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Förord 
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Sammanfattning 
 

Det har alltid funnits ett behov att styra den framtida ekonomiska utvecklingen i företag och 

under 1990-talet har balanserat styrkort blivit en populär styrmodell inom både den privata och 

den offentliga sektorn. Bakgrunden till att svenska kommuner börjat använda sig av det 

balanserade styrkortet var behovet att kunna se till mer än de ekonomiska måtten. Enligt 

upphovsmännen Kaplan och Norton har det balanserade styrkortet gått från att vara ett 

mätsystem till att på senare tid bli sett som ett strategiskt managementsystem. Vi kommer i detta 

examensarbete genom en fallstudie utvärdera hur socialtjänsten inom Umeå kommun använder 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Socialtjänsten är en icke 

vinstdrivande verksamhet som står inför ett ökat tryck att prestera väl både idag och i framtiden. 

En kommunal verksamhet måste också anpassa det balanserade styrkortet för att det ska fungera 

väl i verksamheten som är politiskt styrd. Vi kommer via teorier kring det balanserade styrkortets 

införande och anpassning till den kommunala verksamheten diskutera strategins roll i 

organisationen och utifrån de fyra processerna vision, kommunikation, verksamhetsplanering 

samt uppföljning och lärande söka svar på problemformuleringen; Hur använder en svensk 

kommunal verksamhet sig av det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem? 

Vi har genom en kvalitativ metod samlat in informationen genom en fallstudie med 9 intervjuer 

av respondenter med olika arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Genom vår hermeneutiska 

kunskapssyn har vi i vår studie sökt svar på vår problemformulering och syften genom att 

genomföra intervjuer inom 3 olika nivåer i socialtjänsten; ledningsgruppen, mellanchefer och 

övriga medarbetare. Med denna uppdelning kan vi se om ledningens uppfattning om det 

balanserade styrkortet stämmer överens med övriga anställda inom socialtjänsten.  

 

I analysen och slutsatsen kom vi fram till ett antal faktorer som styrker att socialtjänsten 

använder sig av det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Bland annat 

att: alla respondenter kände till visionen och termen styrkort, det balanserade styrkortet används 

som en extern och intern kommunikationskanal, socialtjänsten är en strategifokuserad 

organisation och de har aktuella förbättringsarbeten. De faktorer som motsäger sig detta är att: 

det balanserade styrkortet inte är kopplat löpande till resursfördelning och att det inte finns någon 

möjlighet för socialtjänsten att omformulera styrkortet då perspektiv och resultatmått är politiskt 

styrda. Som helhet ser vi stora fördelar med det pågående förbättringsarbetet KLARA 2013 som 

genom processkartläggningar syftar till att förbättra socialtjänsten på längre sikt. Vi drar 

slutsatsen att socialtjänsten använder sig av det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem men att det finns vissa områden som skulle kunna utvecklas. De 

rekommendationer vi kan ge är att bryta det tydliga fokus som finns mot det ekonomiska 

perspektivet och istället lägga större vikt på de övriga perspektiven. Kommunikationen kan 

förbättras mellan olika enheter och även strategin bör lyftas fram på det framgångsrika sätt de 

lyft fram verksamhetsidén, värdegrunden och visionen.   

 

 

 



 

 

Abstract 
 

There has always been a need to control the future economic growth and during the 1990s the 

Balanced Scorecard became a popular management model in both the private and the public 

sector. Using the Balanced Scorecard in a Swedish municipality is based on the argument to be 

able to see beyond financial measurements. According to the founders of the Balanced 

Scorecard, Kaplan and Norton, the Balanced Scorecard has evolved from being seen as a 

measurement system to a strategic management system. This thesis will through a case study 

evaluate how the social services within Umeå municipality are using the Balanced Scorecard as a 

strategic management system. The social services are a non-profit organization, which has the 

challenge of performing well today as well as in the future. The municipality needs to adapt the 

Balanced Scorecard to make it a well functioning tool to be used in a politically controlled 

environment. Through theories regarding the implementation and adaptation of the Balanced 

Scorecard in a municipality, the role of the strategy will be discussed. With a basis in the four 

processes vision, communication, business planning and monitoring and learning we will seek 

the answer of our research question; how does a Swedish municipality use the Balanced 

Scorecard as a strategic management system? A qualitative method was used to gather 

information from 9 interviews with respondents from various levels of the organization. With a 

hermeneutic view of the knowledge, we will evaluate whether the management’s point of view 

differs from the view of other employees.  

 

We found a number of factors supporting that the social services within Umeå municipality uses 

the balanced scorecard as a strategic management system, among others: all the employees were 

aware of the vision and the term scorecard, the balanced scorecard is used as an external and 

internal communication channel, the social services is a strategy-focused organization and they 

have a project for improvement. The factors that oppose the use as a strategic management 

system are: the balanced scorecard is not linked to the allocation of resources and that there is no 

possibility for the social services to reformulate the perspectives and measures due to political 

control. We can see great advantages with the ongoing project for improvement KLARA 2013 

that through process mapping aims to improve the social services in the long run. We concluded 

that the social services are using the balanced scorecard as a strategic management system but 

there are some areas that could be developed further. We recommend the social services to 

switch focus from the economy perspective to include more from the other 3 perspectives of the 

Balanced Scorecard. Improvements can be made in the communication between different 

business areas and the strategy also has to be better communicated through the organization. 
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1. Inledning 
Vi ger i detta inledande kapitel läsaren en bakgrund av vårt problemområde för att 

avslutningsvis komma fram till vår forskningsfråga genom en diskussion kring balanserat 

styrkort och dess koppling till strategisk management inom den offentliga verksamheten. 

Avslutningsvis ger vi läsaren en förklaring över vad vi valt fokusera på under syften och 

under avgränsningar visar vi inom vilken ram detta arbete befinner sig inom. 

1.1 Problembakgrund 

  
Att styra den ekonomiska utvecklingen har varit aktuellt i någon utsträckning sedan 

världens första företag eller organisation startades. Hur denna styrning har gått till har 

däremot varierat genom historien och kontinuerligt utvecklats genom ny forskning och 

debatter. Under 60- och fram till 90-talet lyftes begrepp som långsiktig planering, 

värdekedja, kärnkompetens och strategiskt syfte fram som till stor del har bidragit till den 

nuvarande synen på ekonomistyrning (Lindvall, 2001, s. 66-76). I dagens samhälle har 

ekonomistyrning blivit ett bredare begrepp som inte längre bara innefattar ekonomiska 

mått, begreppet har tack vare utvecklingen som skett fått allt mer kvalitativa inslag vilket 

har uppmärksammats genom modeller för balanserat styrkort (Parment, 2010, s. 47). 
 

De två forskarna Robert S. Kaplan och David P. Norton tog år 1992 resonemanget vidare 

från traditionell styrning till det balanserade styrkortet. Traditionella finansiella styrtal 

beskriver de historiska händelser som redan har inträffat, vilket var aktuellt under 

industrisamhällets tillväxt då fokus inte låg på kundrelationer och framtida 

kompetensutveckling på samma sätt som idag (Kaplan & Norton, 1999, s. 17). Teknikens 

utveckling och kundernas ökade förväntningar låg bakom förändringen från traditionell 

ekonomistyrning till en mer heltäckande verksamhetsstyrning som sedermera utmynnade i 

det balanserade styrkortet (Olve et al., 1999, s. 26). Det finansiella perspektivet från 

traditionell ekonomistyrning har i det balanserade styrkortet kompletterats med 

perspektiven; kundperspektiv, processperspektiv samt lärandeperspektiv (Kaplan & 

Norton, 1999, s. 33-35). Det balanserade styrkortet infördes med målet att kunna omvandla 

immateriella tillgångar som kultur och medarbetarnas kunskap till materiella resultat för att 

kunna styra den framtida prestationen (Kaplan & Norton, 2000, s. 169). En utgångspunkt 

var att både finansiella och icke finansiella mått måste genomsyra organisationen på alla 

nivåer och att styrtalen ska översätta strategier och affärsidéer till greppbara målsättningar 

och styrtal.  Målen med styrtalen är att söka en balans mellan det faktiska utfallet och dess 

differens mot de nedlagda resurser som använts för att uppnå detta utfall. På lång sikt kan 

det balanserade styrkortet användas som ett verktyg för att organisera företagets strategi 

(Kaplan & Norton, 1999, s. 19). Det balanserade styrkortet har visat sig ge en positiv effekt 

på resultatet utifrån nedlagda resurser (Iselin et al. 2008, s. 83). Med det balanserade 

styrkortet framkom en utvecklad syn på verksamhetsstyrning med ett bredare fokus, vilket 

även har blivit populärt inom icke vinstdrivande verksamheter som vi kommer att inrikta 

oss på i detta arbete (Moullin, 2009, s. 28; Socialstyrelsen, 2007, s. 20; Kaplan & Norton, 

2001, s. 133).  
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Enligt Selden och Sowa står icke vinstdrivande organisationer inför ett ökat tryck att visa 

hur väl de presterar idag samt att presentera planer för hur de ska utvecklas väl i framtiden. 

(Selden & Sowa, 2011, s. 251) De visar att verksamhetsstyrning har ett positivt samband 

med de anställdas resultat, deras engagemang och tillfredsställelse med jobbet (ibid, s. 261) 

Moullin har undersökt hur verksamheter kan anpassa balanserat styrkort för att passa inom 

den offentliga sektorn och kommit fram till en omformulerad modell. Internationellt kallas 

styrkortet för Public Sector Scorecard, styrkortet för offentliga verksamheter som i 

offentlig regi används i Saudiarabien, Sydafrika och Storbritannien. Han menar att det 

viktigaste vid skapandet av ett effektivt system för styrning är att den skapar en kultur som 

ständigt förbättras och inte en kultur som pekar ut och skyller på varandra. Det är också 

viktigt att målen känns rimliga utifrån vad organisationen vill uppnå och är utmanande för 

medarbetarna. Uppmuntran ska finnas för att vara kreativ, lära av andra och komma på nya 

lösningar. (Moullin, 2009, s. 28) 
 

Att styra en kommun skiljer sig på många sätt från att styra ett vanligt företag. Vid 

införandet av balanserat styrkort i kommunal verksamhet behöver de olika perspektiven 

omformuleras för att anpassas till en icke vinstdrivande verksamhet (Zimmerman, 2009, s. 

10; Olve et al., 2003, s. 43; Sundin et al., 2010, s. 235). Inom vinstdrivande företag 

används det balanserade styrkortet för att lättare kunna se sambandet mellan den dagliga 

verksamheten och de vinster som företaget genererar på lång sikt. För de verksamheter 

som inte är vinstdrivande finns inget sådant mål, det balanserade styrkortet får istället en 

roll att skapa diskussioner gällande olika prioriteringar inom organisationen (Olve et al., 

2003, s. 43; Sundin et al., 2010, s. 235). De prioriteringar beslutsfattarna ställs inför är ett 

val mellan kort- och långsiktiga kostnader, där de långsiktiga effekterna är väldigt svåra att 

bedöma vid tidpunkten för beslutet (Socialstyrelsen, 2007, s. 22). 
 

Balanserat styrkort som modell har fått stort genomslag inom den kommunala 

verksamheten i Sverige under de senaste två årtiondena. (Socialstyrelsen, 2007, s. 20). 

Kommunalt självstyre infördes i Sverige 1989 som innebar att varje kommun har 

möjligheten att ta egna beslut gällande styrningen, som dels ledde till ökade möjligheter 

men också ökade krav (SKL, 2010). Ett problemområde inom kommunala verksamheter 

har traditionellt varit att anställda och även chefer haft dålig kännedom om den vision som 

kommunen strävar efter (Ericsson & Gripne, 2004, s. 16). En vilja att engagera personalen, 

önskemål från ledningsgruppen eller som stöd för enheters planering nämns som orsaker 

till att styrkortet implementerats i kommunala verksamheter (ESV 2000, s.18). Inom 

offentliga verksamheter har verksamhetsbeskrivningar och olika former av prestationsmått 

traditionellt beskrivits genom olika nyckeltal och då endast med det finansiella 

perspektivet (Olve et al., 1999, s. 266). Kommunerna har i dagsläget tagit ett steg mot en 

flerdimensionell styrning där de kompletterat det finansiella perspektivet med nya 

perspektiv kopplade mot kommunens verksamhet. 
 

Olika förutsättningar gäller om styrkortet införs i hela kommunala verksamheten eller i en 

mindre enhet. För att vara framgångsrika vid införandet av det balanserade styrkortet krävs 

det också att kommunledningen helhjärtat driver projektet framåt. Processen sträcker sig 

vanligtvis över flera år och slutligen ska styrkortet integreras i planeringsprocessen för att 

bli en del av budget, rapporter och årsredovisningar (Ericsson & Gripne, 2004, s. 21 ff.). 

Olve et. al (1999, s.266) nämner att det balanserade styrkortet måste följas upp med 
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mätsystem och mätprocedurer för att utveckla medarbetarnas kompetens och nå sina mål 

på längre sikt. Vision och strategiska mål måste kommuniceras till alla nivåer i företaget 

för att kunna påverka beteendet mot den gemensamma visionen (Olve et. al, 1999, s. 210-

211). Ett väl genomfört arbete vid införandet av det balanserade styrkortet leder till att 

medarbetarna får en förbättrad helhetssyn kring den kommunala verksamhet de arbetar i 

(Ericsson & Gripne, 2004, s. 16). Detta stöds av Greatbanks och Tapp som menar att 

anställda då kan fokusera på mål som ledningen ansåg vara viktigast och som stödjer den 

offentliga verksamhetens strategi. Att ha klara individuella roller visade sig ha ett positivt 

inflytande på huruvida organisationen uppnår sina mål och följer sin strategi.(Greatbanks 

& Tapp, 2007, s. 855-856) Genom att införa ett medarbetarkontrakt kan organisationens 

mål och vision på ett tydligare sätt kommuniceras till den enskilde medarbetaren. Detta 

kontrakt skapar en delaktighet i förändringsarbetet för den anställde och motiverar till att 

förändras och att tänka i nya banor (Ericsson & Gripne, 2004, s. 49). 
 

Olve et al. lyfter fram att ett balanserat styrkort i sig självt inte är någon väg till framgång 

utan att verksamheten kontinuerligt måste arbeta med styrkortet och använda det på rätt 

sätt. De drar slutsatsen att för att nå framgång med det balanserade styrkortet måste det 

användas som ett verktyg för kommunikation. (Olve et al., 2003, s. 350) Det är viktigt för 

kommunen att alltid ha målet kring ökad framgång och effektivitet centralt i 

utvecklingsprocessen, argument för och emot införandet ska grundligt utvärderas. Om 

dessa mål inte uppfylls fyller det balanserade styrkortet inget värde och bör därför inte 

införas (Ericsson & Gripne, 2004, s. 51). Huvudskälet att införa styrkortet inom offentlig 

regi är att bidra till ett värdeskapande, men vaga definitioner av värdeskapandet och en 

rädsla att ge konkreta exempel är ett problem för icke vinstdrivande organisationer. 

(Cobbold & Lawrie, 2003, s. 9). Organisationer och företag kan uppleva problem med 

styrningen eftersom att de enligt det balanserade styrkortet ska finna en balans mellan de 

olika perspektiven, vilket inte behöver vara det optimala sättet att nå sina mål för alla 

organisationer. Författare menar att det balanserade styrkortet i vissa fall kan vara 

ineffektivt och förvirrande för de som ska arbeta med det. (Eyermann, 1999, s. 44; Jensen 

2002, s. 248) Det finns också exempel inom den svenska forskningen, Nilsson (2011, s. 

188) fann i sin studie att det fanns en misstro hos ledningen inom socialförvaltningen mot 

det balanserade styrkortet då det kändes som ett självändamål att ta fram styrkorten och 

den praktiska nyttan hamnade i andra hand. Styrkorten ansågs även vara svåra att förstå sig 

på och tidskrävande till en början, vilket sedan ändrades efter en tids tillämpning (ibid, s. 

190). De upplevda effekterna av styrkortet inom socialförvaltningen blev sedan positiva, 

bland annat att fler blev delaktiga i framtagandet av målformulering, planering och beslut 

(ibid, s.175). Detta visar på de positiva effekter användandet av balanserat styrkort inom 

kommunal verksamhet kan ha, men också de svårigheter som kan uppstå om det inte 

används på rätt sätt.  
 

Det balanserade styrkortet började som ett mätsystem som såg bortom de traditionella 

finansiella styrtalen och har sedan dess utvecklats till ett heltäckande strategiskt lednings- 

och kontrollsystem (Bible et al. 2006, s 18). Kaplan och Norton har också uppmärksammat 

att företag och organisationer tagit ett steg till i användandet av det balanserade styrkortet 

och börjat upptäcka värdet av det som en del av ett strategiskt managementsystem (Kaplan 

& Norton, 2007, s. 152). Detta har lett till att företag och organisationer börjat använda det 

balanserade styrkortet för att klargöra och uppdatera sin strategi, kommunicera strategin 
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till hela organisationen, rikta avdelningars och individers mål mot strategin, länka 

strategiska mål till långsiktiga mål och årsbudgeten, identifiera och rikta strategiska 

initiativ samt att genomföra regelbundna medarbetarsamtal för att lära och utveckla 

strategin (Kaplan & Norton, 2007, s. 161). För att lyckas få ut det mesta möjliga av det 

balanserade styrkortet och använda det som ett strategiskt managementsystem är nyckeln 

att se det som en process som aldrig tar slut utan går runt i en cirkel och innefattar lärande 

och utveckling (Kaplan & Norton, 2007, s. 158; Eriksson & Gripne, 2004, s. 46). Det 

balanserade styrkortet möjliggör för organisationen att balansera sina 

managementprocesser för att få ett enhetligt fokus inom organisationen mot den 

långsiktiga strategin (Kaplan & Norton, 2007, s. 161). 
 

