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1. INLEDNING

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt problemområde.
Bakgrunden övergår sedan i en problemdiskussion, vilken är grunden för
våra två problemfrågor samt uppsatsens syfte. Slutligen beskrivs
uppsatsens avgränsning.

1.1 Bakgrund
Från början av 60-talet fram till och med början av 80-talet expanderade
den kommunala verksamheten i Sverige kraftigt. Expansionen innebar dock
inga större diskussioner kring hur verksamheten skulle styras eller för den
delen vara organiserad. Synen på den kommunala verksamheten var i
stället att den skulle vara organiserad och styrd i form av förvaltningar.
(Forssell, 1994)

Det har dock på senare tid blivit vanligare att diskutera hur kommunal
verksamhet är organiserad och hur dess styrning ser ut. Kommuner har
alltmer börjat efterlikna privata företag i form av att företagslika lösningar
har börjat användas, i syfte att eftersträva en högre effektivitet (Jacobsson,
1994). Modeller och organisationsformer från privata företag har
implementerats, som exempel kan nämnas att beställare och producenter
inte längre återfinns inom samma organisatoriska enhet, verksamheter har
lagts ut på entreprenad samt att det har skett bolagisering av viss
verksamhet. (Forssell, 1994)

Det har förekommit försök att hela kommunen skall ses som ett företag,
vilket innebär att kommunen organiseras och styrs på samma sätt som
privata företag. Det kan dock vara svårt för kommuner att styras och
organiseras på samma sätt som privata företag, eftersom kommuner
bedriver olika typ av verksamhet inom dess olika verksamhetsområden.
(Forssell, 1994)

En skillnad som kan göras är att dela in kommunal verksamhet i två olika
delar, efter dess hårda respektive mjuka verksamheter. De hårda
verksamheterna utgörs exempelvis av gatukontor, vatten- och elförsörjning,
kollektivtrafik samt renhållning och inom de mjuka kan nämnas
barnomsorg, äldreomsorg och kultur. De hårda verksamheterna kan i vissa
avseenden mer likna företag än vad de mjuka verksamheterna gör, med
tanke på att det exempelvis är lättare att mäta hur många nya gator som
producerats än att mäta hur mycket kunskap som skolan förmedlat till
eleven. Enligt Lindkvist och Cederholm (1994) går det inte att tillämpa en
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enhetlig styrmodell inom olika delar av sjukvården, på grund av dess
heterogena organisation. Kommunal verksamhet skulle också kunna ses
som en heterogen organisation varför resonemanget även kan tillämpas på
kommuner.

Försöken att införa modeller från privata företag till hela den kommunala
verksamheten tenderar inte alltid att bli så lyckade, vilket eventuellt kan
förklaras med hjälp av ovanstående resonemang.

1.2 Problemdiskussion
En av de modeller som kommunal verksamhet1 har implementerat från
privata företag är Balanced Scorecard. Syftet med Balanced Scorecard är
att erhålla en balanserad mätning, det vill säga inte enbart en fokusering på
de finansiella måtten.

Mätningen är betydelsefull för att kunna kontrollera hur väl organisationens
mål har uppfyllts och det viktiga är att förstå och kommunicera vad som
mäts inom organisationen. För att kommuner ska kunna lyckas med sin
verksamhet måste mätning och utvärdering ske utifrån hur effektivt
kommunal verksamhet möter behoven som finns. Det som mäts inom en
organisation är det som kommer att bli utfört vilket är innebörden i Kaplan
& Nortons (1992, s. 71) uttryck: ”What you measure is what you get”, det
som inte mäts vet vi ingenting om och kan således inte påverka.

Ett problem är dock huruvida en modell som egentligen är framtagen för
privata företag direkt kan appliceras på kommunal verksamhet. Är det
möjligt att direkt applicera ett koncept framtaget för privata företag på
annan typ av verksamhet? Kommunal verksamhet skiljer sig i många
avseenden avsevärt från privata företag och innebär särdragen problem då
kommuner väljer att efterlikna privata företag i deras styrning? Följdfrågan
av ovanstående resonemang blir hur kommuner utarbetar och
implementerar modeller som är framtagna för privata företag. Kan
kommuner agera på samma sätt som privata företag?

Kritiker menar att skillnader mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande
verksamheter är så stora att modeller som används i vinstdrivande
verksamheter inte skall överföras till icke vinstdrivande verksamheter.
Vidare menar kritikerna att det är meningslöst för vinstdrivande och icke
                                          
1 Med kommunal verksamhet avser vi endast primärkommuner till exempel
skolverksamhet, primärvård och kommunal infrastruktur. Begreppet inbegriper således
inte sekundärkommuner, till exempel landsting.
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vinstdrivande verksamheter att försöka dra lärdomar av varandra om det
föreligger stora skillnader dem emellan. Kommunal verksamhet är inte
detsamma som ett företag, utan arbetar på helt andra villkor och bedrivs
endast undantagsvis av rent kommersiella skäl. Förebilder från näringslivet
kan därför inte alltid överföras till offentliga organisationer. (Boyne, 2002)

Ett problem vid införande av modeller från privata företag kan vara att
dessa inte passar in på alla verksamhetsområden som bedrivs i kommunal
regi. Tidigare nämndes att kommunal verksamhet kan delas in i en hård
respektive mjuk del. Skillnaderna mellan de två delarna kan eventuellt
innebära att modeller från privata företag inte kan användas inom alla
kommunala verksamheter.

Trots att Balanced Scorecard är en modell som är framtagen för privata
företag kan modellen egentligen anses passa bättre för verksamheter som
inte har vinst som huvudsyfte, innehar ett längre tidsperspektiv samt där
nyttan inte kan återges med hjälp av finansiella mått. Nämnda argument
överensstämmer med kommunal verksamhet. (Olve et al, 1999)

1.3 Problemformulering
Utifrån problemdiskussionen har vi valt att i huvudsak fokusera på följande
problemfrågor:

• Vilken inverkan har särdragen hos kommuner vid appliceringen av ett
Balanced Scorecard på kommunal verksamhet?

• Vilka faktorer påverkar en lyckad implementering av Balanced
Scorecard i kommunal verksamhet?

1.4 Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att analysera möjligheten för kommunal
verksamhet att använda Balanced Scorecard.

1.5 Avgränsningar
Vi har i denna uppsats endast studerat kommunal verksamhets möjlighet att
införa den ursprungliga modellen om Balanced Scorecard, det vill säga en
modell framtagen av Kaplan & Norton för privata industriföretag.
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2. Vetenskapligt förhållningssätt

I detta kapitel belyser vi vårt vetenskapliga förhållningssätt och vår syn på
forskning, eftersom vår vetenskapliga ansats har haft inverkan på hur vi
ställt upp vårt problem samt tolkat resultaten i uppsatsen.

2.1 Vår vetenskapssyn
Vad är vetenskap? På den frågan finns det inga enkla eller entydiga svar.
Svaret som erhålls beror på vem som tillfrågas och vad denna person har
för bakgrund och uppfattning om vetenskap. Ett svar som antagligen är
gemensamt för alla parter är dock att vetenskap handlar om ett
förhållningssätt, det vill säga hur förhållandet till olika fenomen förefaller
vara och i vilket perspektiv som vi påträffar fenomenet. (Patel & Tebelius,
1987)

En och samma händelse kan ha skilda betydelser beroende på i vilket
sammanhang den inträffar. Människan är med andra ord inte tvingad att se
världen ur ett enda perspektiv, utan kan i och med dennes skicklighet skifta
mellan olika perspektiv. Genom att sätta dessa perspektiv i relation till
varandra kan människan erhålla bättre kunskap och förståelse av
verkligheten. (Patel & Tebelius, 1987)

Vilken verklighetsuppfattning/förhållningssätt till olika fenomen som en
forskare har påverkar självklart det arbete som denne utför. I vårt fall har
vår verklighetsuppfattning med stor sannolikhet påverkat vår uppsats i och
med att det som vi finner som naturliga fenomen inte har ifrågasatts,
eftersom vårt förhållningssätt till dessa har stämt överens med vad vi
förväntat oss.

För att forskning ska få klassificeras som vetenskaplig finns det en mängd
olika synsätt och inriktningar. De två vanligaste är positivismen och
hermeneutiken. Positivismen strävar efter att hitta lagbundenheter, det
gäller således att hitta det generella utifrån det specifika. Enligt
positivismen kan mänskligt beteende härledas med hjälp av ett
orsak/verkan samband. Hermeneutiken däremot strävar efter att tolka och
förstå olika fenomen i dess sammanhang. Grundtanken inom
hermeneutiken är att människan alltid förstår något mot bakgrund av vissa
förutsättningar, det vill säga vi möter aldrig världen förutsättningslöst.
Människan använder sig nämligen av sin egen förförståelse/fördomar vid
tolkningen av meningsfulla fenomen. (May, 1997; Gilje & Grimen, 1992)
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Vi anser inte att vi kan utge oss för att vara anhängare av positivismen eller
hermeneutiken, eftersom de beskrivna forskningsidealen inte är lämpliga
att renodla. Vi tycker att det är viktigt att omväxlande observera och
deltaga i det som studeras för att förstå händelseförloppet. När vi befinner
oss utanför en bestämd situation och observerar kan vi se sådant som de
deltagande är oförmögna att lägga märke till. Det är även viktigt att deltaga
för att få tillgång till den kunskap som de medverkande i undersökningen
besitter och på så sätt öka vår förförståelse. Vi skall dessutom endast skriva
en uppsats på 20 poäng, varför det inte är realistiskt att ta ställning till
fördel för något av de två synsätten. Vi anser ändock att hermeneutiken
ligger närmare vårt synsätt och att detta förhållningssätt lämpar sig bättre
för vår typ av undersökning.

Vi anser vidare att vår uppsats kan klassificeras som vetenskaplig. Efter
kritisk granskning av existerande kunskap har vi identifierat och utforskat
ett område som ej var fullständigt undersökt. Vi har vidare åskådliggjort
detta problemområde med hjälp av den teori som fanns tillgänglig, vilket
har gjorts med ett kritiskt förhållningssätt. Vår uppsats kännetecknas
dessutom av öppenhet då vi uttryckligt redogjort för vårt tillvägagångssätt.

2.2 Angreppssätt

2.2.1 Induktion eller Deduktion
Vid starten av en undersökning är det betydelsefullt att klargöra vilket
angreppssätt som avses att användas. Enligt Starrin och Svensson (1994)
behövs det vetenskapliga metoder för att kunna förvärva vetenskaplig
kunskap och de anser vidare att det finns två olika typer av dessa metoder.
Det finns dels en formell typ, det vill säga induktiv och deduktiv metod och
dels en mer icke formell typ, det vill säga kvantitativ och kvalitativ metod
(se 3.1). De båda författarna anser även att den formella metoden kan
tillämpas av forskare inom de flesta vetenskaper.

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang menar vi att vår uppsats
går att klassificera utifrån ett resonemang angående induktion och
deduktion. Används ett deduktivt arbetssätt innebär detta att slutsatser dras
om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier,
det vill säga utgångspunkten är från en teoretisk frågeställning. Ett
induktivt arbetssätt innebär att det omvända förhållandet råder, det vill säga
att utifrån enskilda verkliga fenomen sluta sig till en princip eller allmän
lag. (Patel & Davidson, 1994)
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Då vi har erhållit information om verkligheten och analyserat detta material
samt försökt dra generella slutsatser, anser vi att vi till största del tillämpar
en induktiv ansats. Vid insamlandet av data har vi använt oss av kvalitativa
metoder, vilket även är det vanliga tillvägagångssättet då en induktiv ansats
tillämpas (Merriam, 1994). Vi kan inte för den skull helt utesluta den
deduktiva ansatsen, eftersom vi utifrån den ursprungliga modellen om
Balanced Scorecard och i den mån det funnits sekundärmaterial angående
Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet även utgått från denna. Vi
som personer är även deduktiva med tanke på att de tolkningar vi gjort och
den information vi samlat in har färgats av våra teoretiska och praktiska
erfarenheter.

2.2.2 Objektivitet
Enligt det positivistiska synsättet finns det endast en enda objektiv
verklighet som vi kan observera, veta något om och framförallt mäta
(Merriam, 1994). Forskaren skall i detta sammanhang befinna sig helt
utanför det studerade fenomenet och endast inneha en roll som observatör
(Holme & Solvang, 1991). Hermeneutiken, däremot, menar att personers
förförståelse bestående av bland annat tidigare erfarenheter, begrepp och
trosuppfattningar har betydelse vid tolkning av olika verkliga fenomen. Det
finns ingenting som kan klassificeras som rent objektivt (Gilje & Grimen,
1992).

För att vår uppsats skall få ett värde är det av betydelse att vi försöker
förhålla oss någorlunda objektiva i vår studie och att vi inte låter våra egna,
subjektiva, tankar och åsikter styra alltför mycket. Det är dock självklart att
vi som människor handlar subjektivt och att detta kommer att påverka oss
till viss del. Vi är av åsikten att personliga erfarenheter används i en
undersökning och detta inslag är svårt att undvika. Det som däremot går att
undvika är att vi, som undersökare, inte medvetet använder oss av våra
subjektiva värderingar. Det som är viktigt i detta sammanhang är att lyfta
fram detta dilemma och öka medvetenheten kring fenomenet. Vi hoppas
genom att uppmärksamma denna problematik, att vi kan minimera de
subjektiva värderingarna i vår uppsats och på så vis erhålla ett mer
tillförlitligt resultat.
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3. Metod

Vårt metodkapitel beskriver den metod vi använt oss av för att inhämta och
bearbeta information om vårt problemområde. Kapitlet fyller en viktig
funktion för att skapa en högre trovärdighet till de framkomna resultaten.

3.1 Val av undersökningsansats
När en undersökning skall genomföras uppstår frågan huruvida en
kvalitativ eller kvantitativ karaktär är den mest lämpliga. Vi anser att vårt
undersökningsområde lämpar sig bättre för en kvalitativ undersökning,
eftersom det område som vi ämnar studera inte kan eller svårligen låter sig
uttryckas i sifferform, till exempel värderingar och attityder (Strauss &
Corbin, 1990). Syftet med kvalitativa undersökningar är att erhålla
information om enskilda fall och hur dessa verkar i deras specifika
situationer (Silverman, 1993). Vår undersökning bygger till stor del på
olika kommuners värderingar om Balanced Scorecard och för att på bästa
sätt skaffa oss kunskap om dessa har vi valt ut ett fåtal
undersökningsobjekt. Objekten studeras mer ingående än vid en kvantitativ
undersökning eftersom vi analyserar problemet ur ett djupare, snarare än ett
bredare perspektiv (Holme & Solvang, 1991).

Kvalitativa undersökningar genomförs ofta som fallstudier. En fallstudie
syftar till att öka förståelsen för de enskilda studerade objekten och en
fallstudie kan bestå av studier av ett enskilt fall såväl som flera olika fall
(Eisenhardt, 1989). De utvalda fallen studeras på ett djupare plan och
omfattar flera dimensioner (Patel & Davidson, 1994). Fallstudier kan
användas för olika syften exempelvis för att erhålla information om ett visst
fenomen, testa teorier eller skapa teorier (Eisenhardt, 1989). Vi har valt att
angripa vår undersökning med hjälp av en fallstudie i syfte att erhålla
information om Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet.

Varför vi har valt att använda oss av en fallstudie beror på att vi fokuserar
på ett visst problem som vi vill få en djupare förståelse för och som det i
dagsläget endast finns lite information att tillgå. Genom att koncentrera sig
på ett eller ett fåtal fall har undersökaren dessutom möjlighet att knyta
sådana kontakter med de studerade fallen att det blir möjligt att återkomma
vartefter nya frågeställningar dyker upp.

3.2 Insamling av data
Vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder för datainsamling ett
viktigt beslut. Vid genomförandet av en undersökning finns det två typer av
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informationskällor, primärdata och sekundärdata. Det är viktigt att skilja
mellan dessa samt att det tydligt framgår varifrån informationen är hämtad.

3.2.1 Primärdata
Primärdata är sådan data undersökaren själv måste samla in, det vill säga
förstahandsinformation. Det finns olika sätt att gå tillväga på, bland annat
med hjälp av observationer, enkäter, intervjuer och dokument2. Vilken
metod som används påverkas av olika förhållanden exempelvis problemets
karaktär. Dokument tillhör inte den publicerade litteraturen varför dessa
kan klassificeras som primärdata och förekommer främst inom den
kvalitativa undersökningen. Dokument används ofta som komplement till
intervjuer och observationer. (Strauss & Corbin, 1990)

Vid kvalitativa undersökningar finns det enligt Silverman (1993, s. 8-9) i
huvudsak fyra olika metoder att använda sig av för att inhämta information
om det studerade problemet, vilka är: ”Observation, Analysing texts and
documents, Interviews, Recording and transcribing”. Vid en tillämpning av
fallstudier är det vanligast att kombinera intervjuer och observationer
(Eisenhardt, 1989).

3.2.1.1 Intervjuer
Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer eftersom vi anser att vi
vid personliga intervjuer kan erhålla djupare information och förståelse för
vårt problemområde än vid exempelvis enkäter. Vi har heller inte använt
oss av observationer, eftersom denna metod kräver att undersökningen
pågår under en längre period och vi har endast haft tillgång till en
begränsad tid vid arbetet med denna uppsats. Vårt val, att använda oss av
personliga intervjuer, grundar sig i att mer komplicerade frågor kan ställas
och hjälpmedel kan användas, exempelvis kan bilder visas för att
tydliggöra vissa frågor. Det går även att tolka respondentens kroppsspråk
samt att det föreligger kontroll över intervjusituationen. Personliga
intervjuer är dock dyrare att genomföra än enkäter, men här gjorde vi
avvägningen att mer värdefull informationen kunde erhållas vid en intervju
och diskussion med respondenten.

Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att klassificera
dem utifrån graden av standardisering respektive strukturering.
Standardisering behandlar intervjuarens ansvar vad gäller vilka frågor som
ska ställas och i vilken ordning som frågorna ställs. Standardiserade
                                          
2 Begreppet dokument innefattar litteratur som till exempel rapporter, internt material
från våra fallverksamheter, nyhetstidningar med mera.
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intervjuer innebär att precis likadana frågor ställs till respondenterna och att
de även ställs i samma ordningsföljd. Ostandardiserade intervjuer innebär
däremot att frågorna ställs mera fritt och ordningsföljden är inte av samma
vikt. (Patel & Davidson, 1994)

Vi har valt att använda oss av semistandardiserade intervjuer, se figur 3.1,
vilket innebär att vi på förhand har bestämt vissa frågor som ställs till alla
respondenter samtidigt som det finns frågor som vi endast ställer till vissa
respondenter. För oss är den här utformningen på intervjuerna lämplig
eftersom det ges utrymme för uppföljningsfrågor, som till exempel kan du
förklara, kan du utveckla detta, vilket inte förekommer i de helt
standardiserade intervjuerna.

