en del kommuner och landsting väljer att lämna BSC framhålls, bidrar 

resultatet av studien till att en större förståelse för BSC kan erhållas, något som bidrar till att 

BSC kan utföras på ett bättre sätt. De som funderar på att införa BSC blir medvetna om vad 

andra organisationer upplevt som fördelar med denna modell men även de svårigheter och 

anledningar till varför en del kommuner och landsting väljer att lämna styrkortet. Denna 

förståelse bör bidra till en bättre implementering samt att sannolikheten för ett framgångsrikt 

styrkortsarbete ökar, detta eftersom en medvetenhet om vilka svårigheter och anledningar till 

varför BSC lämnas kan erhållas. Av samma anledning som resultatet av denna studie är 

intressant för organisationer som funderar på att implementera styrkortet är resultatet 

intressant för organisationer som arbetar med styrkortet idag. Eftersom studien framhåller de 

svårigheter som andra kommuner och landsting upplevt med styrkortet samt anledningar till 

varför en del valt att lämna BSC kan de som arbetar med BSC idag bli uppmärksammade av 

detta. På detta sätt skapas en möjlighet att försöka förebygga de svårigheter och fallgropar 

som andra upplevt, något som bör minska risken att själva behöva uppleva dessa svårigheter 

och därmed även kan förebygga att modellen inte överges. 
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6.3 Vidare forskning 

Eftersom det finns begränsad forskning som undersöker det som denna studie ämnar besvara 

är vidare forskning önskvärt för att på så sätt öka förståelsen för BSC som styrmodell. Den 

vidare forskningen kan med fördel både vara av kvalitativ men även av kvantitativ art. Detta 

därför att det inte finns många liknande studier inom något av dessa områden. Ytterligare en 

intressant infallsvinkel att studera är att undersöka olika stora kommuner och landsting för att 

på så sätt kartlägga om det finns någon skillnad i vilka erfarenheter som små respektive stora 

organisationer har upplevt i deras styrkortsarbete. Dessutom kan man utröna om skillnaden i 

storlek medfört olika anledningar till varför en del kommuner och landsting valt att sluta 

använda BSC.  

 

Förutom ovan nämnda förslag till vidare forskning vore det intressant att undersöka om denna 

studies resultat även kan påvisas i privata företag. Detta hade varit intressant i och med att den 

offentliga sektorn efterliknat den privata sektorn och därmed utläsa om dessa 

organisationstyper skiljer sig åt gällande erfarenheter om BSC. 
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Appendix 1 – Skriftligt material 

Nedan presenteras en sammanställning av de dokument vi använt oss av.  

 

Skriftligt material 1: SKL, 2007. Bakgrundsinformation – BSC bank för Sveriges kommuner. 

 

Skriftligt material 2: Landstinget i Kalmar län, 2013. Landstinget i Kalmar län. 

 

Skriftligt material 3: Tingsryd kommun, 2012. Budget. 

 

Skriftligt material 4: Tingsryd kommun, 2012. Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun:  

            Balanserad styrning. 

 

Skriftligt material 5: Landstinget Kronoberg, 2012. Finansplan 2013, plan 2014-2015. 

 

Skriftligt material 6: Växjö kommun, 2013. Budget. 

 

Skriftligt material 7: Halmstad kommun, 2011. Revisionsrapport: Effekter av ny styrmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Appendix 2 - Undersökning 

Undersökning utförd via telefonintervju, 25 stycken svenska kommuner och landsting 

tillfrågade under januari 2013. Frågan som ställdes var om de använder eller har använt BSC 

som styrmetod på hela eller delar av organisationen. Kontakt tagen med ekonomichefer i den 

utsträckning det varit möjligt. Inget representativt urval. 

 

1.   Landsting      Lämnat BSC 

2.    Landsting     Använder BSC 

3.   Landsting      Använder BSC 

4.   Kommun     Lämnat BSC 

5.   Kommun     Lämnat BSC 

6.   Kommun     EJ BSC 

7.   Kommun     EJ BSC 

8.   Kommun     EJ BSC 

9.   Kommun     Använder BSC 

10.   Kommun     EJ BSC 

11.   Kommun     Använder BSC 

12.   Kommun     EJ BSC 

13.   Kommun     EJ BSC 

14.   Kommun     EJ BSC 

15.   Kommun     EJ BSC 

16.   Kommun     EJ BSC 

17.   Kommun     Använder BSC 

18.   Kommun     Använder BSC 

19.   Kommun     EJ BSC 

20.   Kommun     EJ BSC 

21.   Kommun     EJ BSC (målstyrning) 

22.   Kommun     EJ BSC 

23.   Kommun     Använder BSC 

24.   Kommun     Använder BSC 

25.   Kommun     EJ BSC (målstyrning) 

Resultat:    