Litteratur och tidigare forskning om det balanserade styrkortet är mer inriktade på hur det 

balanserade styrkortet ska anpassas för att sedan införas i den kommunala verksamheten än 

den pågående processen efter implementeringen (Ericsson & Gripne, 2004; Hallgårde & 

Johansson, 1999; Moullin, 2009; Nilsson, 2010; Radnor & Lovell, 2003a; Sande & Wærn, 

1998). Forskning finns kring hur det balanserade styrkortet utvecklats från traditionellt 

mätsystem till att användas som ett heltäckande lednings- och kontrollsystem. Det finns 

internationell forskning som pekar på att det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem passar bra att använda inom icke vinstdrivande verksamhet (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 98; Joyce, 1999, s. 61). Vi saknar forskning kring den utvecklade synen på 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem kopplat mot svenska 

kommunala verksamheter där vårt arbete kommer att ge ett teoretiskt bidrag. Genom de 

svårigheter med strategin och det balanserade styrkortets roll som strategiskt 

managementsystem i en politiskt styrd kommunal verksamhet ämnar vi även ge ett 

praktiskt bidrag till socialtjänsten i det framtida förbättringsarbetet. Utifrån denna 

problematisering kommer vi att genomföra en fallstudie inom socialtjänsten i Umeå 

kommun för att undersöka hur verksamheten använder balanserat styrkort som ett 

strategiskt managementsystem. 

1.2 Problemformulering 

 

Hur använder en svensk kommunal verksamhet sig av det balanserade styrkortet som ett 

strategiskt managementsystem? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom en fallstudie analysera hur det balanserade styrkortet 

införts och uppfattas av medarbetare och vilken roll strategin har. Vi kommer vidare att 

analysera hur väl socialtjänstens vision, kommunikation, verksamhetsplanering samt 

uppföljning och lärande fungerar och koppla detta till vår problemformulering. Vi ämnar 

avslutningsvis att ur ett ledningsperspektiv lämna rekommendationer till hur Umeå 

kommuns socialtjänst kan utveckla sitt arbete med det balanserade styrkortet och ge förslag 

till vidare forskning. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Vi har i detta arbete valt att fokusera på hur socialtjänsten använder sig av det balanserade 

styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Det balanserade styrkort som 

socialtjänsten använder liknar det balanserade styrkort som övriga delar av Umeå kommun 

använder med sina fyra perspektiv men med individuella resultatmått. Anledningen till att 

vi valt att avgränsa oss till socialtjänsten är till stor del baserat på att vi tidigt fick kontakt 

med dem. Vidare baserar vi det på det val vi tidigt gjorde då vi avsåg att intervjua 3 olika 

nivåer av medarbetare; ledningsgruppen, mellanchefer och övriga anställda. Genom vårt val 

att se på vår problemformulering inom en mindre del av Umeå kommun kan vi se hur 

specifika förändringar av ledningsgruppen påverkat mellanchefer och de anställda som 

arbetar direkt med brukarna. Vi anser också att vi med vårt fokus mot en enda del av 

kommunen, socialtjänsten, fått en samlad bild över organisationen med ett gemensamt 

styrkort, strategi, vision, verksamhetsidé och värdegrund och därmed en djupare analys. 

 

Vi för inga djupgående diskussioner kring politikens påverkan i denna studie då vi utgår 

ifrån den politiska verklighet som socialtjänsten agerar i och spekulerar inte vidare i hur ett 

skifte i detta skulle påverka socialtjänsten och dess styrkortsarbete. Vi anser att det skulle 

vara tidskrävande att sätta sig in i samt att det skulle ge denna uppsats ett helt annat fokus 

och vi väljer därför att utelämna detta. Ur det ledningsperspektiv vi ämnar ge vårt praktiska 

bidrag väljer vi att lämna rekommendationer som ledningen faktiskt kan genomföra utan att 

blanda in det politiska styret.  
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1.5 Disposition 

 

 
 

 

Inledning 
 

• I detta inledande kapitel redogör vi för det balanserade styrkortets bakgrund och den utvecklade 
synen som ett strategiskt managementsystem samt att genom syfte och problemformulering ge 
läsaren en uppfattning över arbetets innehåll.  

Teoretisk 
referensram 

• Vi ger en beskrivning över den teoretiska referensramen genom att inledande ge en djupare 
förklaring kring det balanserade styrkortet för att sedan koppla detta till anpassningen mot 
kommunal verksamhet. Med utgångspunkt i strategins betydelse presenteras synen på det 
balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Avslutningsvis redogör vi för 
närliggande tidigare forskning och visar på teoriernas sammanhang med en tolkningsram. 

Metod 

• Under metodkapitlet redogör vi för detta arbetes hermeneutiska synsätt och argumenterar för hur 
och varför vi genomfört denna studie av socialtjänsten. Vi ger argument för valet av kvalitativ 
studie samt de andra val som gjorts under arbetets gång. Avslutningsvis diskuterar vi huruvida 
resultaten kan gå att generalisera eller inte.  

Empiri 

• Under empirin ges läsaren en inledande beskrivning av Umeå kommun och socialtjänsten samt 
de organisationsförändringar och pågående förbättringsarbeten som initierats. Hur det 
balanserade styrkortet och strategin tolkas och används redogörs av de 9 respondenterna. Genom 
de 4 managementprocesserna presenteras de aspekter som socialtjänstens respondenter framfört 
med detta arbete.  

Analys 

• Under analysen sammankopplas den tolkningsram som våra teorier bildar med empirin som 
samlats in. Vi analyserar här materlialet med utgångspunkt i de fyra managementprocesserna.  

Avslutning 

• I det avslutande kapitlet visar vi de slutsatser som kan dras utifrån analyserna och diskuterar 
dessa samt de rekommendationer och förslag till framtida forskning som vi kan ge. Slutligen 
visar vi på de praktiska och teoretiska bidrag denna uppsats kan ge.  
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2. Teoretisk referensram  
Vi ger inledningsvis en beskrivning av det balanserade styrkortet och hur det kan koppla 

verksamhetsstyrning mot långsiktiga visioner och strategier. Vi ger vidare läsaren en 

inblick i hur styrkortet anpassas till och sedan införs inom en kommunal verksamhet. Vi 

visar också betydelsen av att det existerar en tydligt kommunicerad strategi som kan sättas 

i relation till styrkortsanvändningen för att påvisa möjligheten att använda det balanserade 

styrkortet även som ett strategiskt managementsystem. Genom att presentera teorier under 

de olika perspektiven översätta visionen, kommunicera och länka, verksamhetsplanering 

samt uppföljning och lärande utgår vi från Kaplan och Nortons (2007, s. 155) modell över 

strategisk management för att ge läsaren en röd tråd att följa genom detta arbete, vilket 

också tydliggörs under 2.6 tolkningsram.  

2.1 Balanserat styrkort 

 

En artikel publicerad i Harvard Business Reviews första nummer 1992 tog för första 

gången upp tanken kring Balanced Scorecard, som vi på svenska kommer att benämna som 

balanserat styrkort. Professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton var de två männen 

bakom denna teori och genom tidigare framgångsrik forskning presenterades deras tankar 

kring hur prestation ska mätas i en framåtblickande organisation. Tankarna kring det 

balanserade styrkortet bygger på möjligheten att skapa en långsiktig förmåga att kunna 

konkurrera samt kunna koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen mot långsiktiga 

visioner och strategier (Olve et al., 1999, s. 21). Det är komplicerat att definiera vad det 

balanserade styrkortet innebär, Niven ger en sammanfattande beskrivning av styrkortet via 

aspekter: ett verktyg för kommunikation, ett mätsystem och ett strategiskt 

managementsystem (Niven, 2008, s. 13). Detta nya managementsystem har tre tydliga 

områden: att möjliggöra för företag att kommunicera sin strategi för att göra den förstådd 

genom hela organisationen, att skapa fokus och bidra till att alla resurser och aktiviteter 

riktas mot strategin. Avslutningsvis syftar det balanserade styrkortet att organisera olika 

avdelningar, aktiviteter och individer inom företaget. (Kaplan & Norton, 2001, s. 7) Enligt 

Kaplan och Norton (1999, s. 31) fungerar det balanserade styrkortet som ett övergripande 

verktyg för att omvandla organisationens vision, verksamhetsidé och strategi till 

sammanhängande utfallsmått. Genom att se på ett företag eller en organisation utifrån fyra 

olika perspektiv kan de fokusera på kritiska nyckeltal inom olika målområden som alla 

leder organisationen mot samma övergripande mål; 
 

 
Figur 1: Perspektiv inom det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1999, s.47) 
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Det finns flera olika anledningar för en organisation att använda sig av balanserat styrkort. 

Pandey sammanfattar dessa utifrån vad ett antal företag och organisationer uppgett: det 

balanserade styrkortet är ett verktyg som kan hjälpa organisationen att förstå sina kunder 

för att bli mer kundfokuserade i sin verksamhet. Styrkortet skapar också ett logiskt sätt att 

förena finansiella och icke-finansiella mått med varandra vilka traditionella styrsystem har 

svårt att kombinera, vilket är relevant i vår studie av en kommunal verksamhet då den inte 

är vinstdrivande. Medarbetare kan också genom en tydligare kommunikation förstå 

strategin och länka den till det dagliga arbetet samtidigt som det skapas en enad bild. Med 

det balanserade styrkortet förenklas också arbetet med uppföljning och utvärdering genom 

att använda det som ett verktyg för detta ändamål. (Pandey, 2005, s. 64-65)  
 

Kritik som har riktats mot det balanserade styrkortets ursprungliga modell menar att den är 

för stel med sina fyra perspektiv och styrtal och genom detta tvingar företag att anpassa sig 

och sina styrtal till en modell som kanske inte är helt passande. Därmed anses också 

styrkortet vara opassande till dagens ekonomi där omvärlden ständigt förändras och 

företaget kan hindras i utvecklingen med en statisk styrmodell som missar viktiga faktorer 

(Bontis et al, 1999, s. 397). Kritiker menar också att det balanserade styrkortet är för 

fokuserat på den interna styrningen och missar det faktum att företag ofta samverkar med 

varandra och andra externa företag, organisationer eller intressenter. Med kundperspektivet 

beaktas externa intressenter men fortfarande bara sett utifrån det enskilda företaget. 

Lärande och utveckling är ett eget perspektiv vilket har fått kritik för att se förbi de 

grundläggande förutsättningarna för lärande och utveckling. De menar att lärande och 

utveckling ska vara en kontinuerlig process som ska genomsyra hela verksamheten och alla 

dess perspektiv. Vidare menar de att det balanserade styrkortet är för mekanisk, modellen 

förenklar verksamheten och de orsak-verkansamband som finns till linjära samband. Ett 

exempel är kundnöjdhet, som i sin tur kan samverka med flera olika variabler som 

medarbetarnas nöjdhet, kvalitet, leveranstid osv.  

 

Sammanfattningsvis lyfts det balanserade styrkortet fram som en otillräcklig styrmodell för 

att förstå och hantera dagens snabbt utvecklande innovationsekonomi. (Voelpel et al, 2006, 

s. 50-54) Som ett svar på denna kritik menar Kaplan och Norton att det balanserade 

styrkortet inte ska ses som en fast mall med fyra perspektiv, utan att det är någonting som 

en verksamhet kan utgå ifrån när de sedan designar sitt eget balanserade styrkort med fler 

eller färre perspektiv. De håller med om att det balanserade styrkortet kan försvåra 

utveckling och lärande om organisationen följer modellen för snävt, men visar även på 

exempel från verkliga företag som skapat ett effektivt sätt att utvecklas och lära inom 

organisationen. Perspektivet för utveckling och lärande ska inte ses som ensamstående utan 

ska integreras i företagets dagliga verksamhet. Vidare menar Kaplan och Norton att det 

balanserade styrkortet inte alls är för fokuserat på interna faktorer utan kan användas som 

ett kommunikationsverktyg och innefatta externa intressenter. Slutligen menar de att det 

linjära orsak-verkansambandet som finns inom det balanserade styrkortet med fördel kan 

utvecklas till mer avancerade samband mellan flera olika faktorer och att detta är en 

naturlig utveckling för företag i dagens ekonomi. (Kaplan & Norton, 2006, s. 422-427) 

Som helhet ser vi både för- och nackdelar med det balanserade styrkortet och inom vår 

kontext då ett styrkort redan finns implementerat inom socialtjänsten finner vi det relevant 

se till bakgrunden av det balanserade styrkortets införande för att sedan närma oss vår 

problemformulering.  
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2.1.1 Införandet av balanserat styrkort 

 

Organisationen ställs inför utmaningen att styra den dagliga verksamheten som i sin tur ger 

en påverkan på den långsiktiga utvecklingen. Av denna anledning kan processen med 

balanserat styrkort ses ur 3 tidshorisonter; dåtid, nutid och framtid. (Olve et al., 1999, s. 

21) Införandet av det balanserade styrkortet i den kommunala verksamheten är således en 

viktig grund som även påverkar det fortsatta styrkortsarbetet. För att lyckas med införandet 

av balanserat styrkort gäller det att ha vissa grundläggande förutsättningar inom 

organisationen, det ska finnas en projektgrupp som håller i utvecklingsprocessen, externa 

och interna experter, aktivt deltagande från ledningen samt ett successivt kommunalt 

införande under ständigt tryck (Ericsson & Gripne, 2004, s. 22). Andra framgångsfaktorer 

som lyfts fram för en lyckad implementering av det balanserade styrkortet är att alla 

medarbetare förstår varför det implementeras och vilken nytta organisationen kan ha av 

detta. Det är viktigt att alla medarbetare förstår vilket värde det balanserade styrkortet kan 

skapa och hur det skiljer sig mot andra managementsystem. Genom detta kan stöd skapas 

inom organisationen som ligger till grund för en framtida implementering av det 

balanserade styrkortet. Inför implementeringen bör också lärdom tas av andras misstag och 

erfarenheter vid tidigare implementering i liknande situationer. (Radnor & Lovell, 2003b, 

s. 102-107)  
 

Vi ser det som centralt att socialtjänsten redan inledningsvis efter det balanserade 

styrkortets införande också har de verktyg som krävs för att kunna använda styrkortet 

optimalt. Olve et al. (2004, s. 6) framför att de inte anser att det är viktigt att investera i ett 

dyrt IT-system för att kunna använda sig av balanserat styrkort på ett framgångsrikt sätt. De 

menar att det viktigaste att se till är funktionaliteten hos systemet och hur väl det går ihop 

med det som verksamheten behöver. De lyfter fram att det i IT-systemet ska finnas 

möjlighet att bryta ner perspektiv och resultatmått för att se vad de består av, och vilka 

initiativ som tagits för att förbättra dessa. När verksamheten väl bestämmer sig för att 

förändra något ska den föras in i systemet för att medarbetare sedan ska kunna se om 

initiativet gett förväntade resultat eller inte och på detta sätt bilda en process. Systemet ska 

också underlätta för att sätta upp mål inom organisationen genom att underlätta för 

medarbetare att dela med sig kunskap och möjliggöra att kunna se andra avdelningars mål. 

Enligt författaren är det ofta är mycket som förs in för hand i IT-systemet och det måste 

därmed vara utformat på ett sätt som underlättar införandet av information. (Olve et al, 

2004, s. 6-7).  

 

Nilsson menar också att det finns olika förväntningar på vad det balanserade styrkortet 

kommer att innebära för styrningen av en kommunal verksamhet vid implementeringen. 

Förväntningarna är högst bland politiker, sedan kommer administrativ personal och lägst 

var förväntningarna bland operativa medarbetare. Han förklarar detta genom att politikerna 

också är de som förväntas få mest fördelar av det balanserade styrkortet och för den 

administrativa personalen innebär det både för- och nackdelar. För operativt anställda kan 

de låga förväntningarna förklaras med en misstro mot nya administrativa reformer och en 

misstanke om att det kan vara ett sätt att dra ner på personal. (Nilsson, 2010, s. 829). När ett 

beslut har fattats av kommunen att införa det balanserade styrkortet ska arbetet bedrivas i en 

steg för stegprocess som innehåller 8 steg (Ericsson & Gripne, 2004, s. 22). 
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Figur 2: Införandet av balanserat styrkort (Ericsson & Gripne, 2004, s. 22-23) 

 

Olve et al (1999, s. 190-191) menar att allt målinriktat handlande bygger på att det existerar 

ett samband mellan orsak och verkan. Det är viktigt med en balans mellan de mått som 

visar vad som organisationen gör och det resultat som dessa handlingar genererar. Ett väl 

utformat balanserat styrkort är enligt Kaplan och Norton (1999, s. 36) en blandning av 

utfallsmått och drivande mått. Denna blandning ska förtydliga det samband som existerar 

mellan målen som presenteras i de olika perspektiven för att kunna styra dem på ett korrekt 

sätt. Kedjan inom orsak-verkan ska enligt Simons (2000, s. 200) genomtränga de olika 

perspektiven inom det balanserade styrkortet. Kaplan och Norton (1996, s. 161) menar att 

det inneboende orsak-verkansambandet inom det balanserade styrkortet gör att en ändring 

inom ett av perspektiven har stärkt de tidigare ändringar som genomförts inom andra 

perspektiv. Kritik har riktats mot det balanserade styrkortet och dess orsak-verkansamband 

mellan immateriella tillgångar och materiella resultat. Det balanserade styrkortet anses 

endast beakta det direkta förhållandet mellan dessa tillgångar, och inte det indirekta. Med 

detta menas att det balanserade styrkortet bortser från intellektuellt kapital och hur det 

bidrar till att öka verksamhetens resultat. (Veltri, 2011, s. 17)  

2.2 Balanserat styrkort anpassat till kommunal verksamhet 

 

Inom den bakgrund av det balanserade styrkortet som vi presenterar är det tydligt att det 

standardiserade styrkortet inte på ett enkelt sätt kan införas direkt i en kommunal 

verksamhet. Som författare ser vi problemet med att den kommunala verksamheten inte har 

ett vinstintresse på samma sätt som inom den privata sektorn, utan avser att hushålla med 

sina resurser för att tillgodose kommuninvånarnas behov på bästa sätt. Vikten bör enligt 

Olve et al. (1999, s. 268-269) därmed inte enbart läggas på finansiellt fokus utan snarare på 

en effektiv resurshållning. Kaplan och Norton (1999, s. 44) kompletterar denna tanke med 

att offentliga organisationer inte uteslutande ska förlita sig på finansiella styrtal. De 

rapporter som presenteras fokuserar ofta på det förflutna men kommunens intressenter 

önskar även framåtblickande information. Information om det förflutna är en viktig 

indikator för framtida prestationer men rapporter kring hur organisationer ska skapa 

framtida värde ses som ett viktigt komplement. Författarna rekommenderar organisationer 

att knyta den ekonomiska rapporteringen till organisationens strategiska vision för att ge en 
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mer balanserad modell. Långsiktiga delmål bör ligga till grund för definitionen av det 

övergripande målet vid införandet av styrkortet inom icke vinstdrivande verksamheter 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 135). 