Strukturering behandlar hur stort svarsutrymme som respondenten erhåller.
För att få ut mest nytta och information av våra intervjuer gav vi våra
respondenter stort svarsutrymme, se figur 3.1. Den här typen av intervju
kallas för ostrukturerad vilket motsatsvis leder till att en helt strukturerad
intervju lämnar mycket litet utrymme för respondenten att svara inom.
(Patel & Davidson, 1994) Den ostrukturerade intervjun kan även beskrivas
med Burgess citat: ”The Unstructured Interview as a Conversation”
(Silverman, 1993 s. 95). Innebörden i detta citat är att en ostrukturerad
intervju kan skapa en djupare kunskap inom det studerade området och
vidare förklarar Burgess detta med hjälp av följande citat: ”a sustained
relationship between the informant and the researcher” (Silverman, 1993
sid. 95). Ett ytterligare exempel på varför det är bättre att använda
ostrukturerade intervjuer, vilka karakteriseras av öppna svarsalternativ
framgår av Denzins följande punkter (Silverman, 1993 sid. 95):

• It allows respondents to use their ”unique ways of defining the world”
• It assumes that no fixed sequence of questions is suitable to all

respondents
• It allows respondents to ”raise important issues not contained the

schedule”
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Våra intervjuers förhållande till standardisering respektive strukturering:

Figur 3.1 Standardisering respektive strukturering av intervjuer
Källa: Egen bearbetning av Patel & Davidson, 2000 s. 62

3.2.2 Sekundärdata
Sekundärdata är data som redan finns insamlad och dokumenterad av
tidigare undersökare. Vi har använt oss av sekundärdata i form av böcker,
artiklar och uppsatser som vi har läst för att förvärva mer kunskap inom
vårt problemområde. Fördelen med sekundärdata är att den inte kostar lika
mycket att införskaffa samt att den är mindre tidskrävande att införskaffa
än primärdata.

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att sekundärdata används och
analyseras för att på så vis bland annat hindra att områden och problem
som redan är undersökta analyseras ännu en gång. Sekundärdata kan också
ge undersökaren information om sådant som undersökaren i annat fall inte
skulle uppmärksammat, till exempel olika synvinklar på det studerade
problemet. Sekundärdata är även användbart då analysen skall skrivas för
att öka validiteten i de framkomna resultaten. (Strauss & Corbin, 1990)

3.2.3 Urvalsmetod
Vad beträffar urvalet av lämpliga fall i en fallstudie baseras urvalet enligt
följande citat från Glaser & Strauss: ”cases are chosen for theoretical, not
statistical, reasons” (Eisenhardt, 1989 s. 537). Innebörden av citatet är att
urvalet inte baseras på ett slumpmässigt urval från en given population. Det
är med andra ord viktigare att urvalet baseras på och representeras av
studieobjekt som väl präglas av det studerade området. För att det valda
urvalet av studieobjekt skall vara tillräckligt krävs att den teoretiska
kunskapen anses vara mättad, det vill säga: ”researchers should stop
adding cases when theoretical saturation is reached” (Eisenhardt, 1989 s.

  Strukturerad Ostrukturerad

Standardiserad

Ostandardiserad

Våra intervjuer
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545). Citatet innebär att det inte behövs ett större urval när ett ytterligare
studieobjekt inte tillför någon ny information till undersökningen.
(Eisenhardt, 1989)

Vi har studerat fyra kommuner, vilka är Borås, Göteborg, Linköping och
Nora. Varför vi valde att studera fyra fallkommuner istället för endast en
fallkommun beror på att vi hade liten erfarenhet från kommunal
verksamhet. Kommuner är komplexa organisationer, varför vi ansåg oss
behöva fler informationskällor för att bättre kunna förstå hur kommunal
verksamhet fungerar. Våra fallkommuner valdes på grund av att de har
kommit relativt långt med tillämpningen av Balanced Scorecard och var
således lämpliga studieobjekt för vår uppsats.

3.3 Validitet respektive Reliabilitet
Validitet behandlar en metods förmåga att mäta just det som den avser att
mäta och det är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Det handlar
alltså om frånvaron av systematiska mätfel. Begreppet kan delas in i yttre
respektive inre validitet.

Yttre validitet behandlar överensstämmelsen mellan den valda indikatorn,
till exempel svaren på en intervju, och det förhållande som undersöks. Vi
anser att i vår typ av undersökning är det näst intill omöjligt att kontrollera
om det råder hög eller låg yttre validitet, eftersom vi inte kan jämföra
respondenternas svar med ”sanningen”. Yttre validitet handlar även om
huruvida resultaten från en viss undersökning kan tillämpas även i andra
situationer än den undersökta, det vill säga hur pass generaliserbara
(generaliserbarhet, se 3.5) resultaten från en undersökning är. (Merriam,
1994)

Inre validitet föreligger, å andra sidan, när mätinstrumentet, till exempel en
intervju, mäter vad den avser att mäta. Bristande inre validitet kan vara att
mätinstrumentet mäter snett, för mycket eller för lite. (Lundahl & Skärvad,
1982)

Merriam (1994) lyfter fram sex tillvägagångssätt för att upprätthålla den
inre validiteten i en kvalitativ studie. Vi redogör för tre av dessa som vi
utnyttjat för att höja den inre validiteten i vår studie:

• Triangulering: vilket innebär att flera forskare studerar samma område,
flera informationskällor nyttjas och flera metoder används för att
bekräfta resultaten. I vår studie var vi två personer som tolkade
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informationen från respondenterna och vi använde oss av flera
respondenter. Vi använde även kompletterande sekundärmaterial.

• Deltagarkontroll: vilket innebär att vi gav respondenterna möjlighet att
läsa igenom och ta ställning till de beskrivningar och tolkningar som
gjorts utifrån intervjumaterialet.

• Horisontell granskning och kritik: vilket i vårt fall skedde genom att
våra tolkningar granskats kritiskt under seminarier och oppositioner.

Merriam (1994) menar vidare att det finns ytterligare metoder för att stärka
studiens validitet, bland annat att observera under en längre tid, men på
grund av vår begränsade tid är detta inte möjligt i vår studie. Våra
angreppssätt måste vara såväl kostnads- som tidseffektiva. Vi anser att vi
uppfyller de nämnda punkterna ovan och därför finner vi att vår studie
uppnår en god inre validitet.

Ytterligare ett krav på mätmetoden är reliabilitet, vilket innebär att
metoden, till exempel intervjuer, ska ge tillförlitliga och varaktiga resultat.
För att uppnå hög reliabilitet krävs att samma resultat erhålls vid upprepade
mätningar det vill säga en undersökning skall inte påverkas av vem som
utför mätningen eller under vilka omständigheter den utförs. (Silverman,
1993) Vi anser, i likhet med Merriam (1994), att detta synsätt är reliabilitet
ur traditionell mening och att det inte stämmer särskilt väl när den används
på kvalitativ forskning. Eftersom tillvägagångssättet under en kvalitativ,
tolkande studie utvecklas efterhand och därmed inte kan fastställas i förväg,
kan inte heller begreppet reliabilitet tillämpas på något meningsfullt sätt. Vi
kan därför inte försäkra oss om att en upprepning av vår studie skulle ge
samma resultat, men detta är något som enligt Merriam inte misskrediterar
den första undersökningens resultat. Flera tolkningar av samma information
är fullt möjlig och resultaten står sig tills de direkt motsägs av ny
information.

3.4 Praktiskt genomförande
Vi började vårt arbete med att söka efter lämplig information om Balanced
Scorecard i allmänhet och Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet
i synnerhet, samt om särdrag hos kommuner respektive privata företag via
bibliotekets databaser och bibliotekskataloger. Efter att ha läst in oss på
vårt problemområde formulerade vi våra problemfrågor. För att illustrera
dessa problemfrågor valde vi att studera både hårda och mjuka
verksamheter inom kommunal verksamhet.
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Vi har i vår empiriinsamling intervjuat nio respondenter i fyra kommuner
och en respondent på Svenska Kommunförbundet fördelat över åtta stycken
intervjuer (intervjuguide se bilaga 1). Vi redogör inte för intervjun med
Kommunförbundet i sin helhet, eftersom Kommunförbundet inte utgör ett
av våra studerade fall. Syftet med intervjun var att erhålla bättre möjlighet
att förstå hur kommuner fungerar samt erhålla övergripande information
om Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet. Respondenternas
befattningar har varit förvaltningschefer, projektledare inom Balanced
Scorecard samt ekonomiansvariga.

Vid intervjutillfällena har vi använt oss av bandspelare för att öka
trovärdigheten i våra tolkningar, eftersom insamlad data kan lagras och vi,
som intervjuare, kan lyssna på intervjun flera gånger. Vi behövde dessutom
inte koncentrera oss på att anteckna under intervjuerna utan kunde istället
fokusera på att föra en givande dialog med respondenterna (Patel &
Davidson, 1994). Det som dock kan anses vara negativt vid ett användande
av bandspelare är att respondenterna eventuellt blir mer reserverade och
inte ger lika fullständiga svar. Huruvida detta är fallet går emellertid inte att
veta, men vi anser ändå att de positiva effekterna är större än de negativa.
Det var ingen av våra respondenter som reagerade negativt när vi frågade
om det gick bra att använda bandspelare, varför vi inte tror att bandspelaren
hade någon negativ inverkan på intervjuerna. Efter varje intervju har vi
sammanställt informationen, vilket gynnar att den insamlade informationen
blir uppfattad på rätt sätt för att sedan kunna analyseras utifrån korrekta
uppgifter (May, 1997). Vi har återsänt intervjusammanställningarna till
respektive respondent, vilket möjliggör att eventuella misstolkningar kan
korrigeras i ett tidigt skede. Det sistnämnda är även viktigt ur en etisk
aspekt, eftersom det genom detta förfarande kan undvikas att en respondent
sägs ha en viss åsikt som denne inte vill kännas vid.

Intervjutillfällenas längd varierade i viss omfattning, men de flesta varade i
en timme. Vi hann under denna tid ställa våra frågor och få uttömmande
svar samt följa upp med eventuella följdfrågor. Vi besökte respektive
kommun och genomförde intervjuerna antingen på respondentens kontor
eller i ett konferensrum. Alla intervjuerna var enskilda förutom en där tre
respondenter intervjuades samtidigt. Varje intervju har inletts med att vi har
berättat vilka vi är, vad vi undersöker och syftet med uppsatsen. Under
intervjuerna har vi delat på ansvaret att vara intervjuledare, vilket innebar
att denna person ansvarade för frågeställningen, medan den andra personen
då istället kunde koncentrera sig på att lyssna till och reflektera över de
svar som vi fått och ställa följdfrågor.
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Vi har även använt oss av dokument, vilka främst bestod av internt
material, för att utöka vår empiriinsamling. I de flesta fall fick vi
dokumenten i samband med intervjuerna.

Efter att vi samlat in all relevant information sammanställdes denna i vår
empiridel. Därefter tolkades och analyserades informationen, vilket
resulterade i ett analyskapitel samt slutsatser.

3.5 Generaliserbarhet
Som tidigare nämnts innebär yttre validitet hur pass generaliserbara
resultaten från en undersökning är. En förutsättning för att ens diskutera
frågan är att undersökningen har en hög inre validitet, eftersom det inte är
någon idé att fråga sig om meningslös information kan generaliseras.
Vanligtvis har kvalitativa fallstudier hög inre validitet och av tidigare
diskuterade skäl anser vi att även vår studie har det. (Merriam, 1994)

Kvalitativa undersökningar karakteriseras ofta av problemet huruvida
resultaten från dessa undersökningar är generaliserbara eller inte. De
kvantitativa undersökningarna präglas inte av detta problem eftersom deras
urval är slumpmässigt och att det är ett större antal objekt som studeras.
Vid kvalitativa undersökningar är det av mindre vikt att från ett fåtal
studerade fall kunna dra slutsatser rörande en hel population, utan det är
viktigare att skapa nya teorier. Citat från Bryman påvisar detta: ”the issue
should be couched in terms of the generalisability of cases to theoretical
propositions rather than to populations or universes” (Silverman, 1993 s.
160).

Det viktiga i vår undersökning är således inte huruvida det går att
generalisera våra resultat till alla svenska kommuner. Det viktiga är snarare
hur pass väl våra fallobjekt stämmer överens med vår problemställning och
att vår undersökning kan skapa nya synvinklar på det studerade problemet.
De kommuner vi haft som fallobjekt har använt Balanced Scorecard i
någon utsträckning, vilket bidragit till att vi kunnat erhålla relevant
information som överensstämmer med vår problemställning.

3.6 Metodkritik
Kritik som kan riktas mot undersökningens kvalitet är de begränsade
resurser vi haft tillgång till och då främst tid, vilket har inverkat på
insamlingen av empiriska data i form av omfattningen på undersökningen.
Vi anser oss ändå ha intervjuat de personer som var lämpliga för att kunna
uppfylla vårt syfte. Det har även varit svårt att få kännedom om kommuner
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som valt att inte använda Balanced Scorecard, vilket skulle kunna varit en
intressant synvinkel.

Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av intervjuer för att samla in
empirisk information och det finns vissa risker förknippade med detta
förfarande som måste beaktas och klargöras. Det finns alltid en risk att
intervjuaren omedvetet påverkar respondentens svar vid själva
intervjutillfället exempelvis genom att ha ställt ledande frågor, vilket kallas
intervjuareffekt. Den information vi erhåller är dessutom beroende av vår
förmåga att genomföra intervjuerna på ett bra sätt, till exempel genom att
ställa bra och genomtänkta frågor och att tolka svaren rätt. Genom vårt sätt
att leda intervjuerna kan det förekomma att vi försöker styra in
respondenterna på vissa problem och frågeställningar. Avsikten är då inte
att styra respondentens svar utan endast inriktningen på diskussionen.

Det finns även problem förknippade med den sekundärdata vi har använt.
Ett av de problem som kan uppstå vid användandet av sekundärdata är till
exempel att den litteratur som läses inte är anpassad till de problem som
den undersökande står inför. Det gäller därför för undersökaren att genom
ett kritiskt förhållningssätt ta ställning till huruvida informationen är
tillförlitlig och relevant, eftersom informationen av olika anledningar kan
vara vinklad eller förvanskad. Vår uppgift som undersökare är att ge en så
rättvisande bild av vårt studieobjekt som möjligt för att kvaliteten och
användbarheten inte skall bli svårvärderad. Nämnda problem återfinns även
i vår uppsats, då en del litteratur inte är skriven för kommunal verksamhet.
Vi har haft ovanstående i åtanke vid genomförandet av vår uppsats och vi
anser att vi gjort vårt bästa för att undvika dessa problem.
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4. Balanced Scorecard

I detta kapitel kommer vi att redogöra för Balanced Scorecard, vilket är en
modell framtagen av Kaplan och Norton (1992). Till att börja med kommer
vi att redogöra för varför Balanced Scorecard har utvecklats och vi
kommer sedan att beskriva de olika delarna i modellen och dess innebörd.

4.1 Vad har drivit fram utvecklingen av Balanced Scorecard?
Det var år 1992 som Kaplan och Norton (1992) lanserade de första
tankarna om Balanced Scorecard i deras artikel Measures that drives
performance. Dessa tankar var ett svar på den tidigare Relevance Lost
debatten som startade på 1980-talet. Den kritik som riktades mot de
traditionella styrmetoderna under denna debatt var att företag hade
utvecklats mycket under 1900-talet, men redovisningssystemen hade inte
utvecklats i samma takt. Debatten framför en mängd olika synpunkter och
tankar om varför den traditionella ekonomistyrningen inte längre var bra att
använda sig av. Den traditionella ekonomistyrningen uppmanar exempelvis
till kortsiktigt tänkande och suboptimering samt ger vilseledande
information för kostnadsfördelning och investeringsbeslut (Olve et al,
1999).

Enligt Jonson & Kaplan (1987) kan Relevance Lost kritiken sammanfattas i
två problemområden, vilka är:

1. Mätproblem, som att informationen är förvrängd, för sen och för
aggregerad.

2. Beteendeproblem, som suboptimering och kortsiktigt tänkande.

Som svar på denna kritik utvecklades bland annat Balanced Scorecard, men
det var även andra modeller som utvecklades såsom JIT, ABC, TQM. Med
hjälp av den nu framtagna modellen för Balanced Scorecard kan den
finansiella informationen kompletteras med operativa mått som har större
informationsvärde för beslutsfattarna. (Olve et al, 1999)

Kaplan och Norton (1992) har gjort en jämförelse mellan ett företag och ett
flygplan. Jämförelsen innebär hur det skulle fungera om piloten skulle styra
flygplanet med endast ett instrument till sin hjälp. Som alla kan förstå
skulle denna flygning inte bli särskilt långvarig eftersom piloten inte enbart
kan använda sig av till exempel hastigheten. En pilot kan inte flyga ett
flygplan utan fler instrument och det samma gäller för en företagsledare,
vilken inte kan styra ett företag utan hjälp av olika instrument. Det finns
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risk för att ett företag inte kommer kunna överleva i ett längre perspektiv
om det inte börjar att använda fler och nya styrmodeller som bättre
överensstämmer med deras verksamhet. Balanced Scorecard skall alltså
tillämpas för att möjliggöra en balansgång mellan de olika perspektiv som
påverkar ett företag, enligt ovanstående resonemang.