Lämnat BSC     3st       12% 

Använder BSC     8st        32% 

EJ BSC       14st        56% 

Totalt:                 25st      100% 



 

 
 
 

Appendix 3 - Intervjuguide 

Allmänt om organisationen: 

1. Allmänt om kommunen, antal anställda, organisationens uppbyggnad, hur många 

invånare som finns i kommunen. 

2. Din position i både kommunen och i styrkortet 

3. Hur länge har du jobbat i organisationen, varit med vid utvecklandet av BSC? 

Övergripande styrkortsfrågor: 

4. Hur skulle du definiera ett BSC? 

5. När och varför började ni ert arbete med BSC och hur var det att ta fram styrkortet? 

(för att andra kommuner valt att göra det, engagerad och driven chef, någon konsult 

som kom med idén?)  

 Var det något problem som var tänkt att lösas med hjälp av styrkortet? Vad ville 

man åstadkomma med det? (exempelvis effektvisera kommunen, öka 

medarbetarnas engagemang så att kommunen kan utvecklats och bli bättre, för att 

kunna erbjuda en bra service och bibehålla befintliga invånare och attrahera nya 

invånare) Hur lång tid tog det att införa BSC? 

6. Allmänt om ert BSC, finns det på övergripande nivå eller på varje enhet? (flera 

styrkort i organisationen) Om ja: Har varje enskilt BSC en egen strategi, har ni då 

upplevt svårigheter att sammanfoga dessa BSC och driva hela verksamheten mot 

samma mål?  

7. Hur är BSC utformat? Vilka perspektiv? Vilket av dessa anser du är mest centralt? Har 

ni anpassat styrkortet till er verksamhet? Vilka mätetal används – Hur många mått har 

ni i varje perspektiv? 

8. Er vision/strategi som ni utgår ifrån? Har denna uppdaterats någon gång? Är det en 

vision som är lätt att bygga ett BSC på? 

9. Vilka har varit delaktiga i att utveckla BSC i verksamheten? Hur många har varit med 

att utveckla det? Har det skett någon uppdatering eller ändring av BSC under tiden 

som organisationen haft det. Om ja: i så fall hur ofta uppdaterar ni styrkortet? 

10. Hur har ni upplevt det att ta fram mål och mått, har det varit svårt eller enkelt att 

komma fram till detta? Har det varit svårt att besluta om vilka mål som skall följas 

upp, att sätta mål på det som mäts, och att enas kring mål 



 

 
 
 

Positiva erfarenheter med BSC: 

11. Vilka positiva fördelar har ni sett med konceptet? (exempelvis vid användandet av 

både finansiella och icke finansiella mått) 

12. Upplever ni BSC som enkelt att förstå och jobba efter? 

13. Har ni sett en ökad motivation hos arbetarna nu när ni infört BSC? Har BSC bidragit 

till att de anställda kan förstå hur deras handlingar bidrar till att deras mål kan uppnås 

och därmed också företagets totala resultat? 

14. Har BSC bidragit till ett bättre och enklare beslutsfattande? 

15. Har BSC bidragit till en bättre kommunikation och möjligheten att föra diskussioner i 

företaget? (Detta då alla vet vad man vill uppnå, alla känner till strategin osv.) 

16. Teorin tar upp att processen att ta fram ett BSC kan medföra att en gemensam, tydlig 

strategi och mål kan erhållas, är detta något som ni har upplevt?  

Hur såg det ut innan? Hade olika chefer olika bilder om vad strategin var och hur man 

skulle nå dit? Har BSC bidragit till att det är enklare att arbeta mot utsatta mål? 