 

Den traditionella arkitekturen inom det balanserade styrkortet är anpassad mot 

vinstdrivande företag. Omformulering och förändring av strukturen av de olika 

perspektiven ser Kaplan och Norton som nödvändiga vid implementeringar inom icke 

vinstdrivande organisationer (Kaplan & Norton, 2001, s. 134). Vid införandet av det 

balanserade styrkortet i en kommunal verksamhet i Sverige är det enligt Olve et al. (1999, 

s. 274) också lika nödvändigt att omformulera styrkortet. Ericsson och Gripne (2004, s. 20) 

framför att det är särskilt viktigt att avgöra om det balanserade styrkortet ska införas i hela 

den kommunala verksamheten eller i en mindre avdelning eller nämnd. De rekommenderar 

att börja i en mindre enhet för att sedermera eventuellt införa i hela kommunen. Hallgårde 

och Johansson (1999, s. 35) framför att antalet perspektiv inte är det viktiga utan att själva 

perspektiven är relevanta inom den specifika kommun som implementeringen sker i. Då 

vinstmaximering inte är det centrala inom kommunal verksamhet kan fokus skiftas mot 

verksamhetens långsiktiga övergripande mål. Utifrån denna förutsättning kan kommunen 

formulera mål inom respektive perspektiv som syftar till att uppnå det långsiktiga 

övergripande målet. Enligt författarna kan en kommunal verksamhet ha upp till 3 olika 

övergripande mål; skapa värde till minimal kostnad, utveckla ett fortlöpande stöd från den 

finansierande myndigheten samt att upprätthålla en stabil resurstilldelning. Utifrån dessa 

övergripande mål identifieras sedan mål för interna processer samt lärande och tillväxt som 

hjälper den kommunala verksamheten uppnå de övergripande målen. Kaplan och Norton 

menar att för att det balanserade styrkortet ska passa bättre in i den offentliga sektorn bör 

organisationens mål ses som det centrala i styrmodellen. (Kaplan & Norton, 2001, s. 135-

137). Baserat på de tankar Kaplan och Norton (2001, s. 134), Ericsson och Gripne (2004, s. 

31) samt Olve et al. (1999, s. 274) framför om att en omformulering av perspektiven bör 

ske väljer vi att se på perspektiven med en utgångspunkt i perspektiven finansiellt-, kund-, 

process-, utveckling- samt medarbetarperspektiv. Vårt val att presentera dessa perspektiv är 

att ge läsaren en inblick i perspektivens betydelse i det balanserade styrkortet, men att dessa 

perspektiv inte nödvändigtvis är de optimala att använda inom socialtjänsten. 

 

Inom det finansiella perspektivet inom kommunal verksamhet är syftet att se till att de når 

sina resultat och gör det på ett effektivt sätt som minimerar kostnaderna (Niven, 2008, s. 

18). Rekommendationer ges att bredda det finansiella perspektivet med målsättningen att 

kunna ge en helhetsbild över kommunens resurshållning (Olve et al., 1999, s. 274). Kritiska 

framgångsfaktorer inom detta perspektiv är för en kommunal verksamhet 

prestationsökning, kostnadsreduktion samt kapitalutnyttjande (Hallgårde & Johansson, 

1999, s. 41). Baserat på dessa framgångsfaktorer kan val av ytterligare perspektiv baseras 

på de områden som anses avgörande för kommunen för att nå framgång (Ericsson & 

Gripne, 2004, s.31). Detta perspektiv är enligt Ericsson & Gripne (2004, s. 38) något som 

redan existerar i den kommunala verksamheten via uppföljning års-, kvartals- och 

månadsvis via budget och rapporter.   

 

Inom kundperspektivet kan styrtal som avser tillgänglighet, dialog, bemötande och 

kompetens lyftas fram (Olve et al, 1999, s. 37) Kundperspektivet önskar Olve et al. (1999, 

s. 274) att bredda till att bli ett mer heltäckande relationsfokus. Kunder i en kommunal 
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verksamhet är kommunens invånare, där kundstocken är relativt konstant om vi bortser från 

in- och utflyttning. Kommunens relationer med förenings- och näringsliv samt leverantörer 

ses också som viktiga och visar på kommunens externa förutsättningar. Denna bredare bild 

kring kundperspektivet till att bli sett som ett relationsfokuserat perspektiv ger enligt 

författarna en bättre balans då de interna verksamhetsförutsättningarna tidigare använts 

under processperspektivet. Ericsson och Gripne (2004, s. 32) stödjer de tankar Olve et al. 

(1999, s. 274) framfört, att kundperspektivet med fördel även kan utvecklas med att 

införliva ett medborgarperspektiv. Att som medborgare betala skatt och därmed ses som en 

delägare i organisationen. Medborgare ses som intressenter inom den kommunala 

verksamheten som vill veta hur kommunen genomför insatser, där främjande av 

näringslivets utveckling anses vara viktigt. (Ericsson och Gripne, 2004, s. 32) 

 

Processperspektivet anser Olve et al. (1999, s. 275) bör lyftas fram till att bli sett som ett 

aktivitetsfokus. Detta omformulerade perspektiv ger en helhetsbeskrivning av kommunens 

olika verksamheter genom att innefatta alla delar av kommunens verksamhet. Det är inte 

bara viktigt att mäta den teoretiska kapaciteten och det faktiska utfallet inom organisationen 

utan även den reservkapacitet och flexibilitet som existerar inom organisationen (Olve et 

al., 1999, s. 297). Vikten av att optimera interna processer framförs av Kaplan och Norton 

(1999, s. 95) som särskilt viktigt inom processperspektivet. Genom den interna processen 

innovation kan organisationen utvärdera marknaden, för att sedan anpassa sina framtida 

tjänster som kan tillgodose de valda segmenten och bidra till ett ökat lärande. Sett ur 

ledningens perspektiv kan de inom detta perspektiv identifiera de viktiga processer som 

organisationen måste behärska för att i slutändan uppfylla de finansiella målen, men 

samtidigt uppfylla externa intressenters förväntningar (Kaplan & Norton, 1999, s.111). När 

det gäller perspektivet för processer inom kommunal verksamhet gäller det att identifiera de 

processer som leder till ökat värde för kunderna, eller invånarna i kommunen (Niven, 2008, 

s. 35). Mått som är lämpliga att använda inom detta perspektiv kan enligt Kaplan och 

Norton (1999, s. 130) vara att mäta antalet förslag till förbättring som framgångsrikt 

implementeras i organisationen. De styrtal som verksamheten kan använda sig av beror på 

vilka processer som ses som mest relevanta inom verksamheten, kommunen måste här 

identifiera sina huvudprocesser (Olve et al, 2009, s. 37). 

 

Olve et al. (1999, s. 274) menar att utvecklingsperspektivet inom det balanserade styrkortet 

ska ses som ett framtidsperspektiv med fokus på förnyelse. En organisation måste ständigt 

förbättras och stärkas för att bibehålla sin konkurrenskraft och det är viktigt att 

kontinuerligt uppdatera och kvalitetsutveckla den tjänst som kommunen erbjuder 

(Hallgårde & Johansson, 1999, s. 50-51). Snabba förändringar i omvärlden och en ökad 

konkurrensutsättning för kommuner har lett till att kommunernas utvecklingsinsatser 

numera har satts i fokus. Att kommunerna även har kunskap om hur stora kostnader som 

avsätts till utvecklingsinsatser är viktigt (Ericsson & Gripne, 2004, s. 33). Ny teknik och 

ändrade kommunikationsmönster ställer ett krav på att mäta aktualiteten och jämförelser 

mellan ny och gammal teknik kan göras. Att personalen behärskar den nya tekniken ses 

som en förutsättning för att driva utvecklingen framåt (Hallgårde & Johansson, 1999, s. 51-

52). Detta krav på kontinuerlig information och utbildning styrks av Olve et al. (1999, s. 

291), som menar att det aldrig går att informera och utbilda för mycket inom en 

organisation. Därför är det viktigt att i detta perspektiv se till styrtal som omfattar 
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utvecklingsprojekt, kompetensutveckling och övriga utbildningar inom verksamheten. 

(Olve et al, 1999, s. 38) 

 

Inom den svenska praktiken att införa balanserat styrkort i kommunal verksamhet 

presenterar Hallgårde och Johansson (1999, s. 31-32) samt Ericsson och Gripne (2004, s. 

31) ett nytt perspektiv, medarbetarperspektivet. Tillkomsten av detta nya perspektiv sker 

via en uppdelning av perspektivet utveckling och lärande från Kaplan & Nortons modell 

(1999, s. 47), till de nya perspektiven medarbetare och utveckling. (Hallgårde & Johansson, 

1999, s. 34). Författarna gör en jämförelse med Maslows behovstrappa som utgångspunkt 

där de menar att medarbetaren måste ha vissa behov tillfredsställda innan de bryr sig om 

andra. Anställningstrygghet, säkerhet, information, delaktighet och erkännande är de 

huvudpunkter som en medarbetare vill få uppfyllda. Denna turordning av behov kan ligga 

till grund för formuleringen av mål och mått inom medarbetarperspektivet. Kaplan och 

Norton (1999, s. 121) nämner personaltillfredsställelse och personallojalitet som lämpliga 

mått inom medarbetarperspektivet. Vid uppföljning av detta perspektiv kan organisationen 

använda sig av nyckeltal som kombineras med valda mått för att finna avvikelser. Denna 

information ses som en avgörande faktor för att nå framgång inom en kommunal 

förvaltning. (Ericsson & Gripne, 2004, s. 32) 
 

 
 

Figur 3: Samband mellan mått och perspektiv (Hallgårde & Johansson, 1999, s. 54) 

2.2.1 Public Sector Scorecard 

 

Vi väljer att som komplement till Kaplan och Nortons (2001) grundläggande teorier kring 

anpassningen av styrkortet till en kommunal verksamhet även visa en alternativ teori kring 

styrkortsanpassningen. Vi ämnar ge läsaren en ökad förståelse utöver den grundläggande 

teorin över hur ett balanserat styrkort kan anpassas och användas i en kommunal 

verksamhet. Moullin (2009) förklarar att det traditionella balanserade styrkortet visar på 
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svagheter i användandet inom kommunala eller icke vinstdrivande verksamheter. 

Arkitekturen, språket, metodiken och framförallt dess huvudsakliga inriktning mot det 

finansiella perspektivet menar Moullin tydligt visar på dess ursprung från vinstdrivande 

verksamheter. (Moullin et al. 2007, s. 282) 

 

Moullin menar att använda sig av ett kommunalt balanserat styrkort är det bästa sättet för 

en kommunal verksamhet att mäta sin effektivitet på. Användandet av kommunalt 

balanserat styrkort fokuserar på de resultat som är viktiga för kunder, patienter och andra 

intressenter och de processer som genererar dessa resultat. Vidare fokuserar styrkortet på 

möjligheten hos organisationen att tillföra det ledarskap och support som behövs för att få 

styrkortet att fungera. Det kommunala balanserade styrkortet har sju perspektiv istället för 

fyra som grundmodellen. Dessa perspektiv är indelade i tre grupper: förmågor, processer 

och resultat som alla hänger ihop med varandra (Moullin, 2009, s. 28-29). 
  

  
  
Figur 4: Sju perspektiv inom Public Sector Scorecard. (Moullin, 2009, s. 29) 

  

Det finns tre perspektiv inom resultat som inriktar sig på de resultat som är mest relevanta 

för användare och intressenter, ett strategiskt perspektiv som visar på de resultat som 

organisationen kräver och ett finansiellt perspektiv som inriktar sig på värdet av pengar 

och investeringar. Processer innehåller bara ett perspektiv och det är det perspektivet som 

ska se till att resultaten uppnås. Detta sker genom att utföra rätt aktiviteter som bidrar till 

de önskvärda resultaten. Förmågor delas också upp i tre perspektiv med innovation och 

lärande, ledarskap och människor samt partners och resurser. Alla dessa komponenter 

behövs för att de anställda på bästa sätt ska jobba mot de uppsatta målen. (Moullin, 2009, 

s. 29) 
 

Moullin menar också att detta styrkort är flexibelt och kan ändras för att bättre passa in i 

någon organisation utifrån dess specifika kontext. Målet med det kommunala balanserade 

styrkortet är att skapa en kultur av ständigt förbättringsarbete. Den kulturen kan skapas 

genom att ta reda på hur nöjda kunderna är genom enkäter eller fokusgrupper, det visar de 

anställda att deras arbete utvärderas vilket gör det mer troligt att de sätter patienterna i 

första hand. Kulturen skapas också genom att direkt involvera anställda och andra 

intressenter genom fokusgrupper. Avslutningsvis framför Moullin att en organisation inte 
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enbart kan förlita sig på data och om resultaten på en avdelning är för låga kan de bjuda in 

anställda för att diskutera detta och komma fram till hur de ska kunna förbättra detta 

tillsammans. (Moullin, 2009, s. 30) 

2.3 Strategi 

  

När det balanserade styrkortet introducerades menade Kaplan och Norton att det handlade 

om mätning, men några år senare kom de fram till att det är organisationens strategi som är 

det centrala (Kaplan & Norton, 2001, s. 3). Detta stöds även av Niven (2008, s. 33) som 

menar att oavsett vilken typ av företag eller organisation som använder sig av balanserat 

styrkort är det alltid strategin som är kärnan av styrkortet. Han menar vidare att huvudsyftet 

med det balanserade styrkortet är att förvandla strategin till en handling (ibid, s. 41). Vi ser 

därmed strategin som en central del i denna uppsats och vi kommer under denna del ge en 

inblick i hur en framgångsrik strategi är formulerad och används. Med det balanserade 

styrkortet skapas en möjlighet att utveckla, kommunicera och implementera sin strategi i 

organisationen (Malina & Selto, 2001, s. 74). Kaplan och Norton menar att när en 

verksamhet ska mäta framtida prestationer ska det göras utifrån den strategi som 

organisationen följer. Det gäller då att de nyckeltal som mäts är kopplade till strategin via 

ett orsak-verkansamband. För att nå framgång med det balanserade styrkortet är det viktigt 

att ena alla olika enheter inom företaget till att jobba mot samma mål som är företagets 

strategi. Om hela verksamheten är organiserad på ett sätt som fokuserar den mot ett 

gemensamt mål blir den mycket mer effektiv. (Kaplan & Norton, 2001, s. 3-4)  

  

Att strategin ska komma inifrån organisationen och inte utifrån ansåg Mintzberg (1988) 

redan på 80-talet och skrev en uppmärksammad artikel om detta. Han lyfte fram tanken att 

organisationen måste bearbeta sin strategi istället för att bara planera den. Vid utformandet 

av en strategi måste organisationen hela tiden ha i åtanke sina tidigare erfarenheter och 

sina framtidsutsikter. De måste uppleva strategin i framtiden men förstå den i det förflutna. 

(Mintzberg, 1988, s. 89) Strategin ska också ses som någonting som kan formuleras inom 

organisationen, men också någonting som i sin tur kan forma själva organisationen, en 

strategi kan alltså både forma och bli formad (Mintzberg, 1988, s. 78).  

 

Kaplan och Norton (2001) lyfter fram fem principer för strategifokuserade organisationer. 

Den första principen är att organisationen måste översätta strategin till operationella 

termer. De skapar då strategikartor för att på ett logiskt sätt beskriva strategin och även 

kunna se orsak-verkansamband för att se vilka aktiviteter som ger önskat utfall. Genom 

strategikartor ska hela organisationen få en gemensam och relativt enkel utgångspunkt i sitt 

arbete. (Kaplan & Norton, 2001, s. 9-11). Den andra principen är att en kommun ska rikta 

hela organisationen emot strategin så att alla arbetar mot samma mål. Alla inom 

organisationen måste då förstå vad strategin går ut på och vad som krävs av dem 

personligen för att uppnå detta. Även om olika enheter och individer arbetar på olika sätt 

kan resultatet som uppnås överstiga summan av de enskilda resultaten, om allas strategier 

är sammanfogade så att de stöttar varandra. (ibid, s. 11-12) Den tredje principen är att göra 

strategin till alla anställdas dagliga arbete. Alla i organisationen måste vara med på att 

implementera strategin och utföra sitt dagliga arbete emot den för att det ska fungera. Alla 

anställda måste därmed också få utbildning i företagets strategi för att förstå och kunna 
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följa den. (Kaplan & Norton, 2001, s. 12-13) Oberoende av hur ordet strategi definieras är 

den allmänna uppfattningen att det centrala inom strategin är förmågan att utföra den. 

Svårigheten med en strategi ligger inte i att komma på den eller få ner den på papper, det 

svåra är att kunna implementera den i organisationens dagliga verksamhet. (Niven, 2008, s. 