4.2 Balanced Scorecard
Grundtanken med Balanced Scorecard är att koppla den kortsiktiga
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. För att
lyckas med detta skall företag använda sig av fyra olika perspektiv (se figur
4.1). Företag kan med hjälp av dessa perspektiv inrikta sin verksamhet på
ett antal avgörande mått inom betydelsefulla områden. En följd av att
granska företagets verksamhet med hjälp av dessa fyra perspektiv är att
erhålla information om de prestationer som genomförs idag, vilka kommer
att påverka företagets framtida utveckling. ”Det vi idag gör för
morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i
övermorgon” (Olve et al, 1999 s. 21), vilket gör det relevant att ständigt
följa upp icke finansiella mått. Ett välformulerat Balanced Scorecard är en
redogörelse för ett företags strategi. Modellen är ett verktyg för att
översätta en abstrakt visison och strategi till konkreta mått och mål och
syftet med Balanced Scorecard är att skapa balans i styrningen av företag,
vilket innebär att inget perspektiv är viktigare än något annat. (Olve et al,
1999) Ovanstående tydliggörs i bilden på nästa sida.
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Figur 4.1 Balanced Scorecard
Källa: Egen bearbetning utifrån Kaplan & Norton (1992 s. 72 & 1999 s. 18)

4.2.1 Finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet är det perspektiv som företag sedan länge har
använt sig av för att mäta resultat och lönsamhet. På senare år har detta
perspektiv börjat kritiseras för att vara kortsiktigt och endast mäta
historiska data. Det innebär för den skull inte att finansiella mått är
ointressanta, utan endast att de skulle behöva kompletteras med övriga icke
finansiella mått. Varje företag har som målsättning att överleva, vilket
ställer höga krav på ett acceptabelt resultat. De flesta styrkort innehåller
därför traditionella finansiella mått som till exempel lönsamhet. Det
finansiella perspektivet ger information om företagets strategi har varit
framgångsrik eller ej, det vill säga om den bidragit till resultatet.
Företagsledningen kan i och med detta kontrollera giltigheten i de
antaganden som ligger till grund för den uttalade visionen och strategin.
Alla målsättningar och mått inom de övriga perspektiven måste ytterst
kunna kopplas till de finansiella måtten och detta medför att Balanced
Scorecard inte blir ett antal avskilda, lösryckta mål. (Kaplan & Norton,
1999)
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4.2.2 Kundperspektivet
Kundperspektivet svarar på hur företag skall se ut och vad det skall göra för
att tillfredsställa kundernas behov. Detta perspektiv är en av de viktigaste
delarna av ett styrkort eftersom det är kundernas uppfattning om företaget
och dess produkter och tjänster som är avgörande för företagets fortsatta
existens. Det är även vanligt att många företag har ett tydligt uttalat
kundfokus i deras vision. Kundperspektivet skall därför översätta visionen
till specifika mått och mätetal som återspeglar de faktorer som kunderna
anser vara de allra viktigaste, det är med andra ord viktigt att förstå
kundernas behov. Det är även viktigt för företag att de gjort en avgränsning
mot vilka marknader och kunder som de vänder sig mot, eftersom ”företag
som försöker erbjuda allt till alla får ofta en luddig profil som inga kunder
känner igen sig i”  (Kaplan & Norton, 1999 s. 65). (Kaplan & Norton,
1999)

Inom ett företag finns det ofta etablerade uppfattningar om vad kunderna
vill ha, men det är inte alldeles säkert att dessa uppfattningar stämmer. För
att verkligen förstå kundernas behov är det därför viktigt att analysen
baseras på kundernas värderingar, vilka kan uppnås bland annat genom
attitydundersökningar och intervjuer. (Kaplan & Norton, 1999)

4.2.3 Processperspektivet
Processperspektivet beskriver hur de interna processerna ska se ut för att
företag skall uppnå sin vision. Företagsledningen identifierar de processer
som har störst betydelse för att företaget skall nå sina finansiella
målsättningar och målsättningarna för de valda kundsegmenten. Styrtal och
målsättningar för detta perspektiv formuleras vanligen efter att målen är
framtagna inom finansiella- respektive kundperspektivet. Ordningsföljden
gör det möjligt för företag att mäta ovannämnda mål. I detta perspektiv
kartläggs samtliga processer från analys av kundbehov till leverans och
service genom ett kostnads-, kvalitets- och tidsperspektiv.
Processperspektivet kan även behandla företagets kärnkompetenser, det vill
säga de områden där företag måste vara överlägsna för att garantera fortsatt
konkurrenskraft. (Kaplan & Norton, 1999)

4.2.4 Innovation- och lärandeperspektivet
Innovation- och lärandeperspektivet skall svara på frågan om företaget kan
fortsätta att utvecklas och skapa värde. Möjligheten att nå utsatta mål inom
det finansiella perspektivet, kundperspektivet och processperspektivet beror
på företagets förmåga till lärande. För att ett företag ska överleva och
bibehålla sin konkurrenskraft krävs att de satsar på utveckling och ständigt
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förbättrar sina processer för att kunna tillfredsställa både kundernas och
ägarnas krav. Innovation- och lärandeperspektivet identifierar och hjälper
till att utveckla och förbättra den infrastruktur som ett företag måste
investera i för att möjliggöra långsiktiga förbättringar och tillväxt. (Kaplan
& Norton, 1999)

4.3 Grundläggande förutsättningar för framtagande och
implementering av Balanced Scorecard

När ett Balanced Scorecard skall införas i ett företag är det två aspekter
som måste beaktas, den strukturella respektive processuella. Den
strukturella aspekten behandlar frågan hur väl speglar modellen vår
verksamhet? Frågeställningen kommer till uttryck vid
framtagandeprocessen och den processuella aspekten innebär
implementeringen av styrkortet. Det går dock inte att ge en generell
vägledning vad gäller dessa två aspekter, eftersom detta påverkas av ett
antal faktorer som skiljer sig åt mellan olika företag. Nedan redogör vi för
några viktiga aspekter för att det ska bli en lyckosam process.

4.3.1 Framtagande och implementering
För att illustrera framtagandeprocessen använder vi oss av ett antal steg
som Olve et al (1999) redogör för vid framtagande av ett Balanced
Scorecard (se figur 4.2). Steg ett innebär att företagets omvärld analyseras.
Det gäller att få information om branschen samt att fastställa företagets
position och roll, vilket kan ske med hjälp av en SWOT-analys. Steg två i
denna process är att fastställa företagets övergripande vision och se till att
alla medarbetare i företaget har en gemensam syn på denna vision. Steg tre
handlar om att företaget måste fastställa vilka perspektiv som skall
användas i styrkortet. Det behöver inte nödvändigtvis vara de fyra
perspektiv som Kaplan och Norton lanserade utan varje företag skall välja
perspektiv som baseras på dess verksamhet och de olika perspektiven skall
ha ett samband. Steg fyra innebär att den övergripande visionen bryts ned
och formulerar således de övergripande strategiska målen inom respektive
perspektiv. Steg fem innebär att det måste göras en analys av vilka de
kritiska framgångsfaktorerna är, det vill säga hur företag skall nå sina
uppsatta mål. Steg sex handlar om att utveckla och välja relevanta
nyckelmått inom respektive perspektiv. Det gäller här att skapa balans
mellan de olika måtten, de får inte leda till suboptimering inom de olika
perspektiven. Steg sju innebär ett fastställande av det övergripande
styrkortet och att alla i företaget får information om det tidigare arbetet och
de bakomliggande tankarna till styrkortet. Steg åtta innebär att eventuellt
bryta ned styrkortet på mindre avdelningar inom företaget. Steg nio innebär
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att formulera både långsiktiga och kortsiktiga mål för varje framtaget mått.
Steg tio handlar om att arbeta fram en handlingsplan för det utarbetade
styrkortet och steg elva behandlar implementeringen. För att tydliggöra
tillvägagångssättet använder vi oss av följande bild:

Figur 4.2 Övergripande figur om hur ett styrkort byggs upp
Källa: Kaplan & Norton, (1993) ur Olve et al, (1999) s. 54

För att implementeringen av ett Balanced Scorecard ska bli lyckad krävs
det att modellen har en stark förankring hos företagsledningen, vilket
medför att medarbetarna känner trygghet för modellen. Företagsledningen
måste även avsätta tid för utbildning inom Balanced Scorecard. Delaktighet
och kommunikation är två viktiga termer vad gäller en implementering av
ett Balanced Scorecard. Medarbetarna måste förstå och känna sig delaktiga
i företagets vision och strategi och används inte modellen i enlighet med
dess huvudsakliga syfte kan den lätt uppfattas som ett kontrollverktyg
istället för ett styrverktyg. För att detta skall undvikas, är det viktigt att
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många olika delar av företaget finns representerade i den projektgrupp som
bör bildas i början av framtagandeprocessen. Det får dock inte vara för
många inblandade i denna projektgrupp då arbetet kan bli mycket
resurskrävande, vilket kan innebära att det önskvärda resultatet aldrig
uppnås.

Det är även viktigt att styrkortet har sitt ursprung i företagets vision och
strategi, eftersom det annars lätt finns risk för suboptimeringar. Företag bör
även tänka på att de mål och mått som formuleras måste vara
verklighetstrogna, det vill säga att det måste finnas en rimlig chans att
uppnå dem. För att stimulera användningen av Balanced Scorecard krävs
att det blir lätt att följa upp måtten och att det snabbt går att erhålla relevant
information om hur företaget utvecklas. För att detta skall vara möjligt
behövs det ett IT-baserat presentations- och stödsystem. (Olve et al, 1999)
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5. Särdrag hos kommunal verksamhet och privata
företag

I detta kapitel redogör vi för olika särdrag hos kommunal verksamhet i
förhållande till privata företag. Vi  har delat in kapitlet i sju områden där
vi funnit särdrag.

5.1 Existens
En väsentlig skillnad mellan privata företag och kommunal verksamhet
återfinns i motivet för verksamhetens existens. Företag existerar för att
någon eller några valt att satsa pengar för att bilda det. Företag kommer
existera så länge det finns en lyckosam marknad med köpare och så länge
ägarna väljer att driva det. Målet med de flesta företag är att generera
ekonomiska överskott med hjälp av verksamheten. En kommun existerar på
grund av att ett beslut en gång fattats i politisk ordning och den finns kvar
därför att det inte tagits något beslut om upphörande. (Arvidsson, 1991)

Kommunal verksamhet existerar även inom en begränsad geografisk
marknad, det vill säga kommunal verksamhet vänder sig enbart till de
personer som bor inom kommunens geografiska gränser. Privata företag
har ingen geografisk gräns vad gäller deras marknad, utan marknaden kan i
vissa fall ses som en abstrakt mötesplats. (Bryntse, 2000; Forssell, 1994)

5.2 Strategi
Kommunal verksamhet har etablerats för att bedriva en föreskriven och
bestämd typ av verksamhet. Det kan därför upplevas som svårt för
kommunal verksamhet att utforma och arbeta efter strategier, eftersom de
exempelvis inte kan välja att sluta bedriva viss typ av verksamhet. Ett
företag kan däremot välja att inrikta sig på viss typ av verksamhet eller mot
ett visst kundsegment. För kommunal verksamhet är det snarare politiska
överväganden som avgör om en verksamhet skall prioriteras framför en
annan. Vidare är det en politisk fråga om det skall etableras en ny
verksamhet inom en kommun snarare än ekonomiska skäl, detsamma gäller
en verksamhets avslutande.

Vid framtagandet och definitionen av strategin finns det skillnader då det
gäller vinstdrivande respektive icke vinstdrivande verksamheter. De
sistnämnda har i större utsträckning svårigheter med att fastställa sin
strategi. Strategidokument skall innehålla en organisations mål och hur
dessa mål skall uppnås, men inom icke vinstdrivande verksamheter
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tenderar strategidokumenten snarare till att beskriva olika åtgärdsprogram
för verksamheten. (Kaplan, 2001)

Icke vinstdrivande verksamheter främjar i större utsträckning än privata
företag att de anställda får vara delaktiga i utformningen av strategier.
Ovanstående kan dock ställa till problem, eftersom det kan bli svårt att
tillgodose alla de medverkandes åsikter då ett fåtal mål skall formuleras.
Det är därför viktigt för de icke vinstdrivande verksamheterna att de tar till
sig Porters råd angående vad strategier innebär, det vill säga: ”Strategy is
not only what the organization intends to do, but also what it decides not to
do, a message that is particularly relevant for nonprofits” (Kaplan, 2001 s.
358). Det är med andra ord viktigt att även förklara varför inte alla
medarbetares åsikter tillgodoses, det vill säga varför verksamheten inte
skall ägna sig åt att uppnå dessa mål.

5.3 Finansiering och ekonomi
Det finns skillnader mellan privata företag och kommunal verksamhet
bland annat vad gäller hur de är finansierade. Ett privat företag finansieras
till största del av sina ägare, långivare och kunder medan kommunal
verksamhet erhåller pengar av skattebetalarna. Det är således svårt för
ledningen i kommunal verksamhet att genom egna åtgärder påverka
resurstillflödet. Den vinstdrivande verksamhetens relation till sina
finansiärer är ofta frivillig och ger ömsesidig nytta och finansiärernas
relation till den icke vinstdrivande verksamheten bygger ofta på rättigheter
och skyldigheter. Pengar som tillkommer exempelvis kommuner, fördelas
via en budget till olika enheter i organisationen och då kan det lätt uppstå
fördelningsproblem. (Arvidsson, 1991)

Begreppet pengar har olika betydelser för vinstdrivande respektive icke
vinstdrivande verksamheter. Pengar anses vara något som skapas i
vinstdrivande verksamheter, de genererar vinster och vinsten är en
indikation på hur verksamheten har lyckats under en period. Det anses även
vara positivt med en hög omsättning. I den icke vinstdrivande
verksamheten förbrukas istället andras pengar och det anses ofta som
negativt. Vinstdrivande verksamheter kan således uppfattas som närande
och icke vinstdrivande verksamheter som tärande. (Brunsson, 1991)

De finansiella måtten innebär för privata företag dessutom en indikator på
hur effektivt deras verksamhet bedrivs. För kommuner är det svårare att
veta hur effektiva de är eftersom deras verksamhet är uppbyggd kring deras
uppdrag och de tjänster de utför snarare än det finansiella resultatet.
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Huruvida dessa tjänster genomförs på ett bra sätt kan endast mätas via
samhällets totala värderingar och uppfattningar om hur verksamheten
bedrivs. (Kanter & Summers, 1994)

5.4 Ägarskap
Ägarskapet skiljer sig åt i privata företag och kommunala verksamheter. Ett
privat företag ägs av, om det exempelvis är ett aktiebolag, dess aktieägare.
De har en styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltning,
samt en VD som ansvarar för den löpande administrationen. Inom
kommunal verksamhet är det politiskt valda organ som svarar för all
förvaltning, medan medborgarna kan ses som ägare. (Hägg, 1991) Vilken
makt som medborgaren respektive ägaren till privata företag har skiljer sig
åt. Varje myndig medborgare har en röst, det vill säga varje människa
deltar på lika villkor medan makten i privata företag beror på hur mycket
kapital ägaren har satsat, det vill säga hur stor aktiepost var och en besitter.
De dominerande ägarna sitter själva i, eller har utsett lämpliga personer till
styrelsen. (Sjöstrand, 1985)

Kloot och Martin (2000) framför en skillnad mellan privata företag och
kommunal verksamhet som behandlar hur den kommunala verksamheten
ska förhålla sig till ”its stakeholder, rather than shareholder”. Med detta
menas att kommunal verksamhet måste ta hänsyn till en mängd olika
intressentgrupper. Skattebetalare, konsumenter, staten och medarbetarna
har olika intressen, men alla dessa grupper ingår i begreppet stakeholder,
vilkas olika intressen ibland kan kollidera. Ett privat företag har endast sina
aktieägare att ta hänsyn till och således uppstår det inga intressekonflikter.

5.5 Kundbegreppet
Kund är ett omfattande begrepp och generellt används det ofta oreflekterat
inom privata företag. Inom kommunal verksamhet är begreppet däremot
betydligt oklarare och andra beteckningar föredras som exempelvis
medborgare, brukare, vårdtagare och elev. (Gummesson, 1991) Målet är
generellt sett att kunden alltid skall bli nöjd och i privata företag innebär
nöjda kunder lönsamhet och marknadsandelar. I kommunal verksamhet är
naturligtvis kundtillfredsställelse också viktigt, men det är betydligt svårare
att mäta hur väl den uppnås. Kan exempelvis antal daghemsplatser eller
antal datorer i skolan visa hur nöjda kunderna är? (Ekelund, 2000)

Båda verksamheterna är beroende av sin omgivning eftersom de erhåller
resurser därifrån, men omgivningarna ser emellertid helt olika ut eftersom
de innehåller olika aktörer. I vinstdrivande verksamhet är säljaren och
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kunden de primära intressenterna och aktörerna, det är alltså ett
tvåpartsförhållande (se figur 5.1). I kommunal verksamhet finns det
dessutom en tredje intressent, nämligen allmänintresset. Kommuner är
nämligen allmännyttiga, då de är till för alla utom för sig själv. När det
gäller exempelvis skolan finns det både individuella brukare (eleven), som
drar nytta av tjänsten, och ett allmänintresse som tillfredsställs i och med
att invånarna i en kommun vet att det finns skolor att tillgå. (Arvidsson,
1991)

Figur 5.1 Tvåparts- respektive trepartsförhållande

En kund till ett privat företag betalar och erhåller sin produkt eller tjänst,
vilket tydliggörs i och med det tvåpartsförhållande som beskrevs ovan.
Inom kommuner är det många medborgare som betalar skatt, men som inte
använder de kommunala tjänsterna i någon större utsträckning. Ett exempel
som kan nämnas är de medborgare som betalar skatt, men som inte har
några barn inom skolan eller inga närstående inom äldreomsorgen (Kaplan,
2001). Situationer, med personer som inte nyttjar tjänster som de indirekt
betalar för, finns inte hos privata företag. Till följd av denna skillnad har
kommuner en mycket vidare kundkrets och istället för att enbart benämna
det för kundperspektiv skulle det kunna döpas om till ett
samhällsperspektiv (Kloot & Martin, 2000). Namnbytet tydliggör att
kommuner arbetar för alla medborgare i kommunen, att alla medborgare är
kunder i någon mening. ”Who is the customer, the one paying or the one
receiving?” (Kaplan, 2001 sid: 361) Med tanke på ovannämnda kan
kunden anses vara antingen servicemottagare, skattebetalare eller bådadera.

Utmärkande för kommunal verksamhets ”kunder”, exempelvis
medborgaren, är att de har olika intressen och krav. En kund till ett företag
däremot är en aktör med mycket mer specifika krav än en medborgare.
Företag räknar med att tillfredsställa ett eller ett fåtal intressen hos kunden.
Till skillnad från en kommunal verksamhet kan företaget välja att endast
tillfredsställa vissa kunder, att specialisera sig mot vissa grupper och
intressen. (Brunsson, 1991)
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5.6 Medarbetare
Ett område, där det varit stora skillnader mellan vinstdrivande och icke
vinstdrivande verksamheter, är löner och anställningsvillkor.
Kommunalanställda är en yrkesgrupp som förväntas bidra med
förbättringar utan att få någonting extra för det. Det existerar inte
belöningssystem i icke vinstdrivande verksamheter i samma utsträckning
som det gör i vinstdrivande verksamheter. Det kostar ofta mycket möda att
förbättra en kommunal verksamhet, men ger sällan någon belöning till dem
som anstränger sig. Det betyder inte att det aldrig förekommer
ansträngningar för att förbättra kommunal verksamhet. Det finns alltid
entusiaster som även utan belöning utför förändringar till det bättre, men
det kan anses orättvist att de som bidrar positivt till verksamheten inte får
någon belöning för detta. (Ekelund, 2000; Arvidsson, 1991)

Enligt Boyne (2002) upplevde de, som tidigare arbetat inom kommunal
verksamhet och som numera arbetar inom privata företag, en förbättring
och ökad tillfredsställelse. Det finns ofta tydliga mål att arbeta efter inom
privata företag och dessa mål är många gånger kopplade till
belöningssystem. Den anställde kan lätt se och förstå vad som krävs av
denne för att uppnå målet och förbättra sin egen situation inom
verksamheten. Det finns ett mera klart samband mellan utfört arbete och
resultat medan denna koppling ofta är otydlig i kommunal verksamhet. I
kommunal verksamhet är målen mer mångtydiga och oklara varför det
upplevs svårt för den anställde att veta hur han ska arbeta för att komma
närmare målsättningen. En kommunalanställd kan som resultat av sin
ökade insats mötas av neddragningar. För att få ökade medel behövs flitiga
påtryckningar mot beslutsfattarna i hierarkin och dessa dragkamper om
resurser är ofta frustrerande. (Ekelund, 2000; Boyne, 2002)

5.7 Process
Kommunal verksamhet kännetecknas av en mer formell procedur vid
beslutstagande, är mindre flexibel och mindre benägen att ta risker än
privata företag. Kommuner är mer byråkratier än vad företag är och
byråkratin leder till en onödig fixering vid regler istället för reslutat,
bearbetning och utfall. Chefer inom kommunal verksamhet har därför
mindre frihet att påverka omständigheterna de möter på ett sätt som de
tycker passar bäst. Icke vinstdrivande verksamheter präglas därmed av en
stelare organisation än privata företag, vilket gör det svårt med förändring
och nytänkande. (Boyne, 2002; Kanter & Summers, 1994)
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En betydande skillnad som finns mellan privat och kommunal verksamhet
är att kommunal verksamhet saknar ett styrinstrument som de finansiella
måtten innebär, till exempel vinst. Vinsten är inte bara ett tecken på hur bra
företaget har varit, utan är även ett tecken på hur kunderna uppfattar
företaget och dess produkter eller tjänster. Kommunal verksamhet har inte
tillgång till detta instrument eftersom dess verksamhet inte bygger på att
generera vinst via försäljning av produkter och tjänster. De ansvariga inom
kommunala verksamheter har till följd av detta en svårare uppgift då det
gäller att göra en första bedömning huruvida verksamheten presterar ett bra
resultat eller ej. (Kanter & Summers, 1994)

En allmän skillnad mellan icke vinstdrivande verksamheter och
vinstdrivande verksamheter är att de förstnämnda i större utsträckning
erbjuder tjänster och dessa är ofta mer abstrakta och svåra att mäta (Kanter
& Summers, 1994). Tjänsterna inom kommunal verksamhet är inte en följd
av en direkt efterfråga på marknaden, det vill säga inte en följd av
konsumentens betalningsvilja. Produktionen är inte prisstyrd i
marknadsmässig mening eftersom konsumenten (brukaren) inte betalar
direkt, utan snarare indirekt i form av skatt. Konsumentens roll är passiv i
kommunal verksamhet eftersom de inte bestämmer verksamhetens
lämpliga omfattning, kvalitet och inriktning.