17. På vilket sätt har BSC bidraget till en mer långsiktighet vad gällande styrningen? 

(skillnad mellan att enbart styra kortsiktigt i form av att ”maximera” årets resultat eller 

investerar för framtiden) (exempelvis en ökad investering i ny teknik som exempelvis 

miljövänliga bussar, kan ge kortsiktig förlust men ge positivt resultat på lång sikt)  

18. Har det blivit lättare att skapa en översiktsbild över verksamheten och de mått ni mäter 

är de bättre anpassade till verksamheten än tidigare? Teorin nämner att en fördel med 

BSC är att man sammanställer alla viktiga mätetal på en lätt överskådlig rapport, vad 

har ni för erfarenheter gällande detta? 

19. En fördel med BSC är att dialogen med politikerna eller inom företaget skall bli 

enklare, är detta något som ni upplevt och i så fall på vilket sätt? 

20. Har ni upplevt BSC som ett bra komplement till budget? Är det bra att allt fokus inte 

enbart riktas på budgeten och ni får en mer flerdimensionell styrning där medarbetarna 

får större fokus? 

21. Har ni märkt någon skillnad i att ni fått ett större fokus på medborgarna i 

kommunen/landstinget – i så fall hur har ni fått detta?  

22. På vilket sätt har ni upplevt att BSC bidragit till ett bättre lärande och utveckling (hur 

har kommunen/landstinget kunnat utvecklas tack vare BSC?) 

 



 

 
 
 

Svårigheter och utmaningar med BSC: 

23. Vilka negativa erfarenheter har ni upplevt med BSC? Vidtog ni några åtgärder mot de 

nackdelar som ni upptäckte? 

24. Krävdes mycket utbildning av personalen när BSC infördes så de förstod konceptet? 

Har ni upplevt detta som en nackdel? 

25. Har ni upplevt det som en kostsam och tidskrävande process att införa och (utveckla) 

BSC? (Exempelvis kanske ett nytt informationssystem behövde införas, extra 

utbildning av personal, anställa någon konsult eller liknande som varit med och 

utvecklat BSC, mycket tid och pengar som behöver läggas ned ) 

26. Var informationssystemet tillräckligt utvecklat när BSC infördes? 

27. Ser ni att BSC behöver uppdateras med jämna mellanrum som något positivt eller 

negativt? 

28. Ser ni att era medarbetare är engagerade i styrkortsarbetet eller många enbart ser det 

som något som behövs göras? 

29. Har ni upplevt några motstridigheter/motstånd med styrkortet hos medarbetarna? 

Fallgropar med BSC: 

30. Teorin tar upp svårigheter i att bestämma antalet mätetal i respektive perspektiv som 

en fallgrop, vilka erfarenheter har ni gällande detta? 

31. En fallgrop som tas upp är att styrkortsarbetet kan avstanna när en ny chef tillsätts, vad 

har ni för erfarenhet av detta? Har styrkortsarbetet varit nära att överges pga. 

chefsbyten eller när en omorganisation skett? 

32. Har ni upplevt att det finns svårigheter att mäta det som ni vill inkludera i ert BSC? 

33. Vilka erfarenheter har ni gällande att olika resultat/mätetal jämförs mellan olika år? 

Sker uppföljning på detta? 

Avslutande frågor om BSC: 

1. När har ni upplevt mest fördelar/nackdelar med BSC? Under tidig implementeringsfas 

(ex då man utvecklar ett BSC kan processen i sig göra att man måste se över vision, 

strategier etc.) eller när styrkortet väl har implementeras i företaget och används som 

en komplett styrmodell?  

2. Vad är det som motiverar er att fortsätta med BSC-arbetet? 



 

 
 
 

3. Orsak- verkan sambanden. Vad har ni för erfarenhet med detta, har ni haft lätt att 

identifiera de orsak-verkan sambanden som finns?  

För de organisationer som slutat använda BSC:  

1. När avvecklades styrkortet? 

2. Varför har ni valt att lämna BSC som styrmetod? 

3. Uppfyllde styrkortet det tänkta syftet? 

4. Vad tror du hade krävts för att fortsätta arbeta med BSC? 

5. Har chefernas engagemang påverkat styrkortets utformning? 

6. Eldsjälar som drev? Bara en eldsjäl? Kan den påverka hela organisationen? 

7. Vissa personer som inte var motiverade att driva det vidare? 

8. Var styrkortet kopplat till företagets strategi?  

9. Lyckades ni kommunicera ut strategin till övriga medarbetare? 

10. Lades tillräckligt med tid och resurser för att ta fram styrkortet? 

11. Då ni valt att lämna BSC har det med modet att göra eller vad andra har valt att göra 

(ex att andra valt att sluta)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