8) Den fjärde principen är att göra strategin till en kontinuerlig process vilket även stöds av 

Roos et al. som menar att strategin hela tiden måste anpassas efter den föränderliga 

omvärlden (ibid, s 31). I den processen måste en kommunal verksamhet också lyckas 

skapa samverkan mellan de olika stegen i strategiprocessen samt de olika nivåerna i 

organisationen (ibid, s. 54). De organisationer som Kaplan och Norton har tittat närmare på 

har gjort detta genom att först länka strategin till budgetarbetet. Sedan började de diskutera 

sin strategi på ledningsmöten vilket inte var särskilt vanligt innan. Genom detta skapades 

en process som arbetade med strategin, vilket organisationen kan lära sig av för att ständigt 

utveckla strategiarbetet. (ibid, s. 13-15) Johansson lyfter också fram vikten av att diskutera 

frågor gällande strategin på möten, hon menar att strategin inte bara kan överföras till de 

anställda utan det krävs diskussioner för att skapa en gemensam mening. Hon menar att 

möten om balanserat styrkort ger möjlighet till just detta, där kan visioner, mål och 

strategier diskuteras och utformas. (Johansson, 2003, s. 337- 338) Den femte principen är 

att förändringar måste komma genom ett aktivt ledarskap. Detta har visat sig vara den 

viktigaste delen, om ledningen inte är aktiva i processen blir det väldigt svårt att 

implementera strategin och få till stånd en ändring.  En perfekt ledning är den som lyckas 

balansera de två motpolerna stabilitet och förändring för att hela tiden kunna utvecklas 

utan att skapa kaos. (Kaplan & Norton, 2001, s. 15-17)  
 

För att hela organisationen ska kunna arbeta efter den uppsatta strategin är det väldigt 

viktigt att det finns information och kommunikation som alla kan tillgå. Ledarna måste se 

till att hela organisationen får den information som behövs för att förstå strategin som de 

ska arbeta efter. En kommunal verksamhet måste skapa en förståelse av strategin genom 

hela organisationen och utbilda de anställda om det balanserade styrkortet och hur det ska 

verka för att arbeta mot strategin. (Kaplan, & Norton, 2001, s. 12). 
  
Mintzberg (1988, s. 73) menar att vid hanteringen av en organisations strategi måste 

ledningen bearbeta och väga mellan tanke, handling, kontroll, lärande, stabilitet och 

förändring. Han menar vidare att de som har ansvaret för strategin inte ska trycka så 

mycket på förändringar hela tiden, men de ska veta när det behövs förändring. Mintzberg 

ledde tillsammans med Waters (1985) in resonemanget kring strategi mot 

managementkonceptet strategisk management. De valde att särskilja olika arbetssätt inom 

management som sedan relaterades till den miljö som ledningen måste anpassa sig mot. 

Med vår syn på en kommunal verksamhet som en mogen och diversifierad organisation 

framför författarna att strategisk management är lämplig att tillämpa när 

verksamhetsmiljön är stabil och förutsägbar (Stacey, 2000, s. 78-79). Strategisk 

management är beroende av interaktionen både mellan och inom organisationen, dock 

menar Stacey (2000, s. 413) att den komplexa interaktionen gör det svårt för ledningen att 

helt avgöra den riktning som organisationen strävar mot. Strategisk management agerar för 

att hjälpa ledningen att under lång sikt styra organisationen mot den gemensamma 

strategin. Med bakgrund i vår forskningsfråga om socialtjänsten använder det balanserade 

styrkortet som ett strategiskt managementsystem väljer vi att se på fortsättningen av teorin 

utifrån strategisk management. Genom att inkludera externa teorier under vardera av de 
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fyra processerna inom strategisk management visar vi faktorer som kan känneteckna om 

socialtjänsten använder det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem.            

2.4 Balanserat styrkort som strategiskt managementsystem 

 

Svenska kommuners management har genom åren upplevt olika förändringar. Under 1980-

talet kännetecknades denna förändring genom en decentralisering av den kommunala 

verksamheten med målet att politiker och medborgare skulle närma sig varandra. Under 

1990-talet blev sedan användningen av målstyrning ett vanligt inslag inom kommunala 

verksamheter. Denna managementutveckling gick under benämningen New Public 

Management och gav idéer och teorier om hur styrningen och förvaltningen av offentliga 

verksamheter borde utformas. (Almqvist, 2006, s. 10-11) Den snabba utvecklingen inom 

det balanserade styrkortet till att bli sett som ett strategiskt managementsystem fick Kaplan 

och Norton (1999, s. 9) att lyfta fram ytterligare en viktig syn på det Balanserade 

styrkortet; att se det som ett verktyg som kan användas för strategisk styrning. Styrkortet 

ger organisationen möjligheten att visa på samband mellan hur strategin har utvecklats, 

formulerats och hur själva implementeringen av strategin genomförts. I traditionell 

styrning har detta tidigare utgjort en klyfta i organisationen mellan utvecklingen, 

formuleringen och implementeringen av strategin. Hur organisationen hanterar dessa 

svårigheter är av största betydelse och med hjälp av ett strategiskt managementsystem har 

organisationen möjligheten att övervinna dessa hinder (Kaplan & Norton, 1999, s. 179-

181) Cobbold och Lawrie (2003, s. 2) menar att det balanserade styrkortet kontinuerligt 

utvecklats för att numera bli sett som ett strategiskt managementsystem. Författarna menar 

också att utvecklingen av det balanserade styrkortet lett till att orsakssambandet nu även 

kopplas direkt mellan mått inom de olika perspektiven, vilket inte den ursprungligen 

tanken med Kaplan och Nortons styrkort var, som endast visade på orsakssambandet 

mellan själva perspektiven.  
 

Om en organisation beslutar sig för att genomföra förändringar i verksamheten med att 

införa det balanserade styrkortet kommer nya värderingar införlivas i organisationen. Att 

bryta den traditionella strikta styrningen för att nu öppna upp kommunikationen inom 

organisationen ställer krav på ledningen att modifiera det befintliga ledningssystemet. 

Genom att länka traditionella processer som resursallokering med ett balanserat styrkort 

skapas ett strategiskt managementsystem. Det balanserade styrkortet verkar för att beskriva 

själva strategin, managementsystemet länkar sedan ihop de olika delarna inom 

organisationen (Kaplan & Norton, 2001, s.16-17). Det strategiska managementsystemet kan 

nu koppla samman organisationens långsiktiga strategier mot de kortsiktiga handlingar som 

genomförs (Kaplan & Norton, 2007, s.152).  
 

Hallgårde och Johansson (1999, s. 14-15) framför att det balanserade styrkortet används på 

fel sätt om det endast är avsett som ett mätsystem. I kombination med att sammanställa data 

ska styrkortet kombineras med att också använda människor och informationssystem för att 

kunna ge en effektiv ledning av verksamheten. Det balanserade styrkortet ska inte ersätta 

annan mätning i organisationen utan det ska styra den strategiska mätningen och 

uppföljningen. Olve et al. (1999, s. 283) menar att en kommunal verksamhet också måste 

vara medveten om att de inte kan lita helt på sin egen kunskap om omvärlden då marknader 
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och teknologier förändras väldigt fort. Det är därför viktigt att anpassa 

styrkortsanvändningen efter detta för att få en förfinad verksamhetsstyrning. Ledningen 

som använder sig av det balanserade styrkortet kan använda sig av fyra nya 

managementprocesser som i kombination med varandra kan bidra till att sammankoppla 

långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga handlingar som figur 5 visar. Då vi ämnar 

undersöka hur socialtjänsten använder det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem ser vi denna figur som en central. Vi kommer under fortsättningen av 

detta kapitel visa läsaren de 4 olika managementprocesserna inom området strategiskt 

management. 
  

 
 

Figur 5: Balanserat styrkort som strategiskt managementsystem (Kaplan & Norton, 2007, 

s. 155) 

2.4.1 Översätta visionen 

  

Inom den första managementprocessen skapas en samstämmighet mellan strategin inom 

organisationen vi beskrivit under 2.3 och den vision som organisationen formulerat. 

Genom att översätta dessa två till operationella termer, något som de anställda kan greppa 

för att kunna vägledas åt rätt håll mot framtiden. Visionen är den bild organisationen har 

av var de vill komma och strategin är den plan de ska följa för att uppnå sin vision (Kaplan 

& Norton, 2001, s. 72-73).  Roos et al. (2004, s. 68) beskriver vidare att visionen skapar en 

mall för utformandet av organisationens verksamhet och strategi. Syftet med en vision är 

att ge motivation och skapa engagemang hos medarbetarna. Den första 

managementprocessen innebär att visionen måste delas upp i mindre delar och innefatta 

arbetsuppgifter som medarbetare kan utföra dagligen som verkar för att uppnå det 

långsiktiga målet (Kaplan & Norton, 2007, s. 152). Inom en större organisation kan 

medarbetare sträva efter att uppnå samma vision, men de kan tolka den annorlunda. Att 
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från ledningsnivå tydligt formulera visionen är nödvändigt för att de anställda ska kunna 

agera efter den för att slutligen nå de långsiktiga målen för verksamheten (Kaplan & 

Norton, 2001, s. 72-73). Enligt Kaplan och Norton ska alla mått i det balanserade 

styrkortet vara härledda från företagets eller organisationens vision och strategi, vilket är 

ett grundläggande krav för att det balanserade styrkortet ska fungera på ett bra sätt. Det 

krävs då att organisationen har en tydlig vision som är möjlig att arbeta efter (Kaplan & 

Norton, 2007, s. 152). Strategin kan ses som en utgångspunkt för hela processen med det 

balanserade styrkortet som managementsystem. En delad vision inom organisationen är 

utgångspunkten för strategiskt lärande och är likväl som en delad vision viktiga 

komponenter inom processen översätta visionen (Radnor & Lovell, 2003a, s. 181). 

 

Kommunala verksamheter har haft svårigheter med den klassiska versionen av det 

balanserade styrkortet och därmed fått omformulera denna för att passa bättre som 

styrmodell. En icke vinstdrivande verksamhet ser vi som problematisk eftersom teorier ser 

medborgaren också som en kund, kunder både betalar för och använder dess service.   

Kaplan och Norton har samma syn på kund och medborgare och menar att det är lämpligt 

att placera verksamhetens mission som det centrala i styrkortet, för att sedan identifiera 

vilka processer som leder fram till denna. Längst ner i modellen finner vi att verksamheten 

måste ta reda på hur medarbetarna ska kommunicera, arbeta och lära tillsammans för att 

uppfylla sin vision. (Kaplan & Norton, 2001, s. 134-135) Goodsell ser också på en 

verksamhets mission som det viktiga som verksamheten står för. En bra mission innefattar 

ett syfte som är lätt att förstå, tidigare erfarenheter och till sist måste det vara riktat mot 

både mot den interna och externa miljön. Den interna gruppen är medarbetarna och den 

externa innefattar alla externa intressenter, som båda måste beaktas i verksamhetens 

mission. Goodsell menar slutligen att en kommunal verksamhet kan använda sin mission 

och vision till att skapa och upprätthålla tillit ifrån samhället vilket borde ses som ett 

övergripande mål. (Goodsell, 2006, s. 631-633) 

 

 
 

Figur 6: Anpassa det balanserade styrkortet till icke vinstdrivande verksamheter (Kaplan 

& Norton, 2001, s. 135) 
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2.4.2 Kommunicera och länka 

 

Inom den andra processen ska ledningen kommunicera sin strategi på alla nivåer i 

organisationen vilket enligt Kaplan och Norton (2007, s. 151) är särskilt viktigt för att 

kunna koppla den till avdelnings- och individnivå. Effektiv kommunikation är viktigt av 

flera anledningar, bland annat för implementering av den valda strategin, fungerar inte 

kommunikationen inom organisationen är det väldigt svårt att lyckas implementera 

strategin (Roos et al., 2004, s. 272). Forskning har också visat på att en tät kommunikation 

vertikalt i organisationen bidrar till en bättre prestation (Valiquette & Garretson, refererad i 

Roos et al., 2004, s. 272). Garima menar att i dagens samhälle där organisationsstrukturer 

blir allt mer komplexa kommer framtiden till stor del att vara beroende av verksamhetens 

förmåga att använda information och kommunikation på ett effektivt sätt, både internt och 

externt. (Garima, 2010, s. 33)  

 

Det är viktigt att det finns en enighet om organisationens vision hos alla medarbetare vilket 

kan skapas genom tydlig kommunikation (Radnor & Lovell, 2003a, s. 181). 

Kommunikation ska vara en naturlig del av det balanserade styrkortet och styrkortet ska ses 

som ett verktyg för kommunikation genom hela organisationen samt mot externa 

intressenter (Kaplan & Norton, 2001, s. 323). Den interna kommunikationen underlättas 

med det balanserade styrkortet genom att diskussioner skapas kring var de är på väg och 

olika prioriteringar (Olve et al., 2004, s. 3). Det balanserade styrkortet signalerar till de 

anställda vad organisationen strävar efter att uppnå. Kommunikationen inom organisationen 

kan bland annat ske i elektronisk form eller som anslag på en anslagstavla. Den information 

som kommuniceras till medarbetarna bör innehålla förklaringar av de olika måtten inom det 

balanserade styrkortet som sedan kompletteras med månatliga resultat av dessa mått. 

Förbättrad kommunikation ger en ökad trovärdighet och engagemang gentemot 

organisationens långsiktiga strategi (Kaplan & Norton, 2007, s. 154). Kommunikation och 

utbildning av medarbetarna skapar också en ökad känsla av makt och delaktighet hos dem 

där de känner att de har den information de behöver och kan säga till om saker (Radnor & 

Lovell, 2003a, s. 181). En svårighet med kommunikation som Kaplan och Norton lyfter 

fram är att det är lätt att tro att en organisation har lyckats genom att bara skicka ut 

informationen. Men för att lyckas med kommunikation gäller det däremot att denna 

information också skapar en ny kunskap och en ny förståelse hos mottagaren. (Kaplan & 

Norton 2001, s. 217) 

 

Kommunikationsprocessen är den process som sker mellan en sändare och en mottagare när 

information överförs emellan dem. Det första som sker är att sändaren formulerar sitt 

budskap för att framföra det som denne har tänkt sig, sedan måste sändaren av 

informationen välja en kanal där den ska framföras. När mottagaren har mottagit 

informationen måste denne avkoda budskapet och tolka det för att få fram en mening med 

informationen. Med effektiv kommunikation menas att mottagaren tolkar informationen på 

det sätt som sändaren tänkt sig. Det sista steget i processen är återkopplingen, där svarar 

mottagaren på sändarens meddelande. Mottagaren blir då sändaren och 

kommunikationsprocessen börjar om från början. Tack vare återkopplingen får mottagaren 

svar på sitt budskap och kommunikationen går då både fram och tillbaka, det skapas en 

tvåvägskommunikation. (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s. 297-298; Robbins, 1998, s. 312) 
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Figur 7: Kommunikationsprocessen (Robbins, 1998, s. 312) 

  

I kommunikationsprocessen kan det finnas problem som försvårar kommunikationen 

mellan sändare och mottagare. Problem kan uppstå när sändaren försöker formulera sitt 

budskap i tal, text eller gester. Det är inte säkert att mottagaren uppfattar budskapet på det 

sätt som sändaren tänkt sig av flera olika anledningar, exempelvis olika bakgrund eller 

olika sätt att tala. Valet av den kanal som informationen ska sändas genom kan också skapa 

problem i kommunikationen, den valda kanalen kanske inte är passande för just det 

budskapet. Ett problem kan också vara att mottagaren får för mycket eller för lite 

information vilket båda bidrar till en mindre effektiv kommunikation. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2009, s. 301-303) Kritik som har riktats mot det balanserade styrkortet och alla 

dess styrtal menar att medarbetare kan få för mycket information som de därmed får 

svårigheter att hantera (Tangen, 2004, s. 728). Kaplan och Norton däremot menar tvärtom, 

att med det balanserade styrkortet får de anställda bara den information som de behöver och 

därmed precis tillräckligt med information (Kaplan & Norton, 1992, s. 174) Robbins lyfter 

även fram problemet att mottagaren av informationen omedvetet filtrerar den och bara tar 

till sig det personen anser vara relevant vilket kan leda till missuppfattningar i 

kommunikationen. Han menar också att betydelsen av orden ofta inte ligger i själva orden 

utan i oss, och i hur vi tolkar dem. (Robbins, 1998, s. 323) 

 

Vår syn på socialtjänsten är att det är en verksamhet som arbetar både mot interna och 

externa intressenter. Den externa kommunikationen är den kommunikation som sker mellan 

organisationen och utomstående intressenter. Det är viktigt att ge en bra bild av den 

kommunala verksamheten gentemot befintliga och framtida invånare för att de ska få 

information om kommunen. Extern kommunikation är också viktigt då det finns externa 

grupper som ställer krav på organisationen som t.ex. miljöorganisationer, myndigheter, 

politiska organ och massmedia. (Erikson, 2007, s. 81-83) Det balanserade styrkortet kan 

fungera som ett kommunikationsmedel mellan verksamheten och dess externa intressenter 

och kan jämföras med bokslut som presenteras för privata företags externa intressenter 

(Speckbacher, 2003, s. 278). Att använda det balanserade styrkortet som 

kommunikationsverktyg leder också till att det blir lättare att rekrytera och att 

organisationen i längden ökar sin effektivitet. Den externa kommunikationen är omfattande 
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och kan delas upp i fem områden: ekonomisk kommunikation, marknadskommunikation, 

massmedierelationer, samhällskontakter och övergripande ansvarsområden. (Erikson, 2007, 

s. 81-83) Intern kommunikation är den kommunikation som sker inom företaget eller 

organisationen. Det är väldigt viktigt att den egna organisationen har full koll på vad den 

står för och var den vill komma. De anställda ska även ses som verktyg till förbättring av 

den interna kommunikationen.  En god intern kommunikation är viktig för att ge 

medarbetarna en överblick över helheten, klargöra gemensamma mål, bidra till bättre 

beslutsunderlag, skapa motivation, underlätta samarbeten, motverka ryktesspridning, 

underlätta delegering, bidra till personlig utveckling samt förbättra resultaten. (Erikson, 

2007, s. 64-68) 
 

När en organisation inför balanserat styrkort är god intern kommunikation central för att nå 

framgång med styrkortet, speciellt inom större organisationer som den kommunala 

verksamheten. Inom sådana organisationer där det är svårt att samla alla anställda måste 

ledningen utforma en passande kommunikationsprocess inom lämpliga kanaler. (Kaplan & 

Norton, 1999, s. 190-191) Några tips för en effektiv intern kommunikation som Erikson 

(2007, s. 80) lyfter fram är att skapa en tydlig struktur för den interna kommunikationen för 

att ge alla medarbetare kunskapen om vad som förväntas av dem. Ansvaret för detta och 

dess innehåll bör också delegeras inom organisationen och tydliggöra vem som har det 

övergripande ansvaret. Om en kommunal verksamhet engagerar fler anställda i 

kommunikationen blir de också ansvariga för kommunikationens innehåll och struktur. 