Icke vinstdrivande verksamheter tenderar att fokusera på resurserna, det
vill säga verksamhetens input, istället för på resultatet av deras verksamhet,
det vill säga verksamhetens output. Nämnt förfarande kan bero på att det är
mycket lättare att mäta och utvärdera resurserna än hur resultatet har
uppfattats av samhället och de anställda. (Kanter & Summers, 1994)
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6. Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet

I detta kapitel redogör vi för Olve et als (1999) syn på hur ett styrkort inom
kommunal verksamhet skulle kunna se ut, efter anpassning av den
ursprungliga modellen framtagen av Kaplan & Norton. Kapitlet bygger på
Olve et al (1999).

Balanced Scorecard är som vi tidigare nämnt utvecklat för privata
industriföretag, men modellen kanske egentligen är bättre för verksamheter
som inte har vinst som sitt huvudsakliga syfte. För kommuner kan inte
nyttan utläsas i de finansiella måtten, varför de är i behov av att fokusera på
andra mått.

Istället för att ha ett mål som innebär att uppnå vinst handlar det inom
kommunal verksamhet om att ge bästa möjliga service till invånarna.
Huvudmålet för kommuner skiljer sig därför från företag, vilket gör att
styrkortet kan behöva anpassas för att bättre beskriva denna typ av
verksamhet.

När det gäller anpassningen till Kaplan och Nortons fyra ursprungliga
perspektiv för kommunal verksamhet menar Olve et al att det fortfarande är
relevant att använda sig av de tre olika tidsperspektiven igår, idag och
imorgon. Vidare föreslår Olve et al att det finansiella perspektivet bör heta
prestationsfokus för att på ett bättre sätt skildra verksamhetens resultat eller
prestationer. Samhället anses vara ägaren till kommunal verksamhet och
dess främsta intresse är inte att erhålla finansiell nytta utan samhällsnytta.
Mått som kan användas inom en skola för att utvärdera dess prestationer,
det vill säga det traditionella finansiella perspektivet, skulle exempelvis
kunna vara antal utexaminerade elever. Det samhälleliga intresset innebär
bland annat kompetensförsörjning. På vilket sätt som skolan kan
understödja denna utveckling skulle bättre kunna beskrivas i ett finansiellt
perspektiv med hjälp av ovan nämnda mått istället för i rent monetära mått.

Kundperspektivet skulle kunna ersättas med ett relationsfokus, eftersom en
kommun har en relativt fast kundkrets. Kommunens relationer med till
exempel näringsliv och invånare borde därför vara intressantare att
tydliggöra än enbart relationen till kunderna. Tack vare skiftet till
relationsperspektiv återges utvecklingen av kommunens externa
verksamhetsförutsättningar, vilket är en bättre balans i förhållande till
processperspektivet som ska visa de interna verksamhetsförutsättningarna.
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I denna modell har Olve et al bytt ut processperspektivet mot ett
aktivitetsfokus, vilket skall redogöra för kommunens olika verksamheter.
Olve et al anser vidare att samhällsservice inte enbart kan urskiljas med
hjälp av flöden och processer.

Det ursprungliga Innovations- och lärandeperspektivet benämner Olve et al
för framtidsfokus, vilket är detsamma som för ett privat företag. Inom
ramen för detta perspektiv skall kommuner redogöra för framtida behov av
och viktiga satsningar för att den framtida verksamheten skall fungera ännu
bättre.

Olve et als förslag på namnbyte av de fyra ursprungliga perspektiven för att
bättre spegla kommunal verksamhet återfinns i nedanstående bild.

Figur 6.1 Generalisering till offentlig sektor av styrkortsmodellen
Källa: Olve et al (1999) s. 275
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7. Fallbeskrivning

I detta kapitel redogör vi för vår empiriska datainsamling och presenterar
våra fallkommuner separat. Hela kapitlet bygger på data vilka vi inhämtat
från intervjuer, dokument samt Internet. I detta kapitel använder vi den
kommunala termen för Balanced Scorecard, nämligen balanserad styrning.

7.1 Göteborg
I Göteborg bestod våra respondenter av representanter från en hård del och
en mjuk del inom den kommunala verksamheten samt projektledaren för
Balansen3. Den hårda delen utgörs av Spårvägen och den mjuka delen
utgörs av Göteborgs Stad, eftersom de i dagsläget endast har utvecklat
styrkort för äldreomsorgen, grundskolan och förskolan.

7.1.1 Bakgrund
Göteborg är Sveriges andra största stad med 471 000 invånare. Göteborgs
Stad är en stor organisation där verksamheten bedrivs både i förvaltnings-
och bolagsform. Totalt har koncernen cirka 45 000 anställda och av dessa
arbetar cirka 30 000 inom de 21 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom finns
det ett 20-tal fackförvaltningar och cirka 25 bolag.

Spårvägen var en förvaltning fram till 1989, då de blev ett kommunalt
bolag och de har 1 900 anställda. Kommunen äger 100 procent av aktierna
och styrelsen består av politiker som tillsätts efter majoriteten i
kommunfullmäktige. Då Spårvägen var en förvaltning bestämde de själva
hur trafiken skulle hanteras, men i dagsläget utför de endast de tjänster som
kommunen beställer. Spårvägen har totalt sex affärsområden, bland annat
spårvagns- och busstrafik, bygga spår och trafikantservice.

7.1.2 Vision och strategi
Den yttersta visionen för hela Göteborgs Stad är ”Det goda samhället i
Göteborg Stad”. För att uppnå visionen sätter stadsdelarna mål i
förhållande till enkätresultat från medborgaren, eftersom det är svårt för
koncernen att sätta mål som exempelvis en god äldreomsorg – vad är en
god äldreomsorg? Det kommer inte bli problem med visionen vid ett
maktbyte, eftersom politikerna är överens över gränserna, se nedanstående
citat.

                                          
3 Balansen är namnet på Göteborgs Stads projekt angående balanserad styrning



Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet

32

”visionen skall inte bli en politisk slagpåse”
Projektledare balanserad styrning

I Spårvägens affärsplan finns dels affärsidén utarbetad och dels visionen
som är ”Fler nöjda kunder på fler platser”. I affärsplanen ingår även mål
för olika områden och strategier för att nå dessa mål. Ett mål är exempelvis
ökad kundtillfredsställelse och strategin för att nå dit kan vara ökade
kundkontakter. Om styrelsen ändras vid valet kommer visionen
förhoppningsvis inte förändras, vilket även är en förutsättning för att
använda balanserad styrning.

7.1.3 Styrning idag
Budgetprocessen är fortfarande det starkaste styrinstrumentet i Göteborgs
Stad, men från och med i år kommer balanserad styrning bli en del i
årsrapporteringen.

Inom Spårvägen är det däremot målstyrning som används och vart femte år
utarbetar de en affärsplan med långsiktiga mål och handlingsplaner, men
det författas även mål för varje år. Budgeten för Spårvägen är ett
prognosinstrument, vars existens respondenten anser kan diskuteras. När
budgeten fastställs i oktober kan det inträffa händelser i november och
december som gör att budgeten är fel redan från början, exempelvis kan
Spårvägen förlora 25 procent av sin verksamhet under november och då är
budgeten 25 procent fel redan från början.

7.1.4 Balanserat styrkort
Göteborgs Stad kom i kontakt med balanserat styrkort 1996 då ett projekt
för grundskolan och primärvården startades. Ambitionen var att styrkorten
skulle underlätta för kommunen genom att bidra med material eller
underlag som grund för resursfördelning och styrning. Ytterligare
anledningar till att Göteborgs Stad intresserat sig för balanserad styrning är
att de visste exakt hur mycket maten i skolan kostade, men inte om den
smakade bra eller de visste exakt hur stora lokalerna var, men inte om de
var ändamålsenliga. Det fanns inga bra möjligheter att göra uppföljningar
på för att få en bättre bild av verksamheten.

Styrkorten inom Göteborgs Stad har utarbetats av arbetsgrupper, vilka har
haft en egen projektledare, och arbetsgrupperna är sammansatta av
medarbetare från den operativa verksamheten, eftersom de innehar den
kunskap angående vad kunden behöver. Vidare har arbetsgrupperna haft
referensgrupper med ekonomipersonal, chefer och andra kompetenser som
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inte ingick i arbetsgruppen. Alla stadsdelars styrkort är klara och hittills
finns förskolans, grundskolans och äldreomsorgens styrkort på Internet
(exempel på skolans styrkort se bilaga 2). Vid utarbetandet av styrkorten
har inte Göteborgs Stad strikt följt ursprungsmodellen, utan fokus riktades
på vad som är viktigt att mäta inom varje verksamhetsområde. Göteborgs
Stad har fyra perspektiv, vilka är kund, ekonomi, personal och process.
Personal- och ekonomiperspektiven är statiska medan kund- och
processperspektiven är mer specifika för varje verksamhet.
Personalperspektivet är dessutom gemensamt för många av styrkorten och
därför blir det ett slags koncernmätetal.

Spårvägen kom i kontakt med balanserad styrning något senare, nämligen
1999, då en av cheferna var på en utbildning i balanserad styrning. I
samband med att en ny affärsplan utarbetades samma år började
bolagsledningen utarbeta ett styrkort. I bolagsledningen ingår
affärsområdescheferna, vilka är åtta stycken, och de fattar beslut avseende
bolaget som helhet. Vidare finns det en arbetsgrupp i anknytning till
respektive affärsområdeschef, vilka också varit med vid framtagandet av
styrkortet. Tidigare fanns en ekonomisk månadsrapport med bara siffror
och ett antal nyckeltal, men i och med balanserad styrning hamnade dessa
nyckeltal i ett nytt sammanhang. Perspektiven som Spårvägen använder är
finansiellt, kund, interna processer och personal. Anledningen till att det
inte ingår något förnyelse- och innovationsperspektiv beror antagligen på
att det perspektivet inte ingick i den modell som tidigare nämnda chef fick
lära sig på utbildningen.

7.1.5 Kundperspektivet respektive Finansiella perspektivet
Kvalitetsarbetsmässigt är begreppet kund ett förhållningssätt, det vill säga
hur Göteborgs Stad förhåller sig till de personer som de är till för. I
Göteborgs vision står det Göteborgaren istället för kund. I styrkorten har
respektive arbetsgrupp tagit fram vem som är kund inom respektive
verksamhetsområde, exempelvis är skolans kunder elever och i viss mån
föräldrar och äldreomsorgens kunder är den äldre och i viss mån de
närstående. Det blir därför olika kundgrupper beroende på vilken
verksamhet som bedrivs och Göteborgaren kan även vara kund på flera
olika styrkort. En av våra respondenter, projektledare inom balanserad
styrning,  håller med Olve et al (1999) om att kundperspektivet för en
kommun kan ses som ett relationsperspektiv, i och med att det är politiskt
förbestämt vilka dina relationer är respektive vem som sköter din service.
Eleverna blir oftast hänvisade till den skola i vilken stadsdel de bor och den
äldre blir hänvisad till omsorgsverksamheten i sin kommun. Respondenten
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anser dock att det kan finnas en risk med ett relationsfokus, eftersom det
lätt kan glömmas bort vad kundbegreppet står för, nämligen respekt och
ödmjukhet.

Inom Spårvägen är det däremot de som reser kollektivt som utgör den
främsta kunden, men beställaren kan också ses som en kund.

”Finns det inga som reser finns det inga kunder som vill köpa
trafik heller. Många gånger befinner man sig i olika
kundsituationer, är man till exempel på konferens med våra
beställare är de våra viktigaste kunder just då”

VD Spårvägen

När det gäller det finansiella perspektivet riktar det sig dels till
kommunstyrelsen som ett uppföljningsinstrument och dels till
Göteborgaren för att de skall få en känsla för vad det faktiskt kostar att
bedriva viss verksamhet. Det finansiella perspektivet skall alltså fungera
som ett upplysningsinstrument för att sprida information och kunskap.
Förhoppningen är att det skall ägnas mindre tid åt att studera vad pengarna
används till och istället börja granska resultatet av insatta medel.

7.1.6 Implementering
Implementeringsarbetet har inte varit enkelt med tanke på att Göteborgs
Stad är en stor organisation med många medarbetare. Det är viktigt att
cheferna och ledarna engagerar sig i implementeringsarbetet, men detta är
inte tillräckligt. Arbetsgrupperna har också ett visst implementeringsansvar
och de befinner sig ofta hos verksamheterna för att prata och diskutera med
medarbetarna. De försöker implementera styrkorten utifrån nyttan med dem
– varför är styrkorten bra för just er verksamhet? Det har förekommit
mycket seminarier och informationsträffar, men all utbildning har varit
frivillig. Det finns även utbildningar för medarbetarna som syftar till att
förklara vad siffrorna som är framtagna kan användas till. Skolan har varit
den institution där det funnits mest motstånd till balanserad styrning i
Göteborg och motståndarna frågar sig bland annat varför varje enskild
skola skall ha ett eget styrkort och inte ett gemensamt. När medarbetarna
väl förstått modellen och idéerna har de flesta ansett att det är en bra metod
som underlättar det dagliga arbetet.

De balanserade styrkorten har bidragit till diskussioner om exempelvis vem
är verksamheten till för och varför gör vi på ett visst sätt? Ur
styrningssynpunkt har styrkorten ännu inte fyllt sin funktion, utan det
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dröjer antagligen ytterligare ett par år innan detta kommer att vara möjligt.
Det gäller även att inte ha för höga förväntningar om att styrkorten kommer
ge snabba resultat för det skulle vara ett misslyckande redan från början.
Med andra ord är det en långsam process att införa denna typ av
styrningsmodell och det kan dröja upp emot fem år innan trender kan
urskiljas. I framtiden kommer balanserad styrning förmodligen vara det
huvudsakliga styrinstrumentet och då kommer organisationen antagligen ha
ett koncernstyrkort med ett fåtal data och under dem finns det
verksamhetsstyrkort och därunder även enhetsstyrkort.

Styrkorten inom kommunala bolag kommer antagligen att vara mer lika
Kaplan och Nortons ursprungsmodell, eftersom de styrs mer finansiellt än
den traditionella kommunala verksamheten. Spårvägens styrkort är inte lika
implementerat bland medarbetarna som Göteborgs Stads styrkort.
Spårvägens styrkort finns i princip på ledningsnivå och det är endast 30-50
personer som känner till det, men det finns även nyckeltal som alla känner
till. Alla vet exempelvis vad arbetad tid dividerad med planerad tid innebär
eller annorlunda uttryckt:

”…hur mycket sitter en förare vid ratten? Ju mer tid han sitter
vid ratten desto mer pengar tjänar vi”

VD Spårvägen

7.1.7 Användningen av balanserat styrkort
Hittills används inte styrkorten i den utsträckning som Göteborgs Stad
hoppas på att de skall göra i framtiden, varför det är för tidigt att bedöma
nyttan av styrkorten. I framtiden är förhoppningen att exempelvis personer
som skall flytta till Göteborg besöker hemsidan för att undersöka var de vill
bo och i vilken skola de vill att deras barn skall gå. När behoven finns
kommer styrkorten kunna tillfredsställa många och i stort sett kommer
många frågor kunna besvaras utifrån styrkorten. Medborgarna skall
exempelvis kunna använda Internet för att jämföra skolor och sedan välja
den de tycker är bäst. Förutsättningen för detta är att kommunen redovisar
nyckeltal som på ett riktigt sätt skildrar de olika skolorna, det måste finnas
nyckeltal som går att värdera. Göteborgs Stad använder sig av enkäter när
de utvärderar verksamheterna och dessa uppdateras årligen. Det finns även
data som går att hämta direkt i källsystemen som exempelvis på
ekonomisidan. Målet är att ingen skall föra rapporter som inte kommer
användas i styrkorten.
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Med hjälp av balanserade styrkort vill Spårvägen bland annat uppnå att
personalen känner sig mer delaktiga och att kunden skall erhålla bättre
service. Framgångsfaktorer för att nå dit kan vara engagerat ledarskap och
allas delaktighet. Spårvägen har i dagsläget inte utarbetat sina nyckeltal
med hjälp av balanserad styrning utan med hjälp av erfarenhet av vad som
är viktigt att mäta. Risken med nyckeltalsuppföljning kan vara att det
utarbetas för många nyckeltal som ingen orkar följa upp. All energi och tid
spenderas på att ta fram alla värden och koncentrationen förloras kring det
som egentligen är viktigt. Spårvägen utsattes även för detta när det gällde
att utarbeta mål. De fick fram 30 stycken mål i bolaget som helhet och det
var för många för att följa upp, samt att en del av målen kom i konflikt med
varandra, till exempel ekonomi och kvalitet. Vid ett framtida användande
av balanserad styrning hoppas Spårvägen kunna lösa detta problem.

Balanserat styrkort innebär till stor del mätning av verksamheten och det är
lättare att mäta i hårda förvaltningar än i mjuka förvaltningar.

”Jag menar om man ska mäta kundtillfredsställelse på ett dagis,
ska man då fråga barnen eller föräldrarna eller båda två och hur
ska man i så fall väga det på ett säkert sätt så att vi vet att svaret
stämmer överens med verkligheten. Detta kan vara svårare att
mäta än vagnkilometer, det är bara att gå ut med en mätsticka
och börja mäta.”