Kommunikationen kan också inspirera till debatt och skapa nya frågor att diskutera, där 

enheten som har hand om informationen också har ansvaret för detta. Medarbetarnas 

nyfikenhet och lärande stärks genom att organisationen på ett tydligt sätt presenterar var 

och vilken typ av fakta som finns tillgänglig.  
 

Om en organisation har en effektiv intern kommunikation kan vi se den som en lärande 

organisation. Kännetecknande för en lärande organisation är att det finns en öppen 

kommunikation både horisontellt och vertikalt genom organisationen vilket gör att 

ledningen snabbt upptäcker problem och kan diskutera dessa. Organisationen uppmuntrar 

till konstruktiva konflikter för att hela tiden hitta nya lösningar på problem som kan uppstå. 

Det finns även utrymme för att ifrågasätta organisationen och att göra misstag vilka ses som 

nya erfarenheter. (Erikson, 2007, s. 209-210) En effektiv intern kommunikation har visat 

sig påverka det organisatoriska lärandet positivt genom att inom organisationen bidra till 

ökade möjligheter att kommunicera organisatorisk information och använda den (García-

Morales et al., 2011, s. 169). 

2.4.3 Verksamhetsplanering 

 

En viktig del inom den tredje managementprocessen, verksamhetsplaneringen, är för 

organisationen att erhålla långsiktig strategisk kontroll över sin verksamhet genom att 

sammanlänka mål för organisationen med ekonomiska mål (Kaplan & Norton, 2007, s. 

152). Inom denna process ska det också finnas tydliga operativa mål som leder 

organisationen emot sitt långsiktiga strategiska mål. Den planering som sker ska vara riktad 

och leda emot samma mål. De investeringar som sker eller är planerade inom 

organisationen ska också vara kopplade till det strategiska behovet som finns. En annan 
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mycket viktig del inom denna process är att årsbudgeten också ska vara sammankopplad 

med det långsiktiga strategiska målet som organisationen har. (Radnor & Lovell, 2003a, s. 

181) 

 

Om organisationens mål inte uppnås verkar den strategiska kontrollen till att modifiera 

själva strategin eller implementeringen av strategin i organisationen. Den strategiska 

kontrollen har en tidsperiod som ofta sträcker sig över flertalet år att jämföra med den 

traditionella budgetkontrollen som endast sträcker sig upp till ett år. Ledningen kan inte 

vänta flera år för att utvärdera resultaten och därför används den strategiska kontrollen 

istället som en löpande process som inkluderar både interna processer och den externa 

miljön. (Wright et al., 1996, s.244) Kaplan och Norton (2001, s. 288) lyfter också fram att 

det i denna löpande process är viktigt att beslut kring resursallokering ska kunna förändras 

under året för att spegla förändringar i omvärlden. Författarna framför att en strategisk 

budgetering identifierar vilka handlingar som krävs för att minska gapet mellan det önskade 

resultatet och traditionella förbättringsåtgärder av verksamheten. Med användning av det 

balanserade styrkortet kan kommunledningen identifiera viktiga förbättringsåtgärder som 

skulle stärka hela organisationen. När denna förbättringsåtgärd är identifierad kan så 

kallade strategiska initiativ upprättas som tilldelas ett eget projektteam med en egen budget. 

Till skillnad från traditionella förbättringsåtgärdsprojekt som sker i det löpande 

förbättringsarbetet tilldelas det strategiska initiativet personal som enbart jobbar med denna 

sakfråga och en tillräcklig resursallokering. Detta är enligt författarna något som 

identifierar den strategifokuserade organisationen (Kaplan & Norton, 2001, s. 293-294).  

 

Kaplan och Norton (2007, s. 156) framför att en organisation i regel har separata procedurer 

och organisatoriska enheter för strategisk styrning och resursallokering. Ledningen 

producerar en strategisk plan och samtidigt produceras en separat budget som har en svag 

koppling till den strategiska planen. I annan litteratur menar Kaplan och Norton att den 

strategiska planen bör använda sig av ett flertal strategiska initiativ. Dessa kan av 

organisationen ses som milstolpar för att sedermera nå de övergripande organisatoriska 

målen. 

  
Strategi  mål  mått  inriktning  strategiska initiativ 

  
Inom icke vinstdrivande företag och den offentliga sektorn har själva uppfyllandet av de 

strategiska initiativen setts som det primära målet istället för att förbättra mål inom, samt 

effektivisera användningen av det strategiska initiativet (Kaplan & Norton, 2001, s. 292-

294). Det balanserade styrkortet verkar för att länka samman de separata processerna; den 

finansiella budgeten med de strategiska målen. Ett ramverk för att hantera förändringen i 

organisationen har skapats genom milstolpar i form av strategiska initiativ. (Kaplan & 

Norton, 2007, s. 156-157) 

2.4.4 Uppföljning och lärande 

 

Kaplan och Norton (2007, s. 158) kompletterar de tre första managementprocesserna med 

en fjärde; uppföljning och lärande. Det är denna process som möjliggör för organisationen 

att skapa ett strategiskt lärande. Organisationen kan genom att använda det balanserade 
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styrkortet som ett strategiskt managementsystem utvärdera den senaste tidens resultat 

utifrån den strategi de följer, och på så sätt omformulera den där det behövs. (Kaplan & 

Norton, 2007, s. 152). Uppföljning är viktigt av flera olika anledningar, huvudsakligen 

handlar det om att ge organisationen möjligheten att utvärdera arbetet medarbetarna utfört 

och vad som fungerat bra och mindre bra. Några av de viktigaste anledningarna till 

utvärdering och kontroll av verksamheten är att omvärlden ständigt förändras, komplexitet 

inom den egna organisationen, upptäcka fel och brister, se hur uppgifter inom företaget 

utförts samt för att underlätta inlärning. Med ett effektivt balanserat styrkort skapas ett 

bättre beslutsunderlag för beslutsfattarna vilket leder till mer informerade beslut och 

mindre osäkerhet och risk för organisationen. (Roos et al., 2004, s. 291-292) Enligt Kaplan 

och Norton måste en organisation ha en ständig uppföljning gällande resultaten av målen 

för det balanserade styrkortet. Detta kan redovisas för de anställda genom anslagstavlor, 

mail, nyhetsbrev eller intranät (Kaplan & Norton, 1999, s. 190). 

  

Den strategi som skapas av en organisation kan komma att behöva omformuleras 

efterhand, omvärldsförändringar sker hela tiden och det är särskilt viktigt att vara 

uppmärksam och utvärdera det arbete som görs utifrån den formulerade strategin. Inom 

kommunala verksamheter kan inflation, skatter, inflyttning, utflyttning och situationen i 

övriga delar av landet vara faktorer som kan avgöra om strategin bör omformuleras. Om 

kommunen har lyckats med att implementera strategin i de anställdas dagliga arbete har 

de en fördel genom att snabbare kunna upptäcka förändringar som påverkar 

organisationen. De anställda ska ges möjligheten att dela med sig av sina åsikter till den 

övriga organisationen för att skapa ett diskussionsforum, som sedermera kan leda till 

förändring. (Kaplan & Norton, 2001, s. 313-315)  

 

Uppföljningen verkar också för att möjliggöra för medarbetare att kunna erhålla feedback 

från organisationen på det arbete de utför. Det är viktigt att det balanserade styrkortet 

som strategiskt managementsystem fungerar som ett system för kommunikation istället 

för ett kontrollsystem. Tanken är att det ska vara en kultur där anställda kan diskutera 

problem med varandra och absolut inte skylla på och peka ut varandra för misstag. 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 323-324). ”Allt lärande i organisationer börjar med att 

individer i den reflekterar över vad de upplever.” skriver Jacobsen och Thorsvik (2009, s. 

376), vilket visar på den roll reflektionen har för lärandet. Utan reflektion finns inget 

lärande. Lärprocessen inom en organisation innefattar alla aktiviteter där kunskap eller 

erfarenhet delas mellan anställda, vilket sker genom intern kommunikation.  Jacobsen 

och Thorsvik visar också på sambandet mellan lärande på individ- och organisationsnivå 

och kallar detta för en lärcirkel. I denna lärcirkel lär sig individen och organisationen 

tillsammans, där ingen kan lära utan den andre. 
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Figur 8: Lärcirkel (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s. 377) 

  

Eftersom information inte kan ses som ett självändamål är det särskilt viktigt att 

analysera och utvärdera resultaten av den information som faktiskt framkommer, först då 

blir det möjligt att jämföra utfallet med de nedlagda resurserna. Fördelar med att 

utvärdera de informationsinsatser som görs består bland annat av: urskilja viktiga 

målgrupper från mindre viktiga, identifiera de insatser som varit mest framgångsrika, 

koppla samman kommunens kostnader och resultat, utvärdera det egna arbetet samt 

avslutningsvis för att ge underlag för framtida strategier och planer. (Erikson, 2007, s. 

135) Vi ser även en återkoppling av detta i själva kommunikationsprocessen, när 

mottagaren svarar på avsändarens budskap vilket visar avsändaren hur dennes budskap 

har uppfattats (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s. 296-298). 

 

Genom uppföljning testas de orsak-verkan samband som antas existera mellan den strategi 

som följs och de processer som utförs för att nå kommunala verksamheters strategier. 

Märker ledningen att organisationen inte arbetar utifrån strategin måste ändringar utföras. 

Genom denna uppföljning skapas en pågående process med de aktiviteter som utförs och 

vilken strategi de arbetar utifrån. Denna fjärde process uppföljning och lärande länkar nu 

tillbaka till den första processen som handlar om att klargöra organisationens vision och 

strategi och ett lärande har skapats av dessa erfarenheter. (Radnor & Lovell, 2003a, s. 181; 

Kaplan & Norton, 2007, s. 158). Vi kommer i analys och slutsats undersöka hur denna 

återkoppling ser ut inom socialtjänsten.  

 

Vi som författare har i detta teorikapitel även reflekterat över den problematik som vi anser 

finns mellan att åtgärda ett problem och de konsekvenser detta kan leda till, både positiva 

och negativa. Hur socialtjänsten agerar vid möjliga förbättringsåtgärder ser vi som centralt.  

Olve et al. (1999, s. 190) påpekar att orsak-verkansamband även existerar mellan olika 

mått i de olika perspektiven. Sambanden kan ses i två sorter, mer eller mindre verifierbara 

eller som ett uttryck för vad vi väljer att anta. Den kommunala verksamheten måste dra 

slutsatser utifrån erfarenheter och undersökningar, men samtidigt vara medvetna om att det 

finns ett utrymme för egen tolkning av dessa samband. Att ett orsak-verkansamband 

existerar mellan olika mått är inte nödvändigt för ett väl fungerande balanserat styrkort, det 

viktiga är att kunna prioritera vissa processer framför andra inom kommunal verksamhet. 

(Olve et al., 1999, s. 191-192) Det balanserade styrkortet kan som vi tidigare nämnt 

användas av ledningen för att kontinuerligt testa sin strategi för se om den fungerar 

tillfredsställande inom en kommunal verksamhet. Då organisationer verkar i en föränderlig 
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värld är det inte längre tillräckligt med de tre övriga managementprocesserna, som formar 

en enkel-loopprocess vid implementeringen av strategin. Enkel-loop kan förklaras som den 

process som sker från upptäckandet av ett problem till att åtgärda problemet. Ledningen 

ifrågasätter inte dessa åtgärder genom att se den bakomliggande orsaken till det problem 

som uppstått, utan genomför ändringen utan större reflektion. (Stacey, 2000, s. 174). 

Rochet (2004, s. 201) förklarar enkel-looplärande med ”Gör vi saker på rätt sätt och 

levererar det förväntade resultatet?”. Argyris (2008, s. 4-6) framför att när strategierna 

kring enkel-looplärandet misslyckas är medarbetaren snabb att skylla ifrån sig, lägga 

skulden på någon annan och deras lärande försvinner i denna situation när de faktiskt 

behöver lärandet som mest. Organisationer kan öka lärandet genom att informera de 

anställda att resonera kring deras beteende och att fokusera på organisatoriskt lärande inom 

verksamheten. Detta kommer enligt Argyris (ibid s. 4–6) bryta ner individens 

försvarsmekanism som begränsar lärandet. 

 

Inom ett dubbel-looplärande kan ledningen använda sin expertis och tidigare erfarenhet till 

att få en syn på hur organisationen verkar inom den föränderliga världen. De ifrågasätter 

hur en förändring i omvärlden kan påverka deras specifika organisation och hur detta i sin 

tur kan påverka den styrkortsmodell de använder. (Stacey, 2000, s. 175) Rochet (2004, s. 

201) framför att dubbel-looplärandet ser gapet mellan resultatet och effekten av detta, samt 

svarar på frågan ”Gör vi rätt saker?”. Önskan om ett användande av dubbel-looplärande 

framförs självklart även av Kaplan och Norton (1999, s. 234) som poängterar att nutida 

organisationer kräver en kompetens för att kunna erhålla ett lärande när ledningen 

ifrågasätter om valda teoretiska förutsättningar fortfarande kan ses som relevanta. I vårt 

fall med en kommunal verksamhet är det balanserade styrkortet och ett enkel-looplärande 

relevant att använda vid den årliga budgetplaneringen. För att dubbel-looplärandet ska vara 

vettigt att använda inom en offentlig verksamhet måste strategin ses över en period som 

sträcker sig över flera år. Det är enligt Rochet (2004, s. 207) kritiskt att organisationen 

måste ha en uppfattning om den framtida utvecklingen, hur de mäter sina resultat samt hur 

de ska aktualisera sina antaganden.  Stacey (2000, s. 175) framför att dubbel-looplärandet 

är komplicerat för en ledning att utvärdera, de gör antaganden som de inte ens är medvetna 

om att de faktiskt gör men som verkar för organisationens bästa. Ledningen kan bidra till 

innovation av organisationen genom att konstant ändra, bryta och skapa sin världsbild. Vi 

ser att lärandet är en central del under den sista managementprocessen och vi finner detta 

nödvändigt att analysera för att kunna bedöma hur återkopplingen till den första 

managementprocessen, översätta visionen, ser ut inom socialtjänsten.  
 

Inom organisationsutvecklingen måste verksamhetens resultat utvärderas utifrån de mål 

och mått som framtagits vid styrkortsanvändningen. (Hallgårde & Johansson, 1999, s. 

53). Enligt Kaplan & Norton (2001, s. 360) kan ett balanserat styrkort ses som 

undermåligt om organisationen använt för få styrtal inom de respektive perspektiven. Det 

kan också vara för många styrtal som gör att organisationen får svårt att fokusera på de 

särskilt kritiska.  Med bakgrund av dessa problem kan organisationen misslyckas med att 

finna en balans mellan önskat utfall och resultatdrivarna för dessa utfall. Hallgårde och 

Johansson (1999, s. 53) framför att en validering av resultaten bör göras för att undvika 

att organisationen inte styrs efter felaktiga mått, samt för att se till att styrkortet speglar 

företagets strategi. Utvärdering av det balanserade styrkortet bör ske i två moment; 

Inledningsvis görs en sambandsanalys som sedan ligger till grund för själva 
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utvärderingen. Sambandsanalysen genomförs för att se sambandet mellan mått och 

kritiska framgångsfaktorer och visar hur starka dessa relationer är. Sambandsanalysen ger 

en tillbakakoppling till orsak-verkansambandet där organisationen på ett grafiskt sätt kan 

visa i hur stor utsträckning samband existerar mellan olika mått och perspektiv. Denna 

grafiska presentation motiverar författarna med att arbetarna på ett enklare sätt kan ta till 

sig att deras insatser faktiskt påverkar slutresultatet. En sambandsanalys ska visa de 

relationer som finns, men för att säkerställa att rätt mått har valts måste en utvärdering av 

strategierna genomföras (Hallgårde & Johansson, 1999, s. 54-55). Att förbättra den 

strategiska beslutsfattningen genom att först ifrågasätta den för att sedan utveckla den är 

något den internationella forskningen också pekat på som en viktig aspekt. Att som i 

Sverige separera själva designen av strategin och låta en avdelning utforma den, för att 

sedan överlåta implementeringen av strategin till en annan avdelning ses som 

fördelaktigt. Denna uppdelning gör det enklare för organisationen att ifrågasätta om 

strategin är korrekt formulerad. (Rochet, 2004, s. 207) Kaplan och Norton (1996, s. 146) 

sammanfattar med två viktiga komponenter inom organisationen vad som kan bidra till 

en förbättrad uppföljning och lärande; medarbetaren och ett väl fungerande IT-system. 