VD Spårvägen

Mätningen i sig kan alltså vara svårare i de mjuka förvaltningarna, men
detta förhindrar inte att balanserad styrning används inom båda
förvaltningarna. Anledningen till att de mjuka förvaltningarna inom
Göteborgs Stad ofta kommit längre med sitt införande av balanserade
styrkort beror på att de kommunala bolagen inte har drivit
styrkortsprojektet lika hårt som Göteborgs Stad. Spårvägen har provat
balanserad styrning för att ta reda på om de kan få fram några nya nyckeltal
som bättre lämpar sig för uppföljning av verksamheten samt om de kan
erhålla en bättre struktur i framtagandet av nyckeltalen. Spårvägen styr
delvis med hjälp av sitt styrkort, eftersom de gör uppföljningar och
kontrollerar om de arbetar mot rätt eller fel håll, men det är inte det enda
styrsättet.

En faktor som gör att det kan vara lättare att använda balanserad styrning
på kommunala bolag är att deras verksamhet ofta är mer enkelspårig än den
traditionella kommunala verksamheten. Sistnämnda har mycket olika
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verksamhet som till exempel barnomsorg, äldreomsorg och kultur, medan
Spårvägens verksamhet är transporter, Göteborgs Energis verksamhet är
energi och så vidare.

7.2 Nora
I Nora bestod våra respondenter av representanter från en hård del och en
mjuk del inom den kommunala verksamheten. Den hårda delen utgörs av
den tekniska avdelningen där vår respondent är före detta teknisk chef och
sedan 1 mars 2002 kommunchef. Den mjuka delen utgörs av
bildningsförvaltningen där respondenten är bildningschef.

7.2.1 Bakgrund
Nora kommun är en liten kommun med cirka 10 500 invånare och av dessa
är 1 100 personer anställda inom kommunen. Tekniska avdelningen inom
Nora kommun svarar för samhällsfunktioner i kommunen, de producerar
och distribuerar dricksvatten, tar hand om och renar avloppsvatten, samlar
in och hanterar avfall, sköter och underhåller gator, vägar, parker och ser
till att det finns lokaler för utbildning, barn- och äldreomsorg.
Bildningsförvaltningen samordnar och leder förskoleverksamhet, skola,
fritidsgårdar, och vuxenutbildning.

7.2.2 Vision och strategi
De förtroendevalda har tagit fram en vision som skall råda för hela
kommunen. Det har även arbetats med visioner och strategier på
enhetsnivå. Meningen är att visionen och strategin i enheternas styrkort
skall anknyta till kommunens totala vision. Visionerna och strategierna är
inte kopplade till något av de politiska partierna, varför det inte skulle
uppstå några problem vid ett eventuellt maktbyte.

7.2.3 Styrning idag
Idag tillämpas balanserad styrning, men innan arbetet med balanserad
styrning inleddes använde sig Nora av ren budgetstyrning. Detta styrsätt
fokuserade dock alltför mycket på hur mycket pengar som hade använts.
Budgeten blev endast ett verktyg för att kontrollera hur resurserna
användes, varför budgeten idag är kopplad till styrkorten.

7.2.4 Balanserat styrkort
Nora kommun kom i kontakt med balanserat styrkort när Svenska
Kommunförbundet anordnade ett projekt om balanserad styrning. Det var
år 1998 som politikerna kom överens om att balanserade styrkort skulle
införas i hela kommunen och det fattades även ett beslut på detta. Det har
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utarbetats ett centralt styrkort för hela verksamheten, vilken är en politisk
produkt. Styrkorten på enhetsnivå har inledningsvis utarbetats i större
arbetsgrupper om 20 personer, därefter delades denna grupp in i mindre
grupper med sex till sju personer. I gruppen ingick dels arbetsledare och
chefer men även personer som arbetade i den operativa verksamheten.
Ambitionen är att alla enheter skall ha ett eget styrkort, men dit har
kommunen inte nått ännu.

Ytterligare en anledning till att Nora intresserade sig för balanserad
styrning var att diskussioner om kvalitetssäkring gjorde att nya modeller
efterfrågades. I Nora arbetades det inte tidigare med kvalitet på ett
systematiskt och generellt sätt, utan det var upp till varje enhet att fundera
på detta. Kommunen hade funderingar på att införa kvalitetsinstrument, till
exempel ISO 9000, men de trodde att detta skulle medföra ett stort
administrativt arbete och ett tveksamt utfall. Istället valde Nora kommun att
arbeta med balanserad styrning och följande citat kan förklara varför:

”Med balanserad styrning ges större möjlighet att välja hur
detaljerat man vill styra och därmed hur mycket tid man vill
satsa.”

Kommunchef

Vår respondent inom den tekniska avdelningen tror inte att alla politikerna
är eniga om modellen idag, vilket de var 1998, trots att det är en modell
som är beslutad i full enighet i kommunen. Det har hänt mycket sedan dess
och verksamheterna anser att de inte vill arbeta med balanserad styrning,
eftersom de har mycket annat att leva upp till. Det finns även enskilda
medarbetare som är motståndare till den balanserade styrningen.
Motståndet har inte varit lika stort inom den tekniska sidan av kommunens
verksamhet som inom vissa andra delar av kommunen. Motstånd kan födas
i och med att det övergripande styrkortet är en politisk produkt och
medarbetarna känner därför ingen delaktighet eller ansvar för styrkortet.

Inom den tekniska avdelningen i Nora har styrkorten utformats med fyra
perspektiv; ekonomi, human, process och kund. Inom
bildningsförvaltningen har styrkorten också fyra perspektiv, men
processperspektivet har uteslutits och istället har de utveckling och lärande.
(se bilaga 3)
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7.2.5 Kundperspektivet respektive Finansiella perspektivet
Kommunens huvudsakliga kund är medborgaren, men detta är ett
besvärligt begrepp inom den kommunala verksamheten. Kunden är ett
tydligare begrepp för den tekniska verksamheten än inom de mer mjuka
verksamheterna. Den tekniska verksamheten har ett direkt kundförhållande
med exempelvis vattenabonnenterna, medan elever som kunder inte är lika
självklart. Det finansiella perspektivet vänder sig till uppdragsgivaren och
innebär att kommunen har fått en viss summa pengar som de skall använda
på ett effektivt sätt. Vidare skall det synas i styrkorten att pengarna har
använts på bästa sätt och enligt de direktiv som kommunen har fått. Det
kan vara enkelt att säga att budgeten skall hållas, men frågan är då om
verksamheten kunde ha utförts mer effektivt eller på ett mer ekonomiskt
sätt.

7.2.6 Implementering
Innan implementeringen av styrkorten måste det utredas vad som är
relevant för den enskilda verksamheten, vad som skall användas i modellen
respektive vad som skall tas bort. Implementeringen måste vara på en
lämplig nivå för att medarbetarna skall känna sig delaktiga i projektet och
det krävdes mycket kommunikation mellan de mindre och de större
arbetsgrupperna. Det var många nya begrepp för medarbetarna som
användes vid introduktionen av styrkorten och därmed föddes ett dolt
motstånd mot styrmodellen. Teoretiskt är balanserad styrning en bra
modell, men vid en implementering på kommunal verksamhet måste de
amerikanska begreppen tonas ned och eventuellt förändras för att
avdramatisera implementeringen.

7.2.7 Användningen av balanserat styrkort
Tekniska avdelningen i Nora startade arbetet med balanserad styrning
tidigt, men ännu är implementeringen inte fullgjord även om det är det
framtida målet. Bildningsförvaltningen vill synkronisera arbetet med
styrkorten med de lagar som finns angående lokala arbetsplaner och
kvalitetsredovisningar och därför har de valt att inte benämna det för
styrkort utan för lokala arbetsplaner, även om dessa har samma syfte som
ett styrkort. När de lokala arbetsplanerna utarbetats är inte alla perspektiven
lika centrala, utan för bildningsförvaltningens verksamhetspersonal är elev-
och barnperspektivet det viktigaste. Förvaltningens hela verksamhet måste
däremot arbeta med alla perspektiven. Även för bildningsförvaltningen är
målet att alla skall arbeta med balanserad styrning.
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Mätningen inom den tekniska avdelningen respektive inom
bildningsförvaltningen kan skilja sig åt, eftersom det kan vara svårare att
finna lämpliga styrtal inom mjuka verksamheter. När enkla saker ska mätas
som till exempel hur många bilar som åker på gatorna eller hur många
elever som har fått godkänt i matematik är det lika lätt att mäta inom de två
olika sektorerna, men tyvärr säger inget av dessa två mått något om hur bra
verksamheten inom kommunen är. Det är med andra ord viktigt att finna
mått som visar vad medarbetaren i parken respektive medarbetaren i skolan
bidrar med till den totala verksamheten.

De förtroendevalda borde ha den största nyttan i ett användande av
balanserat styrkort i Nora kommun, men även de enskilda arbetsenheterna.
På sikt kommer styrkorten att finnas på Internet för att även medborgarna
skall kunna ta del av uppföljningarna. För att styrkorten skall kunna finnas
på Internet krävs att de inte är alltför komplexa, det får med andra ord inte
vara för mycket svårtolkade siffror.

7.3 Brämhult
I Brämhult bestod våra respondenter av representanter från endast mjuka
delar inom den kommunala verksamheten.

7.3.1 Bakgrund
Brämhult är en av tio kommundelar inom Borås kommun, vilken har cirka
10 300 invånare, och bildades 1992 som ett resultat av den omorganisation
som Borås kommun genomförde. Syftet med den nya decentraliserade
organisationen var att det skulle bli kortare kontaktvägar mellan politiker
och invånare. Den kommunala verksamheten skulle anpassas efter lokala
förutsättningar och till invånarnas behov av service.

Kommundelen består av en nämnd med nio ledamöter och fyra olika
verksamhetsområden; förskola/skola, äldre- och handikappomsorg, individ-
och familjeomsorg och slutligen fritid och kultur. Inom dessa områden
finns det sedan cirka 30 enheter.

7.3.2 Vision och strategi
”Människor ska känna stolthet över att leva och verka i Borås,
ett bra val som signalerar hög livskvalitet. Boråsaren ska vara en
god ambassadör för sin stad”.

www.boras.se, 2002-04-26
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Visionen, som Borås kommun fastlagt, är politikerna överens om och den
utgör även underlag då de olika verksamhetsområdena skall utforma sina
egna visioner. Inom Brämhult anses inte ett maktbyte innebära att visionen
skulle komma att förändras.

”Vi kan ju inte byta vision vid varje val”
Kommundelssekreterare

Ovanstående citat stämmer bra överens med förutsättningen för balanserad
styrning, vilket innebär att modellen ska knyta ihop det strategiska arbetet
med det operativa arbetet. De visioner som de olika enheterna arbetar efter
innehåller frågor som varför finns vi till och vad strävar vi mot?

Kommunens politiska uppdrag översätts till strategier som senare
sammanfattas i form av framgångsfaktorer vilka följs upp genom
strategiskt utvalda och målsatta indikatorer. De strategifrågor som
Brämhult arbetar med är, hur skall vi gå tillväga, det vill säga val av
inriktningar och prioriteringar.

7.3.3 Balanserat styrkort
Efter studier av diverse informationskällor samt konferens hos
Utvärderingsringen ansåg Brämhult att strukturen och åskådligheten inom
balanserad styrning tilltalade dem som ett nytt sätt att kommunicera på
inom verksamheten. Vid kontakten med balanserad styrning letade
Brämhult efter ett nytt styrsystem eftersom det fanns brister inom det
tidigare styrsystemet. Bristerna bestod främst av att det fanns oerhört
många mål, vilket gjorde det svårt att följa upp och utvärdera målen, vilket
ofta innebar att dessa två viktiga moment uteblev från styrningsarbetet. Den
andra bristen bestod av att det fanns enorma mängder av information, men
det saknades en struktur för att kunna återge denna information på ett
åskådligt sätt. Dessa två brister var den huvudsakliga anledningen till
varför Brämhult började söka efter en ny styrmodell och med hjälp av
balanserad styrning fann de ett bra instrument för deras problem. Genom
balanserad styrning får arbetet med uppföljning och utvärdering en mer
strategisk inriktning och blir en integrerad del i arbetsprocesserna samtidigt
som överblickbarheten ökar. Det var 1999 som politikerna beslutade att
Brämhult skulle arbeta med balanserad styrning som
kvalitetssäkringsinstrument.

För att skapa ett styrkort inom kommundelen Brämhult bildades en
projektgrupp bestående av cirka tio personer från kommunens
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ledningsgrupp. Det har även varit en arbetsgrupp knuten till denna
projektgrupp som bestod av representanter utifrån verksamheten, vilka
inhämtade information och synpunkter från medarbetarna. Arbetet med
balanserad styrning pågick parallellt med de dagliga arbetsuppgifterna
inom verksamheternas ledningsgrupper.

Styrkortet som Brämhult har utvecklat innehåller fem perspektiv vilka är;
ekonomi, medborgare/individ, process & miljö, utveckling & lärande samt
medarbetare. Varför Brämhult har valt att tillföra medarbetarna som ett
eget perspektiv är på grund av att medarbetarna utgör det viktigaste
verktyget inom kommunal verksamhet. Varför Brämhult har valt att döpa
om det ursprungliga kundperspektivet beror på att det inte enbart är
kunden, det vill säga den nyttjande individen av verksamheten, som är
intressant för den kommunala verksamheten. Den nyttjande individen utgör
endast en liten andel av alla medborgare inom en kommun, men egentligen
kan alla medborgare i princip anses vara potentiella kunder och de delar
även med sig av deras pengar i form av den skatt som de betalar. Brämhults
övergripande styrkort återfinns i en balanshandbok som beskriver
styrkortets utseende (se bilaga 4). Varje enhet skall i slutändan erhålla egna
balanshandböcker.

7.3.4 Kundperspektivet respektive Finansiella perspektivet
Inom skolan är det eleven och föräldrarna som kan anses vara kund, men
det finns även indirekta kunder som nämnts ovan. Det finansiella
perspektivet riktar sig till både politiker och medborgare. För
kommundelens del riktar det sig till politikerna medan det för de olika
verksamheterna riktar sig till verksamhetsledningen och medborgarna.
Fullmäktige är den som direkt fördelar pengarna, men det får inte glömmas
bort att det är skattepengar och således är det viktigt för medborgarna att
pengarna hanteras på rätt sätt.

7.3.5 Implementering
För att kunna erhålla en bra implementering och skapa en förståelse varför
balanserad styrning är en användbar modell har Brämhult satsat på en åtta
till nio dagars utbildning för de som skall bli så kallade projektledare.
Deltagarna inom dessa utbildningar var ofta verksamhetschefer och dessa
skulle sedan starta upp arbetet med balanserad styrning inom respektive
verksamhet. Av Brämhults 1 300 anställda har cirka 100 stycken deltagit i
den längre utbildningen, vilket har gjort dem till projektledare och
budbärare ute i verksamheterna. Inom skolan har de anställda inte direkt
”ropat halleluja” då en ny styrmodell har presenterats och det är därför
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som budbärarna har fått en central uppgift, vilken inneburit att försöka få
de anställda inom skolan att uppfatta balanserad styrning som en hjälp
istället för en arbetsbörda. För att ytterligare tydliggöra det positiva
budskapet med balanserad styrning har det inom Brämhult diskuterats att
alla ska göra sin egen ”resa” inom balanserad styrning, det vill säga att alla
ska utveckla sitt eget styrkort och upptäcka sina egna styrkor och
svagheter.

”För mig är balanserad styrning två delar: dels verktyget som är
ganska konkret där man gör en balanshandbok och styrkortet
och vad som ska stå i detta, men sedan innehåller balanserad
styrning en ganska ödmjuk sida som innebär att man får en
chans och ett alibi att diskutera sin egen verksamhet lyft från det
dagliga tjafset, utan mer filosofiska frågor som varför går vi till
jobbet, vad måste vi vara bäst på hos oss”

Utvecklingsledare inom förskolan och skolan

En önskan med implementeringen av balanserad styrning inom Brämhult är
att alla arbetslag och eventuellt att varje enskild medarbetare ska ha en
egen balanshandbok innehållande frågor som till exempel varför går jag till
arbetet eller vad måste jag prioritera för att det skall fungera inom min
verksamhet? Målet är dock att alla medarbetare åtminstone skall ha fått
möjlighet att bli delaktiga i balanserad styrning vilket följande citat
tydliggör:

”Alla ska åtminstone ha fått möjlighet att bli delaktiga i detta,
det är en grundsats inom balanserad styrning. Få en dialog
istället för en diskussion där nödvändigtvis någon måste vinna.
Alla har ett ansvar och att man från chefsnivå visar tillit till
medarbetarna”

Utvecklingsledare inom förskolan och skolan

Vid implementeringen av balanserad styrning var det till en början ett
motstånd bland medarbetarna. Motståndet har ändock till största del kunnat
förhindras via den längre utbildningen som gavs till i första hand de olika
verksamhetscheferna och att de på detta sätt fick en inblick i vad
balanserade styrkort kunde erbjuda. Idag är slutresultatet av den
balanserade styrningen inte lika fokuserat på balanshandboken och det
tekniska styrkortet utan det handlar mer om ”mjukare” frågor och olika
diskussioner kring verksamheten.
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7.3.6 Användningen av balanserat styrkort
Användningen av balanshandboken skall ge en ökad förståelse för den
kommunala verksamheten, det vill säga själva uppdraget i sig, till exempel
varför det ser ut som det gör. Inom Brämhult är det en mycket stor frihet
för de olika verksamheterna och enheterna hur de använder de balanserade
styrkorten och utgångspunkten är inte att de olika styrkorten skall jämföras.
Tanken med balanserad styrning inom skolan är att den ska knyta ihop alla
de styrinstrument som finns idag, till exempel skollag och läroplan, och
erhålla en samlad bild av allt som skolan utför.

Brämhult erhåller sina mätetal om den upplevda kvaliteten på den
producerade tjänsten via enkäter. Kvalitet kan inte mätas via exempelvis
antal lärare per elev eller hur betygen har utvecklats under en period,
eftersom dessa så kallade hårda indikatorer inte beskriver om kvaliteten har
blivit bättre eller sämre. Bättre betyg betyder inte att kvaliteten på
undervisningen har höjts, det kanske endast är mer begåvade elever under
denna mätperiod. Resonemanget kan jämföras med ett citat:

”Bara för att bensinmätaren blinkar behöver inte det betyda att
bilen är av dålig kvalitet, men om det inte snart görs något åt
detta problem kommer den att vara värdelös.”

Utvecklingsledare inom förskolan och skolan

Det är även på detta sätt som Brämhult skall arbeta med dess indikatorer
och slutsatsen blir att det inte går att endast använda sig av en indikator.

Informationen inom de balanserade styrkorten uppdateras kontinuerligt och
tanken är att det ska vara en pågående process som varken har en början
eller ett slut. Brämhult beslutade till exempel att de måste förbättra
informationen gentemot medborgarna och bestämde sig då för att mäta
antalet träffar på deras hemsidor för att därigenom även stimulera en
höjning av kvaliteten på de olika hemsidorna. Från första mätningen tills
nya mätningar genomfördes hade antalet träffar fördubblats.

De nya inslag som de balanserade styrkorten har bidragit till är att fokus
numera är på medborgaren/individen, det vill säga de personer som erhåller
de producerade tjänsterna istället för att ha verksamheten i fokus. Ett
problem som de balanserade styrkorten har löst är att det numera finns en
enkel modell och system för att hantera de stora mängder statistik som
bland annat statistiska centralbyrån efterfrågar. De nya problem som
användandet av styrkort innebär är att det är lätt att hamna i ett
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definitionsträsk, eftersom det finns en mängd olika benämningar på de
olika delarna inom balanserad styrning.

Balanserad styrning är en modell som kommit för att stanna, men det
kommer kanske i framtiden inte heta balanserad styrning. Det kommer
kanske mer att talas om olika egna framtagna modeller hos olika
verksamheter, men att grunden består av Kaplan & Nortons ursprungliga
tankar om Balanced Scorecard. Vid introduktionen av balanserad styrning
kan det vara svårt att få modellen och fungera om viktiga nyckelpersoner
försvinner från organisationen, men då modellen väl har börjat fungera
kommer inte balanserad styrning att försvinna. Systemet kommer att leva
vidare eftersom modellen kan se olika ut inom olika kommuner och det
påverkar också ett fortsatt leverne. Det anses inte heller vara något problem
att modellen egentligen är framtagen för privata företag, eftersom det även
inom kommunal verksamhet har funnits ekonomiska mål. Om kommunerna
till exempel inte fokuserar på sina kunder/medborgarna kommer dessa till
slut söka sig utanför kommunen för att tillfredsställa sina behov.
Slutresultatet av en användning av de balanserade styrkorten ska gynna
medborgarna, men även att medarbetarna erhåller en högre insikt om vad
som är viktigt anser de i slutändan även kommer att gynna medborgarna

7.4 Linköping
I Linköping har vi intervjuat budgetchefen och därmed erhållit
övergripande information vad gäller både hårda och mjuka delar av den
kommunala verksamheten.

7.4.1 Bakgrund
Linköpings kommun är en relativt stor kommun med drygt 134 000
invånare och det är cirka 7 500 anställda inom kommunen.
Kommunfullmäktige har olika mål- och utvärderingsutskott till sitt
förfogande; demokrati, ekonomi, omsorg, bildning- och kultur, näringsliv-
och sysselsättning, samhällsbyggnad- och miljö samt elva geografiska
utskott. Linköpings kommun organiseras enligt beställarutförarmodellen.
Sju beställarnämnder beställer verksamheten hos antingen kommunala,
privata eller föreningsdrivna utförare. Ett exempel på detta är
Omsorgsnämnden, där 45 procent av vårdbostäderna drivs i kommunal regi
och 55 procent av privata utförare.

Upphandlingen av exempelvis vårdbostäder sker ofta för en tre- eller
femårsperiod och både kommunala och privata utförare får lämna ett pris
för att driva verksamheten under nästkommande period.
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Upphandlingsprocessen ser ungefär likadan ut även för den tekniska sidan
av kommunens verksamhet, eftersom det även här görs en upphandling av
till exempel asfaltering av gator. Det praktiska utförandet skiljer sig
däremot åt, med tanke på att de förstnämnda är tjänsteproducerande och de
sistnämnda är mer hårt producerande. Det är beställarnämndernas uppgift
att se till att kommunmedborgarna får den service och verksamhet som
fullmäktiges majoritet beslutat om.

7.4.2 Vision och strategi
Kommunen i Linköping har egentligen inte haft någon övergripande vision,
där de formulerat mål för de olika utskotten. Det som däremot finns är ett
samordningsdokument som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern
utformade när de tillträdde. Dokumentet, som heter Ansvarsalliansen, är ett
gemensamt handlingsprogram och kan ses som ett visionsdokument, men
det sträcker sig inte längre än under mandatperioden. Kommunen har alltså
ingen övergripande vision som alla ledamöter är överens om och som skall
gälla för exempelvis 2010. Det finns formulerade visioner inom de enskilda
verksamheter inom kommunen, exempelvis miljöfrågor och även inom
personalområdet, men ingen samlad formulering för hela kommunen. När
en mandatperiod är slut och det eventuellt blir ett maktbyte kommer
antagligen ett antal mål förändras, vilket beror på att ledamöterna i
kommunfullmäktige inte är överens om alla nuvarande mål.

7.4.3 Styrning idag
Inom Linköpings kommun kan budgeten ses som en sammanfattning på
hur styrningen fungerar. I budgeten anges exempelvis hur mycket pengar
verksamheten har att tillgå, vad som skall produceras för pengarna, vilka
kommunala mål som kommunfullmäktige har antagit. Det finns en
redogörelse i budgeten som beskriver vad som skall utföras och det finns
dessutom en åtgärdsplan för vad nämnderna skall prestera för pengarna och
hur de skall uppnå målen. Budgetprocessen innebär att beställarnämnderna
skriver ett budgetförslag som sedan en budgetberedning granskar.
Budgetförslaget är ett åtagande från nämndens sida och
kommunfullmäktiges beslut är en accept utav budgeten, vilket gör
kommunfullmäktige till den översta beslutande församlingen.

7.4.4 Balanserat styrkort
Linköpings kommun kom i kontakt med balanserad styrning 1997 i
samband med en föreläsning om ämnet. 1998 startade ett samarbetade med
Linköpings universitet, då studenter gav förslag på hur ett styrkort kunde se
ut för olika skolor i Linköping. Linköpings kommun har inte valt att
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utforma styrkort på central nivå, däremot har vissa enheter tagit fram egna
styrkort. Styrkorten togs fram i arbetsgrupper och de är eniga om att det
inte bara har blivit balanserad styrning utan även en
verksamhetsutveckling, förbättring av arbetsmiljön, möjlighet att påverka
sin arbetssituation och så vidare. Enheterna har själva fått styra över hur
styrkorten skall utvecklas, eftersom det är enheternas eget intresse som
skall tillfredställas. Detta gör att det inte finns någon enhetlighet i de hittills
framtagna styrkorten.

7.4.5 Kundperspektivet respektive Finansiella perspektivet
Vem som är kund inom kommunen ger respondenten ett antal exempel på;
för skolan är det eleverna eftersom skollagen främst riktar sig mot dem och
inom den tekniska sidan av kommunens verksamhet är kunden alla de
människor som utnyttjar tjänsterna, till exempel de som vistas på gatorna
eller i parkerna. Det är mot kommunens ”kunder” som
utvärderingsrapporterna ställs. Linköpings kommun har till exempel inom
skolan, en enkätundersökning riktad mot eleverna som genomförs vartannat
år. Inom viss barnomsorg måste även frågor riktas mot föräldrarna och när
det gäller äldreomsorgen måste vissa frågor riktas mot anhöriga, därför har
kommunen även ett kundförhållande till elevernas föräldrar och de äldres
anhöriga.

Det är de röstberättigade inom kommunen som är ägare till den kommunala
verksamheten, de kan indirekt sägas äga politikerna. Det är vid ett val som
ett maktbyte kan ske och detta kan liknas med att de röstberättigade har
samma roll som ägarna till ett privat företag i och med att de kan avskeda
sin styrelse.

7.4.6 Användningen av balanserat styrkort
En av fördelarna med att använda balanserat styrkort är att det ger en
samlad bild av verksamheten. En nackdel är att det finns risk för en
förenklad redovisning, det vill säga att de perspektiv som används ger en
förenklad bild av verksamheten. Ytterligare ett problem vid användningen
av balanserade styrkort är att det blir för mycket och för svår
administration. Mätandet och rapporterandet blir för omständigt och därför
finns det risk för att intresset hos enheterna minskar när de inte ser sin egen
nytta med arbetet. Arbetet med balanserad styrning måste vara ett naturligt
inslag i den dagliga verksamheten för att det ska accepteras av
medarbetarna.



Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet

48

Mätningen skall gå snabbt för att ge en omedelbar uppfattning i
kombination med en större mätning exempelvis vartannat år. En enkät är
inte särskilt styrande för verksamheten, men utifrån den kan mål
formuleras. Frågor som vad vårdtagare tycker om personalens bemötande
räcker inte att göra vartannat år, utan måste göras oftare, därför tror
Linköpings kommun på att utveckla enkla styrkort som komplement till de
stora totalenkäterna.

Den ursprungliga modellen för balanserad styrning är amerikansk och
egentligen framtagen för industrin, men detta hindrar inte ett användande
på kommunal verksamhet. Det finns inget egenintresse i att kommunerna
skulle utveckla egna modeller. Styrkorten blir specifika för varje enhet
eftersom arbetslag från respektive enhet är med vid framtagandet av
styrkorten. Innebörden av detta är att ursprungsmodellen kan ändras och
utformas på ett nytt sätt för att bättre passa den egna verksamheten, det kan
till exempel vara nya perspektiv som införs. Inom exempelvis omsorg har
modellen utökats med ett personalperspektiv för att betona hur viktig
personalen är.
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8. Analys

I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av teorin som vi redogjort för i
kapitel fyra, fem och sex. Analysen är strukturerad efter våra två
problemfrågor och utgör även grunden för de slutsatser som vi redogör för
i kapitel nio.

8.1 Kommunala särdrag och dess inverkan vid applicering av
Balanced Scorecard

8.1.1 Inledning analys
Varför kommunal verksamhet på senare år börjat intressera sig för
Balanced Scorecard beror, enligt våra respondenter, på att många
kommuner har haft problem med att finna en lämplig modell för
uppföljning och utvärdering av dess verksamhet. Alla våra studerade
kommuner har kommit i kontakt med Balanced Scorecard via utomstående
kontakter såsom Svenska Kommunförbundet och Utvärderingsringen. De
tillfällen som har varit aktuella har bland annat utgjorts av konferenser,
seminarier och projekt. Varför till exempel Göteborgs Stad blev
intresserade av en ny modell var bland annat på grund av att de visste exakt
vad maten i skolan kostade men inte om den smakade bra. I Nora kommun
fanns det inga modeller för kvalitetssäkring varför det var intressant att
börja arbeta med Balanced Scorecard. Det går att urskilja att flertalet av
kommunerna har kommit i kontakt med Balanced Scorecard av rena
tillfälligheter, men Balanced Scorecard förefaller dock vara ett bra svar på
de brister som kommunerna ansåg fanns i deras tidigare styrsystem. En del
respondenter anser vidare att det lika gärna kunde ha kommit att bli en
annan modell som tillämpades, det går med andra ord inte att påvisa att just
Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet från början var ett
medvetet val.

Det har även under de senaste åren talats mycket om att kommunal
verksamhet ska konkurrensutsättas för att skapa bättre och effektivare
verksamhet. För att kommunal verksamhet exempelvis ska kunna utvärdera
sin egen verksamhet och mäta kvaliteten i förhållande till externa utförare,
krävs att det finns lätthanterliga och begripliga uppföljnings- och
utvärderingsmodeller. Frågan är då varför kommunal verksamhet inte har
tillämpat Balanced Scorecard eller någon liknande modell i någon större
utsträckning?
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Inom kommunal verksamhet var det tidigare en alltför stor fokusering på
vad de olika verksamheterna kostade och inte om det var en acceptabel
output som verksamheterna presterade. Frågor som vad tycker
kommuninvånaren om de kommunala tjänsterna och är vår verksamhet
anpassad efter efterfrågan samt förutsättningar som existerar, var det ingen
inom kommunal verksamhet som kunde svara på. Frågor av detta slag var
inte lika prioriterade som att erhålla information om kostnader, men enligt
de svar vi erhållit från intervjuerna har kommunerna nu fått anpassa sig till
att mer prioritera frågor liknande de ovan, vilka alltid varit mer prioriterade
inom privata företag.

De kommuner som vi har studerat i denna uppsats har alla använt Balanced
Scorecard på något sätt. Frågan är huruvida denna modell är bra för
kommunal verksamhet med tanke på dess särdrag i förhållande till privata
företag. Balanced Scorecard är en modell som egentligen är framtagen för
privata industriföretag och finns det någon möjlighet för kommuner att
tillämpa den ursprungliga modellen? Vi kommer nedan att redogöra för de
tidigare nämnda särdragområdena och vår analys av hur dessa påverkar en
applicering av Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet. Ett
beaktande av särdragen är en förutsättning för att kommunal verksamhet
skall kunna anpassa ursprungsmodellen till dess specifika verksamhet.
Analysen av särdragen är således en del av den strukturella aspekten, det
vill säga frågeställningen hur väl speglar modellen verksamheten.

8.1.2 Existens
Enligt Arvidsson (1991) existerar kommunal verksamhet på helt andra
villkor än privata företag. Företag existerar på grund av att någon eller
några personer valt att investera kapital i verksamheten, medan kommunal
verksamhet existerar på grund av att det fattats ett politiskt beslut och kan
endast upphöra på samma sätt. Den kommunala verksamhetens mer stabila
existens över tiden främjar möjligheten att nå de långsiktiga målen som
Balanced Scorecard innehåller. Balanced Scorecard anses således vara en
passande modell för kommunal verksamhet. Det är även detta argument
som Olve et al (1999) framför vid diskussionen angående Balanced
Scorecard inom kommunal verksamhet.

Enligt Bryntse (2000) kan den geografiska gräns, inom vilken de olika
kommunerna existerar, även utgöra ett särdrag. Flertalet av våra
respondenter hävdar dock motsatsen och anser att kommunal verksamhet
anses verka på en mer global marknad i likhet med privata företag. Det
sistnämnda gäller främst de hårda förvaltningarna inom kommunal
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verksamhet, eftersom deras verksamhet även vänder sig till personer
utanför den geografiska kommungränsen såsom turister. Turister besöker
en viss kommun och nyttjar då gator och parker.

8.1.3 Vision och strategi
Vid en analys av våra fallkommuner fann vi att tre utav fyra kommuner har
en uttalad vision, vilken är giltig för hela kommunen. Visionen är
framtagen av de valda politikerna inom respektive kommun och frågan är
då om denna vision skulle komma att förändras vid ett eventuellt maktbyte
i samband med val. Vad gäller svaret på denna frågeställning erhöll vi
skilda reaktioner. Tre utav kommunerna anser inte att ett maktbyte skulle
innebära att visionen skulle komma att förändras. En kommun anser
däremot inte att ett maktbyte borde påverka visionen och de övergripande
målen, men det går inte att utesluta den möjligheten. För de kommuner som
anser att visionen inte skulle förändras bygger detta resonemang på att
politikerna är överens och det handlar således inte om att visionen är
knuten till ett visst politiskt parti.

Om visionen inom kommuner skulle förändras innebär detta särdrag ett
problem för en applicering av Balanced Scorecard. Modellen strävar efter
att knyta ihop det operativa arbetet med visionen och strategin och vid en
förändring av visionen skulle det leda till att de strategier, kritiska
framgångsfaktorer, mått och handlingsplaner som är framtagna skulle vara
tvungna att förändras efter de nya förutsättningarna.

Citatet, ”visionen skall inte bli en politisk slagpåse”, som en av våra
respondenter uttalade, uttrycker dock att visionen inte kommer att ställa till
problem vid en implementering av Balanced Scorecard. Det går även att
tyda att detta citat överensstämmer med vad majoriteten av våra
respondenter tycker.

I motsats till privata företag är de övergripande strategierna inom
kommunal verksamhet inte av lika stort intresse, utan vi kan utifrån våra
intervjuer urskilja att det finns mer uttalade strategier inom de olika
verksamheterna inom kommunen. Varför det förhåller sig på detta sätt
beror på att det är svårt för politikerna att sätta övergripande mål för de
skiftande verksamheterna som bedrivs i kommunal regi. I Göteborg
tydliggörs detta genom att påvisa att politikerna exempelvis inte vet vad
som är en bra äldreomsorg. Inom kommunal verksamhet har inte strategier
heller samma innebörd som de har inom privata företag. Skillnaden i
innebörden och att det inte finns övergripande strategier inom kommuner
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torde inte påverka en implementering av Balanced Scorecard. Enligt våra
respondenter är inte de övergripande strategierna lika intressanta för
kommuner, utan det är mer viktigt att det finns en uttalad vision för hela
kommunen. Strategidiskussionen blir både mer intressant och relevant om
den förs på lägre nivåer, det vill säga närmare brukarna, och således torde
inte heller detta ställa till problem vid implementering av Balanced
Scorecard.

Ytterligare en fundering vi har är om strategier är viktiga för kommunal
verksamhet. Varför vi ställer oss undrande till denna frågeställning beror
exempelvis på att kommuner inte kan välja vilken mål-/kundgrupp som de
ska vända sig till. För privata företag utgör således strategin en viktig
aspekt vid val av vilka marknader och kunder som de ska inrikta sin
verksamhet mot, vilket inte är strategiernas uppgift inom kommunal
verksamhet.

Vi kan även tydligt urskilja att det inte alltid har varit en självklarhet att
diskutera strategier inom kommunal verksamhet, varför arbetet med
Balanced Scorecard varit givande eftersom strategidiskussionerna blivit
mer uppmärksammade. Bakgrunden till detta kan vara att kommuner inte
har haft lika stor nytta av strategier tidigare, eftersom de under lång tid har
producerat samma tjänster och till största del har även dessa utförts på
liknande sätt. Det är först på senare tid som kommuner utsatts för
konkurrens. Implementering av Balanced Scorecard ger kommunerna en
möjlighet att diskutera varför verksamheten existerar och vad de måste vara
bäst på inom en viss verksamhet. Diskussionerna leder slutligen till att det
framkommer strategier och således finns det incitament till att få ett
fungerande styrkort. Enligt respondenterna har Balanced Scorecard bidragit
till att kommunerna har erhållit en ny terminologi i det vardagliga arbetet,
innehållande bland annat strategi.

8.1.4 Finansiering, ekonomi och ägande
Modellen om Balanced Scorecard beskriver det finansiella perspektivet
som en mätindikator på hur en verksamhet har presterat ekonomiskt och
vanliga mått är bland annat lönsamhet och avkastningskrav. När kommunal
verksamhet skall applicera Balanced Scorecard på deras verksamhet, som
inte är vinstmaximerande, kan det därför uppstå problem med det
finansiella perspektivet. Vinstmaximeringen är det som alla våra
respondenter anser vara den största skillnaden mellan privata företag och
kommunal verksamhet, men det finns även ytterligare skillnader inom det
finansiella perspektivet. En kommun har exempelvis inte avkastningskrav
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från ägarna på samma sätt som ett privat företag och därför kan inte det
finansiella perspektivet innehålla samma mått som för ett privat företag. I
en kommun är det svårt att mäta effektiviteten, eftersom det snarare är
tjänster och prestationer som skall mätas och det skapar alltid en del
problem. Ovanstående väcker funderingar om det finansiella perspektivet
skall tas bort inom kommunal verksamhet?

Ett uteslutande av det finansiella perspektivet skulle dock inte fungera,
eftersom även en kommun har ekonomiska krav, nämligen att prestera ett
nollresultat och därmed följa budget. Ytterligare en viktig aspekt varför det
finansiella perspektivet inte kan tas bort är för att perspektivet måste
fungera som en informationskanal gentemot medborgarna. Medborgarna är
intresserade av huruvida resurserna har använts på bästa sätt, vilket inte
visas i ett nollresultat inom det finansiella perspektivet. Respondenterna är
överens om att ett nollresultat endast visar om tilldelade resurser har
förbrukats. Det visar dock inte om resurserna har använts på det mest
effektiva sättet eller om kommuninvånarna är nöjda med verksamheten
som har bedrivits.