Uppföljning och lärande ser vi som den del som sammanfattar socialtjänstens arbete med 

det balanserade styrkortet. Vi ser denna del som central i den framtida utvecklingen av 

socialtjänstens styrkortsarbete och den del som tar med sig områden som kan förbättras 

tillbaka in i styrkortsarbetsprocessen för att förhoppningsvis åtgärda dessa problem.   

2.5 Tidigare forskning 

 

Vi som författare av denna uppsats ser det även som nödvändigt att ställa denna forskning i 

relation till närliggande forskning för att kunna stärka våra slutsatser. Uppsatsen 

”Balanserat styrkort i en kommun” (Johansson & Nyström, 2003, s. 28) har funnit fördelar 

med användandet av balanserat styrkort då detta lett till en enhetlig modell för kommunen 

att arbeta efter med delaktighet och förbättrad kommunikation. De problem med styrkortet 

som de lyfter fram handlar om avsaknaden av orsakssamband inom kommunen samt att 

nöjdkundindex blir missvisande på grund av problem med enkätundersökningarna. Inom 

den svenska sjukvården har en studie innehållande tre fallstudier utförts för att undersöka 

användningen av det balanserade styrkortet (Kollberg & Elg, 2006). De kunde konstatera 

att det var viktigt att involvera personalen vid implementeringen för att skapa en förståelse 

för varför det balanserade styrkortet infördes i organisationen. Vidare menar de att tekniken 

bakom det balanserade styrkortet måste vara uppbyggd på ett sätt som gör den enkel att 

förstå visuellt och även känns bekant för de som ska arbeta med den. (ibid, s. 16) Inom den 

internationella forskningen har en fallstudie genomförts på ett sjukhus i USA under tre år 

för att utvärdera användningen av det balanserade styrkortet (Gumbus et al., 2003). De 

kunde bland annat konstatera att alla perspektiv inom det balanserade styrkortet var lika 

viktiga för att skapa en balans. Fokuserar organisationen för mycket inom ett perspektiv 

kan de tappa fokus inom de andra perspektiven (ibid, s. 62). Moullin et al. (2007) 

genomförde en fallstudie inom sjukvården och fann att det kommunala balanserade 

styrkortet bidrog till att strategin, processer och resultatmått låg i linje med varandra och 

mot krav från övriga intressenter. Sjukhuset upplevde även ett större samarbete mellan 

chefer, medarbetare, användare av tjänsterna samt övriga intressenter vilket också bidrog 

till en ökad måluppfyllnad.  
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Vi ser en koppling mellan vår uppsats och uppsatsen ”Chefens roll i det utvecklingsarbete 

som bedrivs inom äldreomsorgen” (Gümüscü & Johansson, 2010). Vår uppsats kommer 

delvis beröra den kompetensutveckling och lärandet av medarbetare inom Umeå kommuns 

socialtjänst som denna uppsats syftar till att förklara. De kommer fram till att ett hinder till 

äldreomsorgens utvecklingsarbete är hög genomströmning av personal och neddragningar 

inom verksamheten samt att ledningen och enhetens chef har en stor roll i 

organisationsutvecklingen då de har ansvar för resurser samt sätter upp mål för personalen. 

(ibid, s. 59) 

2.6 Tolkningsram 

 

 
Figur 9: Tolkningsram 

 

Inom ramen för vårt arbete väljer vi att se på relationen mellan valda teorier enligt 

ovanstående figur som är baserad på Figur 5. Som hermeneutiker har vi omformulerat 

Kaplan och Nortons (2007, s. 155) syn på strategiskt management till en bild som 

inkluderar alla relevanta teorier som vi anser oss behöva för att koppla till våra syften och 

problemformulering. Denna bild anser vi ger oss och läsaren möjligheten att tolka helheten 

utifrån de olika delarna, vilket är grundläggande inom det hermeneutiska synsättet. Denna 

tolkningsram kommer även användas under vår empiriredovisning samt under analysen för 
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att ge läsaren en logisk röd tråd att följa genom återstoden av detta arbete. Baserat på 

Nivens (2008, s. 33) beskrivning att strategin är central i en organisation menar Malina och 

Selto (2001, s. 74) att det balanserade styrkortet också skapar möjligheter att utveckla 

strategin i en organisation. Då utgångspunkten för vår tolkningsram är att organisationen 

överhuvudtaget använder sig av det balanserade styrkortet väljer vi att se anpassningen av 

det balanserade styrkort som den andra delen inom kärnan för vår tolkningsram. Olve et al. 

(1999, s. 274) ser det som väldigt viktigt att omformulera det balanserade styrkortet när det 

ska användas inom kommunala verksamheter, vilket inte var den ursprungliga den 

ursprungliga tanken med Kaplan och Nortons (2001, s. 134) balanserade styrkort. 

Styrkortets perspektiv och resultatmått behöver omformuleras specifikt för att anpassas 

mot den verksamhet det ska användas inom, vilket vi vidare kommer att undersöka i vår 

fallstudie.  

 

Med bakgrund i vår problemformulering använder vi den utvecklade synen av det 

balanserade styrkortet sett som ett strategiskt managementsystem. Vi använder oss av de 

fyra processerna översätta visionen, kommunicera och länka, verksamhetsplanering samt 

uppföljning och lärande som en ram för att utvärdera hur socialtjänsten använder styrkortet 

som ett strategiskt managementsystem (Kaplan & Norton, 2007, s. 155). Under dessa fyra 

processer presenterar vi huvudpunkter under respektive perspektiv som vi ser som centrala. 

Utifrån dessa processer ska verksamhetens vision vara tydligt kommunicerad inom 

organisationen och förståelse för denna ska finnas bland medarbetarna. Kommunikationen 

ska verka för att utbilda personalen om styrkortsanvändningen och dess mål, vilket även 

ska vara kopplat mot verksamhetens ekonomiska planering i samband med 

resursfördelning och budgetarbete.  Uppföljning av styrkortets delar och av medarbetarnas 

insatser är också centrala för att skapa ett lärande och en utveckling inom organisationen. 

Denna process ska också kunna kopplas tillbaka till den första processen genom att 

utvärdera arbetet mot den vision och strategi som är formulerade för att kunna 

omformulera dessa vid behov.  Det är på detta sätt vi kan se huruvida det balanserade 

styrkortet används som ett mätsystem eller som ett mer utvecklat strategiskt 

managementsystem, därmed ämnar vi applicera denna tolkningsram på den empiri vi fått 

fram genom vår fallstudie inom socialtjänsten i Umeå kommun.  
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3. Metod 

Under metodkapitlet ger vi en inledande förklaring över valet av vårt forskningsområde. Vi 

ger läsaren en inblick i hur vi sökt material i detta arbete och under källkritiken diskuterar 

vi kvaliteten på materialet. Vidare ger vi läsaren en argumentation och hur vi erhåller 

vetenskaplighet genom att beskriva vår förförståelse och ställa den mot teorier om 

kvalitativ forskning. Vi redogör för vår kunskapssyn och kommer avslutningsvis ge läsaren 

en inblick i valet av vårt undersökningsobjekt och hur vi har insamlat vårt empiriska 

material.  

3.1 Förförståelse och val av ämne 
 

Vi är två studenter som båda läser sista året på Civilekonomprogrammet med inriktning 

finansiering på Handelshögskolan i Umeå. Vi har båda en god uppfattning om vad som 

krävs för att uppnå vetenskaplighet då vi båda tidigare skrivit både B- och C-uppsatser 

tidigare. Under dessa uppsatsskrivanden har vi genomfört intervjuer och vi känner att den 

erfarenheten hjälpt oss i denna arbetsprocess. Martin har innan Civilekonomprogrammet 

erhållit en examen i Systemvetenskap, där goda datakunskaper och tidigare 

uppsatsskrivande underlättat i detta arbete. Caroline som tidigare skrivit en C-uppsats inom 

Civilekonomprogrammet har färska erfarenheter inom uppsatsskrivande i 

Handelshögskolans regi. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) får författaren genom en 

andrahandsförförståelse erfarenheter genom läroböcker, rapporter etc. Vi författare har 

under vår studietid med kurser inom företagsekonomi skapat oss en förförståelse kring 

organisationer och ekonomistyrning. Vi har sedan tidigare erhållit grundläggande 

kunskaper om det balanserade styrkortet och hur det är utformat och sedan byggt på denna 

kunskap under arbetets gång. Vi anser att vår andrahandsförförståelse på ett positivt sätt 

bidragit till att öka kvaliteten på denna uppsats då vår kunskap är grundad i vetenskaplig 

litteratur.   

 

Vi var båda inledningsvis intresserade av de mjuka delarna inom ekonomi och 

ekonomistyrning och utgick ifrån detta när vi började diskutera ämnen till uppsatsen. Vi 

var också intresserade av att skriva i nära samarbete med ett företag eller organisation och 

utifrån dessa premisser började vi undersöka lämpliga alternativ. Vi ansåg redan från start 

att det skulle vara intressant att få ett mer verklighetsförankrat problem då vi anser att vår 

utbildning har varit väldigt inriktad på hur det fungerar i teorin. Vår uppfattning är att 

styrning av företag till stor del kretsat kring vinstmaximering och hur ett privat företag kan 

använda sig av olika modeller för detta. Kommunala verksamheter har vi båda relativt 

begränsade kunskaper kring och vi fann det intressant att undersöka dessa då området 

verkade relativt outforskat och nytt för oss. Vi valde att kontakta Umeå kommun för att 

diskutera kring ett lämpligt forskningsområde och vi fick ganska snart kontakt med 

ekonomichefen Lennart Malm inom Umeå Kommuns socialtjänst. Efter vårt inledande 

möte fick vi värdefull bakgrundsinformation som väckte vårt intresse och fick att fundera 

vidare kring vår problemformulering. Malm framförde att arbetet med det balanserade 

styrkortet inom socialtjänsten inte fungerat tillfredsställande (L. Malm, personlig 

kommunikation, 3 februari, 2012). Vi fick inget specifikt problem i uppdrag att undersöka 
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av socialtjänsten utan vi fick bakgrundsinformation kring deras styrkortsarbete. Vi valde 

att gå vidare med en omfattande litteraturstudie av teorier kring balanserat styrkort och hur 

det implementerats i kommunal verksamhet. Vi fann en avsaknad av studier kring det 

balanserade styrkortets anpassning till kommunal verksamhet sett som ett strategiskt 

managementsystem. Den bakgrunden ledde sedermera oss fram till vårt syfte och vår 

problemformulering och vi anser att vi inte låtit oss påverkas av socialtjänsten i någon 

större utsträckning. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 21) finns det en risk med att forska 

i uppdrag av ett företag då nytänkandet i vetenskapen kan försämras och att det inte blir 

forskarens egna problem, vilket inte är fallet i vår studie.   

 

Ingen av oss författare har någon större förförståelse om Umeå kommun och socialtjänsten. 

Som kommuninvånare har vi självklart haft en viss kontakt med Umeå kommun, men 

ingen av oss författare har tidigare varit i kontakt med socialtjänsten. Enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 76) kan en förstahandsförförståelse baseras på självupplevda 

erfarenheter, vilket vi inte anser oss ha gentemot socialtjänsten. Vi har inte heller tidigare 

varit i kontakt med de människor som ingår i studien, vilket gör det lättare för oss att vara 

objektiva.  

3.2 Informationssökning 

 

Vid insamlingen teoretiskt material till detta arbete har vi till största del strävat efter att 

använda oss av vetenskaplig litteratur av både svensk och internationell natur. Vi har 

kompletterat den teoretiska referensramen med vetenskapliga artiklar, elektroniska böcker, 

och Internetkällor. För att finna relevant litteratur har vi till största delen sökt efter 

nyckelord i bibliotekskatalogen, men vi har även via referenser i litteraturen funnit ny 

litteratur som rör vårt forskningsområde. Enligt Collier-Kuhlthau (2006, s. 149) är 

katalogen ett utomordentligt verktyg att utforska de böcker och den litteratur som finns 

tillgänglig på biblioteket. Som ett komplement till att söka efter fysiska böcker har vi även 

via databaserna Business Source Premier och Emerald sökt efter elektroniska böcker och 

vetenskapliga artiklar. Elektroniska böcker är enligt Rumsey (2008, s. 41) lämpliga om 

stora kvantiteter information ska analyseras för att lättare finna den information forskaren 

genom den sökfunktion som finns tillgänglig. Utöver dessa resurser har vi använt oss av 

sökmotorn Google Scholar för att finna ytterligare vetenskapliga artiklar. Inom ramen för 

dessa sökningar har vi strävat efter att söka artiklar som är peer reviewed för att uppnå en 

högre vetenskaplighet i vår studie. Vi har även genom ett inledande möte med Lennart 

Malm inom socialtjänsten i Umeå kommun fått tips om relevant litteratur med en nära 

koppling till den kommunala verksamheten (L. Malm, personlig kommunikation, 3 

februari, 2012) 

 

Vi har i våra sökningar använt oss av dessa sökord: 

”Balanserat styrkort”, ”implementering”, ”process”, ”kommunal verksamhet”, ”offentlig 

verksamhet”, ”icke vinstdrivande”, ”Socialtjänst”, ”styrning”, ”verksamhetsstyrning”, 

”management”, ”strategisk management”, ”ekonomistyrning”, ”information”, 

”flerdimensionell styrning”, ”kommunikation”, ”samarbete”, ”samverkan”, ”mål”, 

”vision”, ”strategi”. Vi har i våra sökningar även sökt på kombinationer av dessa ord och 

med tilläggen ”och”, ”hur”, ”fördelar”, ”nackdelar”.  
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För att finna internationell litteratur har vi även sökt på översättningar och kombinationer 

av ovanstående sökord, exempelvis; ”Balanced Scorecard”, ”municipality”, ”public 

sector”, ”non-profit” ”strategic management” samt ”strategy”. 

3.2.1 Källkritik 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006, s. 167) är kritisk granskning av källuppgifter 

viktigt och att det gäller alla källor, förutom böcker och tidskrifter även intervjuer, statistik, 

arkivhandlingar etc. Källkritiken syftar till att bestämma om källan mäter det den utger sig 

för att mäta, om den är väsentlig för frågeställningen samt fri från systematiska 

felvariationer. Den historiska bakgrunden till källkritikens uppkomst är enligt Thurén 

(2005, s. 11) att fakta är väldigt problematiskt och att det som är sant idag kan visa sig vara 

falskt imorgon. Genom att bedöma källor utifrån källkritiska kriterier som samtidskrav, 

tendenskritik och äkthet kan forskaren avgöra källans validitet, relevans och reliabilitet 

(Wiedersheim-Paul, 2006, s. 167). Thurén (2005, s. 10) framför att de källkritiska 

problemen är särskilt betydelsefulla för samhällsvetenskapliga forskare och därför har vi 

som författare av detta ämne i största möjliga utsträckning strävat efter att använda oss av 

vetenskaplig litteratur. Vid bedömning av källans äkthet är det enligt Thurén (2005, s. 19) 

viktigt att vara medveten om att de verk som bedöms kan vara en förfalskning. Med 

bakgrund att vi gjort våra sökningar efter vetenskapliga artiklar med tillägget att de ska vara 

”peer reviewed”, att verket är tidigare granskat av sakkunniga. Vi anser därmed att vår 

äkthet är god i detta arbete. Thurén (2005, s. 199) tar också upp att källor ska vara nya i den 

utsträckning det är möjligt. Majoriteten av våra källor är publicerade under 2000-talet, ett 

antal under 90-talet och endast ett fåtal äldre källor, vi anser därmed att vi använt oss av 

tillräckligt aktuella källor i denna studie. Thurén menar också att sekundärkällor i största 

möjliga mån bör undvikas och istället använda sig av primärkällor. Då majoriteten av vår 

teoretiska referensram är baserad på vetenskaplig litteratur har vi i de fall författaren 

andrahandsrefererat även sökt efter originalskriften för att verifiera tankarna.    

 

Källkritik mot respondenter är också en aspekt vi anser viktig att diskutera. Thurén (2005,s. 

200) framför att risken finns att respondenter pratar ihop sig, att intervjuarna ställer ledande 

frågor och att rädsla och tvång kan påverka de svar som framkommer. Inför genomförandet 

av våra intervjuer blev vi tillfrågade av en respondent att i förväg kunna läsa igenom 

intervjuguiden. Att vi i förväg tillhandahöll intervjuguiden finns en risk att anställda på 

socialtjänsten kan prata ihop sig med andra respondenter. Vi anser däremot att vi genom 

detta kunde motverka Thuréns teorier, att en rädsla skulle finnas hos respondenten och vi 

tror att de genom detta också kände sig mer bekväma i intervjusituationen. En ytterligare 

anledning till att vi gjorde detta val var att vi ansåg att om en respondent ska ha tillgång till 

intervjuguiden i förväg bör alla respondenter också ha denna möjlighet. Vi strävade efter att 

undvika skevhet i vår studie och ansåg att vi därmed också tillhandahåller intervjuguiden 

till alla respondenter. Med facit i hand borde vi däremot istället konstruerat en mall som 

endast tar upp huvudteman för frågorna istället för alla frågor. Vi borde även tänkt på att 

konstruera två eller tre separata intervjuguider för ledningsgruppen, mellanchefer och 

övriga anställda. Då vissa av frågorna var svåra att svara på för främst övriga anställda 

tvingades vi utelämna dessa under intervjutillfället, vilket till viss del kan förklara den 

kortare tid som vissa av intervjuerna tog. Vi var däremot noga med att poängtera både i 
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intervjumallen och innan intervjuns början att respondenterna inte skulle ta reda på den 

information de inte redan var medvetna om. Vi önskar i vår studie så sanningsenliga svar 

som möjligt och den eventuella okunskap som kan finnas i vissa frågor ser vi också som 

meningsfull fakta.  

3.3 Kunskapssyn & Angreppssätt 
 

I denna uppsats har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att vi utgår 

ifrån teorin och det som är känt inom området innan vi ställer upp vår forskningsfråga. 

Teorin tillsammans med vår forskningsfråga styr sedan empiriinsamlingen som genererar 

resultat. Utifrån resultaten går forskaren sedan tillbaka till teorin för att beskriva hur 

relationen mellan teori och empiri ser ut. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) Inledningsvis i 

arbetet med denna studie gjorde vi en litteraturgenomgång för att ta del av den befintliga 

kunskap som fanns inom ämnet för att använda detta som grund för vårt arbete. Vår 

problemdiskussion utgick sedan från den kunskap vi fått om ämnet för att slutligen leda 

fram till en problemformulering. Utifrån våra teorier skapade vi sedan en intervjuguide som 

användes för att samla in empirin. Utifrån de resultat som empirin genererade har vi sedan 

gått tillbaka till teorin för att jämföra och analysera hur sambanden såg ut. Här finns ett 

inslag av induktion i det deduktiva angreppssättet, när forskaren tar med sig resultaten 

tillbaka till teorin för att beskriva de konsekvenser som funnits (Bryman & Bell, 2005, s. 

23). Utifrån detta har vi avslutningsvis dragit slutsatser utifrån hur sambandet mellan teori 

och empiri såg ut vilka vi hoppas kunna komplettera den befintliga teorin inom området. 

Genom vårt hermeneutiska synsätt har vi även analyserat dessa samband och reflekterat 

över varför de ser ut som de gör.   

 

Epistemologin beskriver läran om kunskap och tar upp att synen på kunskap ses genom 

olika perspektiv. Olika perspektiv som beskriver denna kunskapslära är positivism, 

hermeneutik, realism och interpretivism. Von Wright, refererad i Bryman (2008, s. 15) 

framför att det existerar en konflikt mellan positivismen och hermeneutiken där 

positivismen ger en förklaring av det mänskliga beteendet och hermeneutiken ger en 

förståelse för det mänskliga beteendet. Ödman framför att det hermeneutiska synsättet har 

sin grund i orden tolka och förstå, vilka beskriver människans förmåga till att just tolka och 

förstå fenomen vilket vi ämnar göra i denna uppsats. Baserat på den värld människan 

befinner sig i kan denna tolkning och förståelse se ut på olika sätt. Att tolka är att ange en 

betydelse och när förförståelsen inte räcker till för att förstå kan vi tolka fenomen utifrån 

den verklighet vi är delaktiga i. (Ödman, 2007, s. 26)  

 

Vi ämnar tolka och förstå styrkortsanvändningen utifrån den verkligenhet som den existerar 

i vilket är socialtjänsten vilket gör den hermeneutiska kunskapssynen passande för denna 

studie. Wallén (1996, s. 34) menar att den tolkning som sker måste ses i förhållande till en 

kontext för att analysera om bakomliggande orsaker har gett någon påverkan på den 

tolkning som människan gör av fenomenet. Gilje & Grimen (2003, s. 188) framför också att 

fenomen bara kan förstås utifrån den kontext som det befinner sig i och det är 

sammanhanget som skapar en mening åt det vilket är av stor vikt i vår fallstudie då 

fenomenet ses inom sin kontext och inte kan ses som fristående. Ödman (2007, s. 71) 

framför vidare att det föreligger en risk att fördomsfullt tänkande kan påverka vår 
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tolkningsförmåga och det är särskilt viktigt att bygga vårt tolkande på kunskap och tidigare 

erfarenheter. Hermeneutiken bygger på att människan har olika förutsättningar inom sig 

som hjälper denne att tolka olika fenomen på ett visst sätt. Vår förförståelse blir därmed 

väldigt viktig då den ger oss förutsättningar till att göra våra egna tolkningar. En persons 

förförståelse kan enligt Gilje och Grimen (2003, s. 183-184) rymma språk, 

trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter. Då vi anser att vårt språk och 

vår trosuppfattning är densamma som hos våra respondenter anser vi oss kunna tolka 

resultaten på ett rättvist sätt. Det är våra personliga erfarenheter som kan skilja sig åt vilka 

vi har försökt redogöra så noggrant som möjligt under 3.1 “förförståelse och val av ämne” 

för att kunna ge läsaren en bild av denna. Detta har vi använt oss av i analysen då vi söker 

tolka informationen vi fått in i förhållande till vår förförståelse vilket bildar en cirkel inom 

hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 200).  

 

Inom hermeneutiken finns även ett starkt samband mellan delen och helheten. Hur en 

forskare kan tolka helheten är alltså beroende av hur delen tolkas och tvärtom. Forskaren 

ser på sammanhanget mellan dessa två när denne försöker tolka ett fenomen. (Gilje & 

Grimen, 2003, s. 190-191) En grundläggande tanke inom hermeneutiken är att delen endast 

kan förstås i förhållande till helheten och även att helheten endast kan förstås ur delarna 

vilket bildar en cirkel för tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Vi har med hjälp 

av den hermeneutiska kunskapssynen tolkat de olika delarna för användandet av balanserat 

styrkort som strategiskt managementsystem för att tolka helheten och dra slutsatser av 

detta. Då vårt syfte med uppsatsen inte är att uppnå statistiska resultat genom en kvantitativ 

studie utan snarare se essensen inom styrkortsanvändningen i vår specifika kontext inom 

socialtjänsten, samt tolka detta använder vi oss av ett hermeneutiskt synsätt. Vi vill genom 

vår fallstudie undersöka hur respondenterna ser på arbetet med det balanserade styrkortet 

och bilda oss en uppfattning om helheten genom att tolka delarna. Vi har strävat efter att 

visa vår förståelse inom socialtjänstens specifika problem för att ge läsaren en förståelse till 

bakgrunden till våra tolkningar, vi anser därför att en hermeneutisk kunskapssyn är 

passande i denna studie.  

3.4 Kvalitativ metod 

 

Vi vill ta reda på hur socialtjänsten använder sig av det balanserade styrkortet som 

strategiskt managementsystem och har valt att använda oss av en kvalitativ metod med 

intervjuer för att samla in information. Då syftet med denna studie är att kunna förklara 

och förstå detta utifrån sin kontext är en kvalitativ studie lämplig (Trost, 1997, s. 14). Den 

kvalitativa metoden används som medel för att identifiera eller finna fenomen som ännu 

inte är kända eller tillräckligt kända inom forskningen. (Svensson & Strarrin, 1996, s. 55) 

Då den kvalitativa forskningen använder sig av icke-standardiserade metoder för att utföra 

sin studie på kan den utformas efter kontexten samt genom ett medskapande mellan 

respondent och intervjuare. (ibid, s. 54) Den kvalitativa metoden ger oss möjligheten att gå 

djupare in på ämnet än vad den kvantitativa skulle göra då vi har möjlighet att ställa 

följdfrågor i våra intervjuer där respondenten har möjlighet att utveckla sina svar. Vi vill i 

vår studie göra en djupare analys av vårt problem och undviker en ren beskrivning av våra 

resultat. Den kvalitativa metoden utgår också ifrån att det sociala liv som finns kan ses som 

processer, vilket ökar relevansen av att analysera hur något förändras över tid. Den 
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kvalitativa metoden lämpar sig både för forskning om processer samt för forskning inom 

organisationer. (Bryman & Bell, 2005, s. 315-316) Vi anser därmed att den kvalitativa 

metoden passar bäst för vår studie då det balanserade styrkortet är ett komplext ämne i 

praktiken och då vi vill kunna få en djupare förståelse för hur denna process fungerar inom 

socialtjänsten i Umeå kommun. 

 

Ett utmärkande drag inom den kvalitativa forskningen är att forskaren uttrycker en vilja att 

kunna belysa ett problem sett ifrån respondentens perspektiv Det gäller då också att 

forskaren har möjlighet att tänka sig in i respondentens situation, ser till kontexten och 

under intervjun försöker ge respondenten tillräckligt med utrymme. (Bryman, 2001, s. 77) 

Att se till fenomenets kringliggande faktorer, kontexten innebär att betrakta socialt liv som 

en process och en serie relaterade händelser som följer och är beroende av varandra, för att 

kunna studera sambandet mellan dessa. För att skapa en förståelse för ett visst problem 

måste forskaren se till dess sammanhang som kan vara miljön, beteenden, tankemönster 

och värderingar hos respondenten. (Bryman, 1997, s. 80) En människa och dess beteende 

tillskrivs en mening i sitt sammanhang och det är något vi har strävat efter i denna studie 

för att kunna skapa förståelse för vårt problem. 

 

Då kvalitativa intervjuer kännetecknas av en interaktion mellan minst två personer och ett 

medskapande mellan intervjuare och respondent är intervjuarens roll också viktig. Detta 

skiljer sig mot användningen av kvantitativa metoder där intervjuaren endast ses som ett 

medium. (Svensson & Starrin, 1996, s. 58). Intervjuaren är medskapare till resultatet som 

sker genom en interaktion mellan två eller flera personer och har därmed en viktig roll 

inom kvalitativ forskning vilket är viktigt att uppmärksamma innan genomförandet av en 

kvalitativ studie. Svensson och Starrin lyfter fram två delar som kännetecknar en god 

intervjuteknik; för det första får den inte störa respondenten i sitt berättande och för det 

andra ska den bidra till en effektiv kommunikation. (ibid, s. 60) 

3.4.1 Fallstudie 

 

Vi kommer att genomföra vår studie som en fallstudie inom Umeå kommuns socialtjänst. 

Fallstudier är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningen och speciellt inom 

småskaliga studier. Målet med en fallstudie är att se förbi det generella och istället inrikta 

sig på det specifika. Relationer och processer inom sociala sammanhang har visat sig vara 

relaterade till varandra vilket gör det passande att använda en fallstudie inom sådana 

områden. (Denscombe, 2007, s. 36) Då vi vill se processen med det balanserade styrkortet 

inom socialtjänsten anser vi det vara lämpligt med en fallstudie som kan gå in på djupet och 

förstå hur olika delar hänger ihop inom den kontext som socialtjänsten är. I en fallstudie har 

kontexten stor roll för det som studeras vilket betyder att det är svårt att skilja på företeelse 

och kontext i studien (Yin, 2008, s. 31). I vår studie är det styrkortsanvändningen som är 

företeelsen och socialtjänsten som är kontexten och vi försöker skapa förståelse för dessa 

två.  Att enbart använda sig av ett fall när man använder fallstudie som metod kan 

diskuteras då det försvårar möjligheten att dra analytiska slutsatser. En enfallsstudie är 

också mer sårbar då forskaren bara har ett fall att lita på och utgå ifrån i sin studie. Vidare 

blir det även svårare att generalisera resultaten än vid en studie som innehåller flera fall. 

(ibid, s. 76-77) Eriksson och Wiedersheim-Paul menar dock att det finns fördelar för 
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forskaren att inrikta sig på ett fall vilket ger större möjlighet att ta med fler aspekter då man 

kan ägna mer tid åt det fallet. Vidare menar de att det finns möjligheter att generalisera eller 

jämföra en enfallsstudie med tidigare forskning, tidigare studier inom samma fall eller med 

teorier och modeller. (Eriksson & Weidsheimer-Paul, 2007, s. 130) Vi har valt att inrikta 

oss på ett fall för att kunna undersöka dess styrkortsanvändning på djupet och skapa 

förståelse för fenomenet inom den specifika kontexten. Vi har utgått ifrån ett 

ledningsperspektiv i denna fallstudie då vi anser att arbetet med balanserat styrkort till stor 

del är beroende av ledningen och dess initiativ då det är de som styr verksamheten. Vi har 

tillfrågat respondenter från hela organisationen för att skapa en helhetsbild för att sedan i 

våra slutsatser och rekommendationer se dessa inriktade till ledningen i socialtjänsten. 

Under uppsatsens gång har vi till stor del inriktat oss på de delar av styrkortsarbetet som är 

kopplade till ledningen vilket har genomsyrat vår uppbyggnad av teorier. 

3.5 Urval 
 

Vårt val av socialtjänsten var delvis baserat på vår inledande önskan att kunna ha löpande 

kontakter med representanter inom verksamheten och det föll sig ganska naturligt att välja 

Umeå kommun och socialtjänsten som studieobjekt. Vi ser socialtjänsten som en passande 

verksamhet i storlek och uppbyggnad för att utföra vår studie inom med ett stort antal 

möjliga respondenter.  

 

Inom en kvalitativ studie är det ofta irrelevant med ett representativt urval av respondenter 

som ofta är fallet vid kvantitativa studier. Då resultaten i en kvalitativ studie inte är helt 

generaliserbara finns det inte heller någon större mening att försöka skapa ett representativt 

urval. (Trost, 1997, s. 108-109) Inom den kvalitativa skolan strävar forskaren istället efter 

ett urval med så stor variation som möjligt inom givna ramar för studien. Urvalet ska 

innefatta en bred blandning avseende ålder, kön och andra variabler. (ibid, s. 105-106) I vår 

studie har vi beslutat att använda oss av ett strategiskt urval, där forskaren bedömer vilka 

respondenter som anses vara relevanta och intressanta i relation till syftet och studiens 

problemformulering. Genom det strategiska urvalet strävar forskaren mot att försöka skapa 

en helhetsbild av det fenomen som studeras genom att skapa en förståelse för den utvalda 

enheten. (Grønmo, 2006, s. 94) Med detta urval har vi inledningsvis valt respondenter som 

kan tillföra vår studie något mot bakgrund av den position de haft inom socialtjänsten. 

Inom strategiska urval avgörs ofta valet av antal respondenter i studien utifrån strategiska 

bedömningar från forskaren. Dessa urval brukar vara relativt små sett till antal och 

beroende av resurser, praktiska förhållanden samt storlek och komplexitet inom det 

fenomen forskaren ämnar undersöka. (ibid, s. 95) Vid användandet av detta urval är det 

också viktigt att forskaren är flexibel gällande antalet respondenter som medverkar i 

studien. Under processens gång när intervjuer genomförs får forskaren också mer insikt i 

det ämne som studeras och hur många respondenter som kan vara passande att inkludera. 

(ibid, s. 94) Vi har valt att göra intervjuer med 9 personer i vår studie då vi menar att detta 

är ett lagom antal för att kunna få in den information vi önskar och samtidigt ha tillräckligt 

med resurser för att hantera denna information.  

 

När vi inledningsvis började med vårt strategiska urval använde vi oss av kategorierna; 

ledningen, mellanchefer och övriga anställda för att sedan välja ut ett antal respondenter 
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inom varje kategori. Den indelningen valde vi att använda oss av i vår studie då vi ämnar ge 

en helhetsbild av användandet av balanserat styrkort som strategiskt managementsystem 

inom socialtjänsten. Då olika målgrupper kan ha olika tankar kring ett visst fenomen kan 

dessa vara relevanta att inkludera i kvalitativa studier just för att fånga upp sådana nyanser 

(Dalen, 2008, s. 61). Ledningsgruppen finner vi relevant att använda då det är dessa som 

ofta fattar övergripande strategiska beslut som påverkar hela socialtjänsten. Mellanchefer är 

en kategori med ca.100 anställda inom socialtjänsten, som består av två nivåer; 

verksamhetschefer och enhetschefer. Dessa har en chefsroll med en nära kontakt med både 

övriga anställda och ledningsgruppen. Övriga anställda är den största gruppen anställda 

som kan bestå av vårdare och administrativ personal. Vi har i bilaga 2 valt att visa våra 

respondenters bakgrund där vi strävat efter att presentera en viss bakgrundsinformation 

kring respektive respondent utan att röja anonymiteten. Respondent 1-3 ingår i 

ledningsgruppen, respondent 4-6 inom mellanchefsnivån och respondent 7-9 som består av 

övriga anställda.  

 

Urvalet av de 9 respondenter som användes i studien skedde inledningsvis genom att vi 

efter vårt strategiska urval av ledningsgruppen genomförde dessa intervjuer. När vi sedan 

skulle genomföra intervjuer inom mellanchefsnivån framförde respondent 3 ett önskemål 

om att själv via mail tillfråga ett tiotal anställda inom mellanchefsnivån som skulle kunna 

ingå i vår studie. En anledning till detta var att respondent 3 inte ville att vi själva 

kontaktade dessa på grund av hög arbetsbelastning samt att dessa ändå skulle återkoppla till 

respondent 3 för godkännande att genomföra en intervju. Vi har med detta tillvägagångssätt 

skiftat från det strategiska urvalet till ett snöbollsurval, där respondent 3 fick föreslå övriga 

personer till urvalet (Grønmo, 2006, s. 107). Vår tanke var sedan att hålla fast vid 

snöbollsurvalet och via mellanchefsnivån har vi sedan fått tips om övriga anställda som vi 

kunnat tillfråga. Valet av våra respondenter under kategorin övriga anställda gick till på 

samma sätt som vid urvalet av mellanchefer, där mellanchefer kontaktade ett antal personer 

och tillfrågade om någon av dessa var intresserade av att bli intervjuade. Vi fick sedan svar 

av de respondenter som hade intresse av att medverka i studien och på grund av tidsskäl 

fick vi avsäga oss två ytterligare personer som visade intresse av att medverka i vår studie.   