Som tidigare nämnts måste kommunens Balanced Scorecard innehålla
andra mått än de som privata företag använder och frågan blir då vilka mått
som är mest lämpliga? Majoriteten av respondenterna anser att kommunal
verksamhet måste utarbeta mått som visar hur resurseffektiva de är,
eftersom de inte skall prestera en vinst eller uppnå en viss avkastning. En
svårighet kan dock vara att identifiera mått som tyder på resurseffektivitet,
eftersom innebörden kan skilja sig åt beroende på vilka politiker som styr
en kommun. Resurseffektivitetsmått skulle även kunna skapa en negativ
effekt, nämligen att kostnaderna minskas så mycket att verksamheten
bedrivs på ett sämre sätt. Måtten måste dessutom vara lättförståeliga,
eftersom kommunala styrkort kommer att bli offentliga och skall fungera
som en informationskanal till kommuninvånarna. En följd av detta blir att
kommuninvånarna måste förstå de mått som skall ingå i det finansiella
perspektivet, även om de inte har någon ekonomisk bakgrund.

I privata företags Balanced Scorecard kallas det finansiella perspektivet
ibland för ägarperspektivet. Måtten i det finansiella perspektivet vänder sig
därför ofta till ägarna, det vill säga ägarna har mest intresse i de finansiella
måtten. I privata företag finns det ägare i form av exempelvis aktieägare,
men finns det några ägare till kommunal verksamhet? På denna fråga finns
det ett flertal synpunkter och förslag från våra respondenter. Vissa anser att
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det är samhället som är kommunens ägare, medan andra anser det endast
vara kommunmedborgarna.

Ovanstående tyder på att ägarskapet är ett särdrag hos kommunal
verksamhet i förhållande till privata företag, vilket kan ställa till problem
vid appliceringen av ett Balanced Scorecard. Problemen kan exempelvis
grunda sig i vem det finansiella perspektivet skall rikta sig till, om det finns
flera som kan anses vara ägare till kommunen eller vilka mått som skall
ingå i det finansiella perspektivet när de olika ägarna har olika intressen.
Kommunal verksamhet kommer behöva utforma olika mått inom det
finansiella perspektivet för att styrkortet skall kunna rikta sig till olika
ägare, eftersom de har olika intressen. Verksamheterna måste fundera över
vem som är intresserad av informationen i just deras styrkort och det kan
vara en svårighet att ge information som alla skall förstå och vara till nytta
för alla intressenter.

8.1.5 Kundbegreppet
Kundbegreppet har olika innebörd för kommunal verksamhet respektive
privata företag. Privata företag kan främst rikta sitt kundperspektiv mot de
personer som direkt nyttjar dess tjänster eller produkter, medan en
kommunal verksamhet även har ett så kallat kundförhållande till de
personer som indirekt nyttjar dess tjänster, det vill säga skattebetalarna
även kallat för allmänintresset. Särdraget utgör en betydande roll då
kommunal verksamhet skall utarbeta och implementera Balanced
Scorecard, varför resonemanget implicerar en förändring av innebörden i
kundperspektivet.

Vid datainsamlingen har det framkommit att kundbegreppet kan anses vara
ett förhållningssätt, det går till exempel att urskilja att Göteborgs Stad anser
kundperspektivet vara hur de förhåller sig till de personer som Göteborgs
Stad är till för. I Nora anses kommunens huvudsakliga kund vara
medborgaren, men detta begrepp är dock mycket svårhanterligt eftersom
innebörden är att alla personer är kunder och det finns inget tydligt fokus
på någon ”kundkategori”. Det har även kommit till uttryck att det är olika
personer som anses vara kunder inom de olika verksamhetsområdena och
det är heller inte alltid som kunden anges i singular inom samma
verksamhet. Inom skolan anser alla våra respondenter att det är eleven som
är den främsta kunden och de flesta respondenter anser även att föräldrarna
kan ses som kunder. Respondenterna finner det därför vara svårare att
tydligt specificera endast en kund bland de nyttjande individerna. Inom de
hårda verksamheterna är det däremot tydligare och enklare att specificera
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vilka som är kunderna, i den bemärkelsen att det är vattenabonnenterna
eller alla personer som nyttjar gator och parker. Det är dock svårare för de
hårda verksamheterna, till exempel gatukontor och vårt studerade
kommunala bolag Spårvägen, att exakt erhålla information om vilka
personer som är deras ”riktiga” kunder. När en hård verksamhet
exempelvis genomför en kundenkätundersökning är det därför svårt att
erhålla tillförlitliga svar, eftersom de personer som svarat kanske inte är de
som mest utnyttjar tjänsterna. I motsats till detta är det alltså lättare för de
mjuka verksamheterna att veta till vilka som de skall ställa sina frågor och
på så vis kan de erhålla mer tillförlitlig information.

Olve et al (1999) anser att kundperspektivet inom kommunal verksamhet
skall döpas om till relationsfokus, eftersom det mer är relationer som
fokuseras inom kommunal verksamhet än kunder i traditionell mening. En
respondent anser i likhet med Olve et al (1999) att kundperspektivet mer
kan ses som ett relationsperspektiv, eftersom det är politiskt förbestämt var
dina relationer är samt vem som ansvarar för den service som kommunen
ger. Det som respondenten dock framför som negativt med ett namnbyte
till relationsperspektiv är att det eventuellt inte blir lika tydligt vad
kundbegreppet innebär, nämligen respekt och ödmjukhet. Ett namnbyte
skulle dock på ett tydligare sätt visa att det inte handlar om ett
tvåpartsförhållande inom kommunal verksamhet.

Våra fallkommuner har även de ersatt kundperspektivet med ett annat
namn, vilket stärker ovanstående resonemang. Ett namnbyte innebär också
att det kan vara olika namn beroende på vilken verksamhet som styrkortet
representerar.

Vad gäller Balanced Scorecard innebär denna skillnad att kundperspektivet
inom kommunal verksamhet vänder sig till fler personer än vad ett
kundperspektiv inom privata företag gör. Kommunal verksamhet skall som
en följd av ovanstående försöka tillfredsställa ett antal olika intressen,
vilket kan vara svårt eftersom en skattebetalare som ej nyttjar skolan
kanske inte anser att det behövs satsas lika mycket pengar på skolan som en
elev och dess förälder. Dessa intressekonflikter återfinns inte hos privata
företags kunder och vi tycker oss kunna urskilja att alla våra studerade
kommuner finner att Balanced Scorecard kan hjälpa till att lösa dessa
konflikter. I ett Balanced Scorecard går det nämligen att klart och tydligt
utläsa vad kommunal verksamhet kommer att satsa på och varför. För
kommuner innebär detta omfattande kundbegrepp även en hög kostnad för
att undersöka vad alla olika intressentgrupper anser om den verksamhet
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som bedrivs och kostnaderna måste sättas i relation till den förbättrade
kundbilden.

Enligt respondenterna är det svårare för kommunal verksamhet att
marknadsföra sig mot nya kunder vid förlust av en kund. Nämnt problem,
vilket även utgör ett särdrag i förhållande till privata företag, har inte blivit
aktuellt förrän på senare tid då kommuners verksamhet har blivit
konkurrensutsatt. Tidigare har kommuner mer eller mindre haft en bestämd
kundkrets, men nu kan situationen mer liknas den vilken privata företag
verkar i. Det särdrag som trots allt kvarstår är att det inte är lika lätt att
locka kunder till en kommun som det är att locka kunder att köpa till
exempel Bregott istället för Lätt och Lagom.

8.1.6 Medarbetare
Medarbetareperspektivet är inte ett av de fyra ursprungliga perspektiven i
Kaplan & Nortons (1992) modell, vilken är framtagen för privata
industriföretag. Vid intervjuerna har det framkommit att kommunerna har
ett stort humankapital och är därmed generellt sett mer människointensiva
än de privata företag som modellen är framtagen för. Respondenterna anser
vidare att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. På grund av detta
borde medarbetaren ha ett eget perspektiv i kommunens styrkort, eftersom
det är av största vikt hur medarbetarna uppfattar den rådande
arbetssituationen. Kommuners verksamhet i form av produktion av tjänster
och service där ”nyttan” i stor utsträckning skapas i mötet mellan
människor, motiverar ytterligare till att ha medarbetarna som ett eget
perspektiv.

Ett av särdragen som nämnts tidigare är att det inte förekommer
belöningssystem i någon större utsträckning inom kommunal verksamhet.
Medarbetarna kan i och med detta känna minskad motivation och därmed
inte ha kraft till att försöka förbättra verksamheten i lika hög grad som
medarbetarna inom privata företag vilka kanske erhåller en belöning om de
uppnår ett visst mål. Det har framkommit att vissa respondenter anser att ett
Balanced Scorecard visar vad varje medarbetare kan bidra med för att
påverka måtten så att målen uppfylls. Det vore därför lämpligt att även
kommuner inför belöningssystem som skulle vara kopplade till styrkortet
för att på så vis öka medarbetarnas motivation. Om medarbetarperspektivet
lyfter fram vilka mål som medarbetarna skall uppnå kommer de arbeta
hårdare samt att de kommer känna större engagemang och delaktighet.
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Nackdelen med att införa belöningssystem i kommunal verksamhet är att
det kan vara svårare för en kommun att finna vilka mål som skall uppnås
för att en belöning skall ges till en medarbetare. Det finns en risk för att
målen kan ge medarbetarna fel signaler. Vi illustrerar detta med hjälp av
följande exempel: Om målet för en medarbetare, till exempel läraren, är att
ett visst antal av dennes elever skall ha ett visst medelbetyg för att
medarbetaren skall erhålla sin bonus kan detta leda till att läraren sätter ett
betyg som eleven egentligen inte är värd för att uppnå målet och få sin
belöning. Målen som är kopplade till belöningssystemet måste således vara
utformade på ett sätt som gör att det inte går att ”fuska” sig till en bonus,
utan det måste finnas mål som speglar verkligheten. Målen måste dessutom
vara tydliga och lättförståeliga för att alla medarbetare skall kunna förstå
vad de kan bidra med för att nå målen. Det har även framkommit att inte
heller mätandet och rapporterandet får vara för omständigt utan det måste
vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet för att medarbetarna skall
acceptera användandet av Balanced Scorecard. Snabbare mätning gör att
medarbetarna kan få snabbare feedback på de mått som de ansträngt sig för
att förbättra.

8.1.7 Process
Vid en analys av hur den interna verksamheten fungerar inom kommunal
verksamhet, kan vi urskilja att denna verksamhet präglas av särdrag i
förhållande till privata företag. Inom kommunal verksamhet är det endast
tjänster som produceras varför dessa verksamheter är betydligt svårare att
mäta och värdera, vilket även stämmer väl överens med de särdrag som
Kanter & Summers (1994) hävdar. Vi kan även urskilja en tendens utifrån
datainsamlingen att det är enklare att mäta de prestationer som sker inom
de hårda verksamheterna jämfört med de mjuka verksamheterna. Med
hänsyn till att det totalt sett är svårare att genomföra mätningar inom
kommunal verksamhet, måste ett ställningstagande göras huruvida
Balanced Scorecard är en bra modell att tillämpa inom kommuner. Det
kanske inte är en bra modell om det innebär svårigheter att erhålla
information som är viktig för att få ett fungerande styrkort. Våra
respondenter ser inte den interna verksamheten som något problem, men
det förutsätter att de framkomna måtten behandlas med försiktighet och
inte som ett allrådande krav.

Ett annat särdrag vad beträffar mätning är enligt Kanter & Summers (1994)
att icke vinstdrivande verksamheter tenderar att fokusera på input istället
för output. Vi kan inte finna några problem med att införa Balanced
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Scorecard på grund av nämnda särdrag hos respondenterna, utan modellen
kan istället hjälpa till att lösa dessa problem.

Enligt Olve et al (1999) borde processperspektivet byta namn till
aktivitetsfokus, eftersom den verksamhet som bedrivs inom kommuner inte
kan ses i termer av flöden och processer. Det går heller inte att erhålla
information om hur verksamheten uppfattas i form av en minskad
”konsumtion”, eftersom exempelvis elever måste gå i skolan även om de
finner den vara av dålig kvalitet. Eleverna kan dock byta skola men det är
inget som görs i en handvändning. Ett aktivitetsfokus förefaller alltså som
en bättre beskrivning på kommunal verksamhet.

8.1.8 Framtid
I modellen om Balanced Scorecard skall verksamhetens framtidsmått
speglas i Innovation- och lärandeperspektivet och en skillnad som vi
reflekterat över är att kommuner inte satsar lika mycket resurser på
förnyelse och utveckling som privata företag. Många privata företag har
specifika avdelningar som arbetar med forskning och utveckling och satsar
därmed mycket resurser medan ingen av de kommuner vi besökt hade
någon sådan avdelning. Det är ytterst ovanligt att svenska kommuner har
speciella utvecklingsavdelningar som arbetar med att utvärdera vilken
verksamhet som skall satsas på i framtiden. Det kan vara lättare för ett
privat företag, om de exempelvis observerar att trenden är att en viss
produkt säljer sämre, att besluta sig för att avveckla denna produkt. En
kommun kan däremot exempelvis inte sluta att underhålla vissa gator trots
att de inte trafikeras i lika stor utsträckning längre eller sluta med
skolverksamheten bara för att det blivit färre barn i kommunen. Den
kommunala verksamheten har därför inte förmågan att kunna upphöra, utan
måste ha kvar nutida verksamhet även i framtiden. Kommuners framtid
präglas inte utav frågor rörande vilken verksamhet som skall bedrivas, utan
vilka behov som kommer finnas i framtiden.

Kommunerna borde dock satsa mer på utveckling med tanke på att deras
verksamhet blivit mer utsatt för konkurrens. Det har exempelvis startats fler
privata skolor och kommunmedborgaren kan i större utsträckning än
tidigare välja tjänster som inte utförs i kommunal regi. Det är alltså viktigt
att ta fram mått i styrkortets framtidsperspektiv som visar vilka områden
som är viktiga i framtiden. Måtten måste ge information om hur
verksamheten skall utvecklas för att fortsätta skapa värde för samhället.
Kommunerna måste även tänka på att studera de privata utförarna och
jämföra sig för att hålla lika hög eller högre kvalitet för att kommunens
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tjänster skall vara ett naturligt val för kommunmedborgarna nu och i
framtiden.

8.2 Implementering av Balanced Scorecard inom kommunal
verksamhet

När en modell skall implementeras måste den strukturella och processuella
aspekten beaktas. Aspekterna kan ses som två delar av samma process. Den
strukturella aspekten, vilken vi nämnde tidigare, behandlar hur väl
modellen speglar verksamheten varför en analys av de tidigare särdragen
samt framtagandet blir aktuella i denna process.

De steg (se 4.3.1) som Olve et al (1999) rekommenderar att företag kan
använda sig av när de skall utarbeta ett Balanced Scorecard, är även
tillämpbara på kommunal verksamhet. Stegen kan vara till hjälp, men de
måste användas utifrån kommunens förutsättningar. Vad beträffar
användandet av stegen har vi inte funnit några stora skillnader mellan
kommunal verksamhet och privata företag förutom vad beträffar steg elva,
implementering. Det är därför intressant att analysera hur den processuella
aspekten behandlas, det vill säga implementeringen av Balanced Scorecard
inom kommunal verksamhet.

I vår studie kan vi urskilja att samtliga kommuner har tagit fram sina
styrkort med hjälp av projektgrupper för att erhålla en lyckad
implementering. Projektgrupperna har främst bestått av medarbetare från
den operativa verksamheten, men även chefer och andra personer från
exempelvis ledningen har ingått. Varför det är viktigt att operativa
medarbetare ingår i projektgruppen beror, enligt respondenterna, på att det
är de operativa medarbetarna som har bäst kännedom om verksamheten. De
har även kännedom om vad kunden behöver samt att de kan inhämta
information och synpunkter från övriga medarbetare. Spårvägen utarbetade
som tidigare nämnts inte sitt styrkort med hjälp av en projektgrupp (trots att
Göteborgs Stad gjorde det), utan det var bolagsledningen som arbetade
fram det i samband med att deras affärsplan utarbetades. När Spårvägen
fattat ett beslut om Balanced Scorecard är det även viktigt för dem att de
tillsätter en projektgrupp för att utarbeta styrkortet. Enligt de övriga
respondenterna blir implementeringen inte lyckad om styrkortet endast var
framtaget av ledningen, varför Spårvägen inte kan använda det styrkort
som endast ledningen idag har utarbetat.

Framtagandet av Balanced Scorecard hos de studerade kommunerna har
inte lett till att alla verksamheter inom kommunen tagit fram ett Balanced
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Scorecard. Arbetet har ändock ansetts som positivt eftersom det bidragit till
att exempelvis strategier har diskuterats, vilket inte har skett tidigare. Enligt
information från våra fallkommuner har arbetet med att utveckla Balanced
Scorecard även bidragit till att de fått en möjlighet att diskutera den
existerande verksamheten och varför den ser ut som den gör. Medarbetarna
har vidare fått en chans att påverka sin arbetssituation. Balanced Scorecard
ger en möjlighet att förstå hur hela organisationen fungerar och har på så
vis genererat att medarbetarna blivit mer öppna och intresserade för vad
övriga medarbetare arbetar med.

Olve et al (1999) framför att det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda
för att det skall bli en lyckad implementering av Balanced Scorecard.
Ledningen måste känna samhörighet med modellen och våga visa för
medarbetarna att de tror på modellens fortsatta existens. De måste även
avsätta tid för att utbilda medarbetarna, vilket gör att dessa då upplever
delaktighet och inte att de blir kontrollerade. Kommunikation inom
organisationen är även en central del för ett bra slutresultat. Ovanstående
förutsättningar är framtagna för privata företag, men det är även dessa som
ligger till grund för att kommuner skall få en lyckad implementering.

Ett särdrag som vi tidigare nämnt är att kommuner har större humankapital
än privata industriföretag som den ursprungliga modellen är framtagen för,
vilket innebär att det kan bli en mer krävande process att implementera
Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Det har även framkommit att
medarbetarna inom kommuner har ett visst motstånd till nya projekt. En
anledning som förklarar detta är att det förekommit många olika försök att
importera företagslika lösningar i kommunal verksamhet. Medarbetarna har
inte fått några vettiga förklaringar till varför olika modeller implementeras
varför det kan uppstå en viss projekttrötthet hos medarbetarna. Brist på
information till medarbetarna kan även medföra att de inte kan se nyttan av
en tillämpning av Balanced Scorecard. Det framkom vidare att många
medarbetare inte är tillfreds med de amerikanska begreppen, varför det
behövs en anpassning till den svenska kommunala terminologin.

Tidigare nämndes att alla kommuner som vi varit i kontakt med har haft
projektgrupper vid framtagningen av de olika verksamheternas styrkort.
Följden av detta blir att medarbetarna känner sig delaktiga i processen och
Balanced Scorecard blir inte endast en modell som en högre nivå beslutat
om. Det har även förekommit seminarier och möten inom flertalet av
kommunerna för att sprida kunskapen om Balanced Scorecard. Inom två av
de studerade kommunerna har det bedrivits utbildningar inom Balanced
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Scorecard för att utbilda medarbetarna. I den ena kommun har dessa varit
frivilliga medan motsatsen förekommit i den andra kommun. Spårvägen
har dock inte använt sig av projektgrupper eller utbildning och det är endast
ett fåtal av medarbetarna som vet något om Balanced Scorecard, eftersom
styrkortet endast finns på ledningsnivå. Varför ingen total implementering
har genomförts på Spårvägen beror på att de idag inte anser sig veta om
Balanced Scorecard är en modell som tillför någon ny information.
Spårvägen tror dock att innebörden av Balanced Scorecard är bra, men det
är inte förrän vid en omarbetning av deras affärsplan som en
implementering av Balanced Scorecard kommer att diskuteras igen.

För att implementeringen ska bli en lyckad process är det även viktigt att de
personer som var med och startade arbetet, så kallade nyckelpersoner, inte
försvinner från verksamheten innan modellen är väl implementerad. Inom
kommunerna har även de olika verksamheterna kommit olika långt vad
gäller implementeringen. En förklaring till detta kan vara att
nyckelpersoner har slutat, men även att det inte finns några ”eldsjälar”
inom dessa verksamheter. Implementeringen av Balanced Scorecard inom
kommuner kräver att det finns personer som tror på budskapet med
modellen. Kommuner är en så pass stor organisation, vilken inte kan
erhålla en lyckad implementering om det inte finns medarbetare, inom de
olika verksamheterna, som tror på innebörden av modellen.

Inom företag är det vanligt att konsulter anlitas vid framtagning och
implementering av en ny modell. För kommuner är det däremot svårt att
anlita konsulter i samma utsträckning, eftersom de flesta konsulter till
största del arbetar på uppdrag av privata företag. Nämnda konsulter har
således mer erfarenhet och kunskap om hur privata företag fungerar och
därför kan det uppstå problem och motstånd om dessa skall implementera
modeller i kommuner.

En kommun framför att det i början av implementeringsfasen var en tydlig
fokusering på det tekniska styrkortet och balanshandboken, medan det idag
är en större fokusering på de mjukare frågorna och diskussionerna kring
verksamheten. Kommunerna är inte övertygade om att implementeringen
av Balanced Scorecard innebär att modellen kommit för att stanna. De tror
dock att tankarna kring modellen kommit för att stanna, men att det i
framtiden eventuellt inte kommer att heta Balanced Scorecard utan till
exempel som i Brämhults fall Brämhultsmodellen.
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Trots att det är lättare att exempelvis genomföra mätningar inom de hårda
verksamheterna finner vi att de mjuka verksamheterna har kommit längre
vad gäller implementering av Balanced Scorecard. Enligt respondenterna
beror detta på att de mjuka verksamheterna har satsat mer resurser på denna
modell. En annan synpunkt som framförts är att de mjuka verksamheterna
har varit i större behov av en ny uppföljnings- och utvärderingsmodell.
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9. Slutsatser

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till.

Syftet med denna uppsats var att analysera möjligheten för kommunal
verksamhet att använda Balanced Scorecard. För att kunna uppfylla vårt
syfte studerade vi vilken inverkan olika kommunala särdrag har vid ett
införande av Balanced Scorecard.

Vi har kommit fram till att vissa särdrag har en mer dominerande betydelse,
då möjligheten att använda Kaplan & Nortons (1992) ursprungliga
Balanced Scorecard skall analyseras. Särdragen leder till att kommunal
verksamhet inte direkt kan kopiera den modell som privata företag
använder.

Nedanstående bild sammanfattar vilken grad av betydelse som olika
kommunala särdrag inom nedanstående områden har, då ett Balanced
Scorecard skall appliceras på kommunal verksamhet.

Betydelse

Särdrag-
områden

Stor Viss Liten Ingen

Existens X

Vision & Strategi X

Finansiellt/
Ägare X

Kundbegrepp X

Medarbetare X

Process X

Framtid X

Figur 9.1 Kommunala särdrags olika betydelse vid applicering av Balanced Scorecard



Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet

64

Varför särdragen inom området kund har stor betydelse beror till största del
på att kommunal verksamhet inte har kunder i traditionell bemärkelse, utan
både direkta och indirekta brukare. Mellan dessa två brukare kan det uppstå
intressekonflikter, varför det kundbegrepp som privata företag använder
inte kan användas i ett kommunalt styrkort. En kommun kan inte endast
välja att tillfredsställa en viss kundgrupp utan måste ta hänsyn till alla
medborgares åsikter, eftersom alla medborgare kan ses som kunder. Det är
även utav största vikt att kommuner inte misskrediterar någon kundgrupp,
eftersom en kommun inte lika lätt som ett privat företag kan marknadsföra
sig mot nya kunder. Ovanstående skillnader medför även att måtten inom
det ursprungliga kundperspektivet måste förändras.

Kommuners största resurs är medarbetarna och det är således viktigt att
styrkortet i kommunal verksamhet tillhandahåller information om
medarbetarnas åsikter och arbetsförhållanden. Nämnd information går inte
att erhålla utifrån de ursprungliga perspektiven i modellen, varför  vi finner
att särdragen inom området medarbetare har stor betydelse vid
appliceringen av Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet.

Särdragen inom området finansiellt/ägande har inte lika stor betydelse som
kund och medarbetare, eftersom de inte kräver lika stor anpassning av
ursprungsmodellen. De finansiella särdragen påverkar inte existensen av
det finansiella perspektivet, men en kommun kan inte använda de
ursprungliga måtten inom detta perspektiv såsom räntabilitet, lönsamhet
och vinst. Således innebär särdragen att måtten inom det finansiella
perspektivet till viss del måste förändras. Kommunala styrkort skall snarare
använda mått som visar hur pass resurseffektiva de är. Ägarna utgörs även
av medborgarna, vilka inte har finansiella avkastningskrav i likhet med de
som exempelvis aktieägare har.

Särdragen inom området process har viss betydelse, eftersom det kan vara
svårare att genomföra mätningar av verksamhet som bedrivs kommunalt.
Den interna verksamheten inom kommuner präglas inte utav flöden och
processer utan består av tjänster som kan vara svåra att mäta och värdera,
varför måtten även måste förändras inom processperspektivet. Inom
process är det endast måtten som måste förändras, varför dessa särdrag har
mindre betydelse än särdragen inom områdena kund och medarbetare.
Särdragen inom process kräver således mindre anpassning av
ursprungsmodellen.
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Syftet med Balanced Scorecard är att knyta ihop strategi och vision med
det operativa arbetet, varför existensen av strategi och vision är en
förutsättning vid införande av modellen. Utifrån vår studie kan vi dra
slutsatsen att kommuner innehar övergripande visioner, medan däremot
strategier inte återfinns i samma utsträckning. Vid införandet av Balanced
Scorecard har de olika verksamheterna inom en kommun varit tvungna att
föra strategidiskussioner innehållande frågor av typen vem är vi till för och
vad måste vi vara bäst på? Diskussionerna har varit bra för verksamheterna
och mynnat ut i strategier, varför särdraget endast har liten betydelse när
kommuner skall införa Balanced Scorecard.

Särdragen inom framtidsområdet har liten betydelse, eftersom kommuner i
likhet med privata företag måste uppmärksamma framtida förutsättningar.
Det är dock skillnad hur företag och kommuner ser på framtiden, vilket
innebär att vissa mått måste förändras. Särdragen kräver således en mindre
anpassning av ursprungsmodellen än vad exempelvis särdragen inom
området finansiellt/ägande, varför särdragen inom framtid endast får en
liten betydelse.

Kommunens särdrag vad gäller dess existens har ingen betydelse vid
införandet av Balanced Scorecard, eftersom särdraget inte har någon
påverkan på modellen. Huruvida verksamheten existerar på en bestämd
geografisk marknad eller inte och att verksamheten existerar på grund av
ett politiskt beslut ändrar inga förutsättningar för modellens funktion.

Utifrån diskussionen ovan, angående särdrag, anser vi att det inte finns
någon möjlighet för kommunal verksamhet att använda den ursprungliga
modellen om Balanced Scorecard. Det finns dock stora möjligheter att
använda grundtankarna i modellen, men den måste anpassas efter de
kommunala förutsättningarna. De områden som de fyra ursprungliga
perspektiven speglar anser vi även att kommuner kan använda sig av då de
ska utarbeta ett styrkort. Det kan dock innebära en fördel om perspektiven
innehar namn som mer speglar innebörden av kommunal verksamhet. Inom
kommuner är medarbetaren den viktigaste resursen, vilket innebär att det är
viktigt för kommuner att erhålla information om hur medarbetaren upplever
sin arbetssituation. Nämnd information kan inte utläsas i något av de
ursprungliga perspektiven, varför vi anser att kommuner bör använda sig av
ett femte perspektiv, medarbetarperspektivet.

Vi anser att de särdrag som vi studerat har samma betydelse för hårda
respektive mjuka verksamheter inom kommunal verksamhet. Vi kan därför
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inte urskilja om Balanced Scorecard skulle passa bättre på hårda eller
mjuka verksamheter, eftersom de studerade särdragen är av generell
karaktär. Särdragen har således inte någon specifik betydelse för endast
hård eller mjuk verksamhet. Trots att kommunal verksamhet kan ses som
en heterogen organisation med dess differentierade verksamheter anser vi
att organisationen är homogen när särdragens betydelse analyseras. I vissa
avseenden kan Balanced Scorecard uppfattas som lättare att applicera på
hård verksamhet, till exempel vad gäller mätning, medan det i andra
avseenden är lättare att applicera på mjuk verksamhet. Slutsatsen blir därför
att möjligheten att tillämpa Balanced Scorecard blir densamma inom både
hårda och mjuka verksamheter. Det finns dock skillnader vad gäller
innehållet i mjuka respektive hårda verksamheters styrkort, men det kan
likväl finnas skillnader mellan två mjuka verksamheters styrkort.

Det kan redan utav benämningen, kommunala bolag, utläsas att särdragen
mellan kommunala bolag och privata företag inte förefaller vara lika stora
som mellan privata företag och traditionell kommunal verksamhet.
Kommunala bolag liknar således mer privata företag än traditionell
kommunal verksamhet, vilket innebär att ursprungsmodellen vid en
applicering på kommunala bolag inte kräver lika stor anpassning.
Kommunala bolag kan i fler avseenden använda de mått som finns
framtagna för privata företag, eftersom de exempelvis är vinstdrivande. Det
finns dock vissa särdrag även hos kommunala bolag, varför de inte i likhet
med traditionell kommunal verksamhet heller kan kopiera
ursprungsmodellen.

Framtagandet och implementeringen av Balanced Scorecard inom
kommunal verksamhet har givit kommuner en bra grund för diskussion om
deras verksamhet. Huruvida det är en modell som kommit för att stanna,
anser vi i likhet med flertalet respondenter att tankarna bakom modellen
kommer att finnas kvar. Vi är dock mer tveksamma till om det i framtiden
kommer att heta Balanced Scorecard. Redan idag går det att urskilja att
innehållet i ett Balanced Scorecard skiljer sig mellan olika kommuner. Vi
menar därför att det vore bättre med specifika namn för att tydliggöra att
det inte är samma innehåll som fokuseras.

För att kommuner skall erhålla en lyckad implementering av Balanced
Scorecard krävs att de beaktar vissa faktorer. Vi anser att en viktig faktor är
att medarbetarna känner sig delaktiga i processen, vilket även gäller i
privata företag. Det som dock skiljer sig är att kommuner har ett större
humankapital, varför det krävs mer resurser för att alla medarbetare ska
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känna delaktighet. För att delaktighet skall uppnås krävs således att
kommuner utbildar medarbetarna inom Balanced Scorecard, så att alla
medarbetare förstår varför deras arbete är viktigt för att kommunen skall
uppnå sin vision. Om inte medarbetarna tillåts att vara delaktiga vid
framtagandet av modellen kommer de inte heller att vara positiva till
implementeringen. Ytterligare en faktor som vi identifierat är att
kommuner måste använda sig av projektgrupper för att ta fram och
implementera styrkortet. Projektgruppen måste innehålla medarbetare från
den operativa verksamheten för att kunna utarbeta relevanta mål och mått
för de olika verksamheterna. En tredje faktor är att det måste finnas ett klart
beslut på att Balanced Scorecard skall tillämpas, eftersom det annars lätt
kan bli att vissa verksamheter inte prioriterar att använda modellen. En
fjärde faktor är att kommuner måste satsa på kommunikation för att få en
lyckad implementering. Utan kommunikation inom kommuner i form av
exempelvis seminarier tenderar Balanced Scorecard att bli en modell som
inte kommer att användas. Medarbetarna måste få veta varför en ny modell
skall införas för att kunna förstå nyttan med modellen samt hur den kan
vara ett positivt inslag i de dagliga arbetsuppgifterna.

Även om modellen inte implementeras fullt ut inom olika kommunala
verksamheter, anser vi ändock att en diskussion om Balanced Scorecard
kan ge positiva effekter för kommunerna. Frågor såsom strategi och
verksamhetsutveckling har på så sätt blivit aktuella.

Slutligen menar vi att förekomsten av Balanced Scorecard är bra för
kommunerna och dess medarbetare. Det som dock måste beaktas är att en
implementering av modellen respektive ett nytt tankesätt hos medarbetarna
tar tid att genomföra. Vid medvetenhet hos kommunerna om nämnda
särdrag och tidsåtgång vid en implementering, tror vi att kommunal
verksamhet kommer att erhålla bättre förutsättningar för att kunna uppfylla
verksamheternas uppdrag. Tankarna kring Balanced Scorecard skapar en
bättre förståelse bland både medarbetare och brukare av kommunal
verksamhet om hur styrning kan hjälpa till att uppfylla kommunens
övergripande mål samt hur alla medarbetare kan bidra till detta.
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Bilaga 1 Intervjuguide

Inledande beskrivning, vilka vi är, syfte, mål, att respondenterna ges
möjlighet att behandlas anonymt samt en förfrågan om bandspelare kan
användas. Därefter frågeställningarna:

Bakgrund
1. Kan du berätta lite kort om Dig själv och Dina arbetsuppgifter?

2. Hur är Er kommun organiserad? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Är
mjuka respektive hårda delar inom kommunerna olika organiserade?

3. Vilken typ av styrning  använder Ni idag?

4. Vilken typ av styrning använde Ni innan Ni började att använda
balanserade styrkort som styrmodell?

5. När kom Du i kontakt med balanserat styrkort för första gången och
varför?

6. Varför och när började Ni utveckla Ert balanserade styrkort och när
började Ni använda Er av styrkortet?

• Vad var målet?
• Vilka brister fanns i Ert tidigare styr-/mätsystem?
• Vilken enhet/förvaltning inom Din kommun var först med

att utveckla/använda ett balanserat styrkort?

Ert balanserade styrkort: utseende och implementering
7. Vad är Er strategi och vision?

8. Hur gick utarbetandet av Ert balanserade styrkort till?
• Vad avgjorde vilka perspektiv och mått Ni skulle använda?
• Vilka utvecklade måtten, högt uppsatta eller personer

närmare den operativa verksamheten?

9. Hur ser Ert balanserade styrkort ut idag?
• Har Ni förändrat Kaplan och Nortons ursprungsperspektiv?

Om ja, vilka och hur många använder Ni nu?
• Vilka mått ingår i dessa perspektiv? Vilka av dessa är

generella?



• Vem anser Du vara kund i din verksamhet?
• Vem anser Du att det ”finansiella perspektivet” riktar/vänder

sig till?

10. Hur har implementeringen gått till/tänkt att gå till? Hur många personer
har varit delaktiga? Vilka befattningar har dessa personer, det vill säga
vilken organisatorisk enhet tillhör de?

11. Vilka enheter inom Din kommun använder sig av balanserade styrkort?

12. Vad är målet med att använda BSC? Skall alla enheter använda sig av
detta styrsystem?

13. Hur utbrett är balanserade styrkort idag i Er organisation? Hur många
vet vad ett balanserat styrkort innebär? Hur många skall veta vad
balanserade styrkort är? Skall alla ha ett balanserat styrkort i
”bröstfickan”?

14. Vilka skillnader finns mellan hårda respektive mjuka delar inom en
kommun? Hur kan dessa påverka ett införande av balanserade styrkort?

Användningen av Balanserade styrkort
15.  Till vilka beslut används informationen i det balanserade styrkortet?

16. Vilka nya inslag har konceptet att tillföra Er verksamhet?

17. Hur ofta uppdateras informationen i det balanserade styrkortet?

18. Anser Du att det saknas någon information i det balanserade styrkortet
som Ni idag använder Er av? Använder Ni några alternativa
informationskällor?

19. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Du med användandet av
balanserade styrkort? Är Ni nöjda med det balanserade styrkortet, det
vill säga har det balanserade styrkortet motsvarat Era förväntningar?
Vad går att förbättra?

20. Vilka/Vem har den största nyttan av ett balanserat styrkort inom en
kommun?

21. Vilken är den största nyttan av ett balanserat styrkort inom en kommun?



22. Har strategin och visionen blivit tydligare tack vare det balanserade
styrkortet?

Särdrag kommuner/privata företag
23. Vilka särdrag/skillnader anser Du att det finns mellan privata företag

och kommuner som kan ställa till problem vid ett införande av ett
balanserat styrkort? Vilken är den absolut största skillnaden?

24. Hur ser Du på fenomenet att modeller som egentligen är framtagna för
industrin används inom kommunal verksamhet? Anser Du att det finns
några svårigheter/risker med detta?

25. Beskriv vad Du tycker om att använda balanserade styrkort i den här
typen av verksamhet (kommunnivå)? Vilket behov finns det för
balanserade styrkort? Varför vill kommuner styra sin verksamhet med
ett balanserat styrkort?

26. Varför har kommunerna inte använt sig av ”egna” modeller, det vill
säga modeller som är direkt framtagna för icke vinstdrivande
verksamhet istället för att förändra modeller som är framtagna för
vinstdrivande företag, långt innan balanserade styrkort började
användas?



Bilaga 2 Skolans styrkort Göteborg

Exempel på skolans styrkort i Göteborgs Stad, vilka finns på Internet
(www.balansen.goteborg.se, 2002-05-14). Av bilden nedan framgår vilka
perspektiv som finns i skolans styrkort samt vilka mått som finns under
respektive perspektiv. Bokstäverna A och B symboliserar två olika skolor
som jämförs med varandra och stjärnorna är mått som ännu inte blivit
uppdaterade.



Bilaga 3 Noras styrkort

Blomman är den symbol som Nora valt att använda vid deras framtagning
av balanserade styrkort. De fem perspektiven används inte inom alla
verksamheter. Inom den tekniska avdelningen används human, process,
kund och ekonomi och inom bildningsförvaltningen används human,
utveckling och lärande, kund och ekonomi.



Bilaga 4 Styrkort för Brämhults kommundelsförvaltning

Ekonomi
• Resurseffektivitet

Medarbetare
• Engagerade

medarbetare

Utveckling/Lärande
• Lärande ledarskap &

kompetensutveckling
• Framåtblick
• Mångfald ger

möjligheter

Medborgare/Individ
• Medborgaren/

Individen i centrum
• Hög kvalitet

Process/Miljö
• Helhetssyn och

samverkan
• Tydligrollfördelning/

decentraliserad
organisation