 

Vi är väl medvetna om att det finns ett flertal problem med att använda sig av ett 

snöbollsurval. Risken finns att respondenter inom ledningsgruppen och mellanchefer aktivt 

valt personer som de vet är överdrivet positivt eller negativt inställda mot verksamheten. Vi  

kan inte avgöra om respondenterna hade en överdrivet positiv eller negativ syn gentemot 

socialtjänsten, däremot anser vi att våra resultat inte visar överdrivna positiva- eller 

negativa tankar hos mellanchefer och övriga anställda. Snöbollsurval är enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 101) vanligt förekommande då nyckelinformatörer söks som är villiga att 

samarbeta inom en miljö där forskaren redan har etablerade kontakter. Vi fick känslan att 

respondenterna själva hade ett intresse av vår undersökning och visade förhoppningar om 

att vi skulle ha möjlighet att lyfta fram de problem som finns inom socialtjänsten. På grund 

av att intervjuerna genomfördes i uppsatsens slutskede hade vi begränsad tid till förfogande 

och genom snöbollsurvalet kunde intervjuerna genomföras på ett effektivt sätt under en kort 

tidsperiod. Vi ville heller inte gå bakom ryggen på respondenten i ledningsgruppen då 

denne uttryckt en önskan om att själv kontakta ytterligare respondenter. Vi ser ändå vårt val 

av snöbollsurval som rimligt då Bryman och Bell (2005, s. 127) menar att snöbollsurvalet 



 

38 

är relevant inom kvalitativ forskning då frågor kring extern validitet och generaliserbarhet 

inte är lika framträdande som i den kvantitativa forskningen.  

3.6 Utformning av intervjuguide 
 

I en semistrukturerad intervju använder intervjuarna sig av en intervjuguide som innefattar 

en överblick på de frågor och teman som ska tas upp under intervjun (Andersson, 2001, s. 

77). Vi anser att denna semistrukturerade intervju lämpar sig väl för oss att strukturera vår 

intervju på då vi dels vill leda intervjun, men samtidigt lämna utrymme för respondenterna 

att svara fritt. Respondenter gavs friheten att komma in på specifika områden som denne 

ansåg vara speciellt intressanta, vilket hade kunnat gå förlorat i en standardiserad 

kvantitativ intervju. (Bryman & Bell, 2005, s. 361) En fördel med öppna frågor är att man 

inte begränsar eller leder respondenten till redan bestämda svar utan det finns utrymme för 

att ge ett nyanserat och rättvist svar. Nackdelen med öppna svar är att de kan bli svåra och 

tidskrävande att tolka och jämföra med andra svar i analyserna. (Andersson, 2001, s. 73) 

Vi har en intervjuguide som vi går efter men kan sedan anpassa oss efter respondenterna 

och de svar som de ger (Fejes et al., 2009, s. 126). Inom en kvalitativ intervju tar intervjun 

delvis form utifrån tidigare frågor och svar, vilket benämns som en vägledd konversation 

(Svensson & Stattin, 1996, s. 56). Som intervjuare är det då viktigt att vara är 

uppmärksam, ge respondenten tillräckligt med utrymme och ställa följdfrågor där det 

behövs (Svensson & Starrin, 1996, s. 64). 

 

Vi har i vår intervjuguide utgått ifrån de tankar Bryman och Bell (2005, s. 371) nämner om 

att först inleda med allmänna frågor som berör respondenterna och deras bakgrund för att 

sedan ställa mer specifika frågor. Vi har utifrån vårt val av teorier utformat frågeställningar 

indelade i sex olika teman som på ett relevant sätt belyser det problem och syfte vi ämnar 

uppfylla med denna studie. De huvudteman vi har använt oss av i intervjuguiden är: 

allmänt, balanserat styrkort, strategi och vision, kommunicera och länka, 

verksamhetsplanering samt uppföljning och lärande. Denna intervjuguide har vi sedan 

testat på en mindre grupp inom bekantskapskretsen för att se huruvida frågorna är otydliga 

eller inte vilket också rekommenderas inom metodlitteraturen (Svensson & Starrin, 1996, s. 

62). Utifrån de tankar vi fått kring angående frågorna har vi sedan anpassat dem och sedan 

genomfört ett nytt test av vår intervjuguide för att få bekräftat att frågorna var tydliga. 

 

Två grundläggande råd som Bryman och Bell ger inför utformningen av en intervjuguide är 

att använda ett språk som respondenterna förstår och känner sig hemma med samt att inte 

ställa ledande frågor. (Bryman & Bell, 2005, s. 369) Detta är något som vi har tänkt på när 

vi utformat vår intervjuguide, vi har strävat efter att ställa så öppna frågor som möjligt där 

det finns möjlighet för respondenten att svara fritt samt att använda oss av ett språk som 

respondenterna bör känna till. Avvikelser från dessa öppna frågor då något uppfattas som 

otydligt ses inte som ett problem utan är enligt (Silverman, 2010, s. 194) snarare något som 

istället uppmuntras.  Vår ambition har varit att använda ett neutralt språkbruk och undvika 

negativt laddade ord som: nej, inte, dålig, och positivt laddade ord som: ja, bra och visst för 

att inte leda respondenterna i sina svar. 
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3.7 Genomförandet av studien 
 

Inför studiens genomförande är det viktigt att konstruera en detaljerad plan för insamlingen 

av data då forskaren i förhand inte kan förutse vad respondenterna kan tänkas svara. Det är 

då viktigt att vara beredd på att respondenten kan ge ofullständiga och svårtolkade svar och 

att som forskare vara beredd med följdfrågor. Att forskaren visar flexibilitet, öppenhet och 

innehar förmågan att kunna anpassa sig vid datainsamlingen är viktig för att kunna insamla 

relevant material. (Grønmo, 2006, s. 145) Som intervjuare är det viktigt att ha i åtanke att 

en intervju är en interaktionsprocess mellan två eller flera personer. Kommunikationen är 

central men även kroppshållning, kläder, gester, ansiktsuttryck och tonfall kan vara faktorer 

som påverkar intervjun. (Andersson, 2001, s. 169) Detta har vi försökt tänka på genom att 

bära neutrala kläder, försöka hålla ett neutralt kroppsspråk, tonfall och språkbruk samt att 

inte gestikulera så mycket. Vi har därmed försökt påverka respondenten så lite som möjligt.  

 

I den fallstudie vi har utfört inom socialtjänsten i Umeå kommun har vi genomfört 

intervjuer med 9 personer totalt och båda deltagit under alla intervjuer utan att haft några 

speciella roller. Dessa intervjuer har genomförts mellan den 19:e april och den 4:e maj och 

har tagit mellan 17-58 minuter styck beroende på hur pratglad och insatt respondenten varit. 

Den stora variationen i tid beror till stor del på kraftigt varierade kunskaper kring det 

balanserade styrkortet, ingen intervju fick däremot avbrytas på grund av tidsbrist. Vi har 

innan varje intervju kort förklarat vad vår studie handlar om och att de som respondenter 

har anonymitet. Vi har gjort vårt val att hålla respondenterna anonyma då vi vill att de ska 

känna sig trygga och kunna uttrycka sina tankar utan att behöva oroa sig för eventuella 

konsekvenser vid negativa svar. Under bilaga 2 redovisar vi kortfattat de svar vi fått in från 

de olika respondenterna. Vi har valt att redovisa respondenterna inom ett åldersintervall 

med ett spann på 10 år för att ge läsaren en något utökad förståelse för våra respondenter 

utan att röja deras anonymitet. Silverman (2010, s. 173) framför att det inom offentliga 

organisationer är lämpligt att hålla respondenterna anonyma, då etiska och interna krav 

inom organisationen kan kräva anonymitet. Intervjuerna genomfördes mellan den 19:e april 

och den 4 maj och genomfördes på följande sätt:  

   

Tabell 1: Sammanställning över intervjutillfällen 

 
Kategori Typ av intervju Intervjudatum Intervjusituation Intervjulängd 

Resp. 1 Ledningsgruppen Vanlig intervju 2012-04-19 Konferensrum 48m47s 

Resp. 2 Ledningsgruppen Telefonintervju 2012-04-19 Över telefon 25m17s 

Resp. 3 Ledningsgruppen Vanlig intervju 2012-04-20 Konferensrum 58m3s 

Resp. 4 Mellanchef Vanlig intervju 2012-04-25 Resp. kontor 35m15s 

Resp. 5 Mellanchef Vanlig intervju 2012-04-27 Konferensrum 27m13s 

Resp. 6 Mellanchef Telefonintervju 2012-05-04 Över telefon 23m5s 

Resp. 7 Övriga anställda Vanlig intervju 2012-04-27 Konferensrum 17m40s 

Resp. 8 Övriga anställda Vanlig intervju 2012-05-03 Ute i solen 31m47s 

Resp. 9 Övriga anställda Vanlig intervju 2012-05-03 Grupprum 19m22s 
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När vi genomfört intervjuerna har vi besökt våra respondenters arbetsplatser och under 

intervjutillfället har vi spelat in intervjun med två olika inspelningsmedium för att gardera 

oss för om informationen skulle gå förlorad. Vi har i förväg bifogat vår intervjuguide till 

alla respondenter för att förbereda respondenterna, vilket vi diskuterat under källkritik. Två 

undantag från att intervjua respondenterna på sin arbetsplats var när vi tvingades genomföra 

telefonintervjuer av två respondenter inom socialtjänsten. Anledningen till detta var 

tidsbrist från respondent 2´s sida då denne skulle på semester och att vi inte hade tid att 

vänta för att genomföra en intervju på plats. När vi skulle genomföra intervjun med 

respondent 6 var det vi som hade ont om tid då intervjuerna dragit ut på tiden och därmed 

tvingades genomföra intervjun över telefon. Respondent 9 som också är student 

intervjuades i ett grupprum på Umeå universitet, då både vi och respondenten fann detta 

som den smidigaste lösningen.  

 

Det är diskuterat huruvida forskarens roll kan störa den miljö som respondenten befinner 

sig i vilket kan påverka resultaten. Vi har försökt minimera denna påverkan genom att få 

intervjun att kännas som ett så naturligt inslag i vardagen som möjligt, vi har därför besökt 

respondenterna på deras arbetsplats där respondenten känner sig hemmastadd. (Andersson, 

2001, s. 174). Under själva intervjuerna har vi också försökt tänka på att använda oss av så 

kallade “probes”, att som intervjuare försöka stötta respondenten för att få ut det mesta 

möjliga av svaren. Detta kan åstadkommas genom att lämna en paus under intervjun för att 

respondenten ska få tid att fundera över sitt svar och inte känna sig stressad. Vi har också 

som intervjuare nickat och varit tydligt intresserade av respondentens svar för att skapa en 

bra stämning. (ibid, s. 138-139) 

 

Vid intervjutillfället har vi inledningsvis förklarat för respondenten om vår studie men 

undvikit att direkt nämna vår forskningsfråga. Anledningen till detta är att respondentens 

svar hade kunnat påverkas om de från början varit medveten om vår forskningsfråga genom 

att anpassa sitt svar medvetet eller omedvetet. (Silverman, 2010, s. 197) 

Respondentvalidering innebär att forskaren säkerställer att denne fått en korrekt uppfattning 

av respondenternas åsikter genom att i efterhand återföra dessa till respondenterna och få de 

godkända, men även för att i efterhand kunna komplettera med information vi saknat 

(Bryman, 2011,s. 353). Respondentvalidering kan också ses som ett medel för att öka 

studiens trovärdighet genom att stämma av resultaten med respondenterna (Sjöberg & 

Westerfors, 2008, s. 177). Vi har efter våra intervjuer gått igenom den informationen som 

vi samlat in tillsammans med respondenten i stora drag för att kunna säkerställa att våra 

tolkningar gett rätt uppfattning. Genom att spela in intervjuerna har vi fått med all 

kommunikation istället för att anteckna under intervjuns gång då det är svårt för forskaren 

att föra intervjun framåt och samtidigt göra noggranna anteckningar vilket lätt kan leda till 

en förlust av viktig information. En nackdel med att spela in intervjun kan vara att vissa 

respondenter eventuellt kan uppleva ett obehag av att bli inspelade och därmed ge korta 

eller ofullständiga svar. (Andersson, 2001, s. 181) Vi har trots denna nackdel valt att spela 

in intervjuerna för att sedan transkribera dessa till text, detta för att få med all nödvändig 

information som hade kunnat gå förlorad annars. (Silverman, 2010, s. 201) Vi har även 

innan intervjun påbörjats tillfrågat respondenterna om de godkände att vi spelade in 

intervjuerna, vilket ingen framförde några problem med. Vi använde sedan dessa 

transkriberingar i bilaga 2 och sammanfattade det centrala som också återgavs i empirin.  
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3.8 Generaliserbarhet 
 

Ett problem med kvalitativ forskning och intervjuer är huruvida resultatet går att 

generalisera till en större population eller inte. (Bryman, 1997; Sjöberg & Wästerfors, 2008, 

s. 130) Inom kvantitativ forskning menar forskare att användbarheten av ett 

forskningsresultat ligger i generaliserbarheten, som visar hur stor del av resultaten som går 

att överföra till nya situationer. De personer som ingår i studien ses ofta som ett stickprov 

som är representativt även för en större population. Med en kvantitativ studie är det enklare 

att göra ett representativt urval för att öka generaliserbarheten av studien än när det gäller 

en kvalitativ studie. Med intervjuer har vi ett smalare urval av respondenter beroende på att 

intervjuer är mer tidskrävande än exempelvis enkäter inom kvantitativ forskning vilket 

bidrar till svårigheten att generalisera resultaten. Silverman och Marvasti (2008, s. 163) 

framför att svårigheten också till stor del beror på att det urval som sker ofta inte valts 

slumpmässigt utan genomförts inom den organisation som forskaren valt att undersöka 

samt utifrån vissa preferenser vilket stämmer överens med vår studie.  

 

Bryman (1997, s. 106-107) framför svårigheten med att kunna generalisera resultaten från 

fallstudier i en miljö, då dessa är väldigt specifika som vi anser socialtjänsten i Umeå 

kommun är. Bryman framför vidare att eftersom att vi är två författare ökar 

generaliserbarheten då vi kritiskt kan granska varandras material. Inom kvalitativ forskning 

är generaliserbarhet inte aktuellt på samma sätt som inom kvantitativ forskning och istället 

har andra sätt att se på detta utvecklats (Fejes et al., 2009, s. 228,230).  Denna utveckling 

har lett till uppkomsten av analytisk generaliserbarhet, som genom logiska argument och 

stödjande belägg kan överföra resultatet från en undersökning till liknande situationer 

(Kvale & Brinkman, 2009, s 282). Resultaten av forskningen kan man då säga utgör ett 

perspektiv på en situation och inte en sanning vilket kan vara till hjälp för att förstå nya 

situationer (Fejes et al, 2009, s. 230). Yin (2008, s. 53) menar att forskaren ska inrikta sig 

på den analytiska generaliseringen när det gäller fallstudier och resultaten jämförs då med 

tidigare forskning eller med befintlig teori för att skapa ny förståelse.  

 

Resultaten från en fallstudie kan ses som delvis generaliserbara vilket är mycket 

individuellt från studie till studie. I en fallstudie är det därför viktigt att förse läsaren med 

tillräcklig information för att denne ska kunna ta ett beslut om huruvida resultaten går att 

generalisera eller inte vilket vi ämnat göra i denna uppsats (Denscombe, 2007, s. 44). 

Hammersley (refererad i Silverman och Marvasti, 2008, s. 165) menar att en fallstudie kan 

generaliseras genom att tillhandahålla relevant information från andra liknande studier och 

sedan jämföra denna mot vår studie. Huruvida resultaten kan generaliseras beror på i vilken 

utsträckning fallet liknar andra fall i samma kategori (Denscombe, 2007, s. 43). Läsarens 

tolkning av resultaten och den nya situationen som resultaten kopplas till är av stor 

betydelse för huruvida resultaten kan komma att generaliseras eller inte. Vi menar att 

läsaren har en stor roll i att tolka vad inom resultaten som går att generalisera till den nya 

situationen och vad som inte kan generaliseras. (Merriam, refererad i Fejes et al., 2009, s. 

231) Utifrån det hermeneutiska synsättet kan läsaren tolka resultaten och överföra detta till 

en ny situation och på så sätt lära sig något nytt om sig själv eller sitt sociala sammanhang 

(Fejes et al., 2009, s. 232).  

 



 

42 

Vi som författare menar med stöd från Bryman (1997, s. 109) att vårt resultat till viss del 

går att generalisera då vi undersöker ett fall som är typiskt inom ett visst sammanhang, i 

vårt fall är det typiska själva styrkortsanvändningen och sammanhanget en kommunal 

verksamhet. Vi som författare har ansvar för att ge våra argument för generaliserbarheten i 

vårt arbete för att läsaren sedan ska kunna ta ställning till det (Kvale & Brinkman, 2009, s 

282). Vår ambition är inte att se vår studie som ett enhetligt recept för framgång inom en 

verksamhet, utan för att kunna väcka frågor och ge vägledning om användandet av det 

balanserade styrkortet inom liknande organisationer som Umeå kommuns socialtjänst. 

Generaliserbarheten i detta arbete kan stärkas genom att vi som författare är öppna med 

begränsningarna i vår studie och visar hur vi smalnat av arbetet (Silverman, 2010, s. 209). I 

och med vår tydlighet anser vi att läsaren får tillräckligt med information för att känna till 

vilken del resultaten kan generaliseras eller inte. Vår forskningsfråga kring det balanserade 

styrkortet som strategiskt managementverktyg inom en kommunal verksamhet är svår att 

fullt ut generalisera då kommuner som vill jämföra sig med vår studie måste dela vissa 

utmärkande drag samt använda sig av det balanserade styrkortet. Vi anser att vår studie kan 

användas vid jämförelser med andra liknande kommuners arbete med det balanserade 

styrkortet genom en analytisk generalisering vilket kommer att diskuteras vidare i det sista 

kapitlet. Andra kommunala verksamheter kan ta lärdom av dessa resultat för att skapa 

förståelse för vad som kan komma att hända i en liknande situation i sin egen verksamhet 

(Fejes et al., 2009, s. 230). 

3.9 Access 
 

De personer som intervjuas i den kvalitativa undersökningen är ofta mer intresserade av 

vilken typ av person forskaren är än själva forskningen. Respondenten kan komma att 

försöka manipulera och utnyttja forskaren och det är viktigt att säkra och behålla en öppen 

åtkomst till respondenten. (Silverman & Marvasti, 2008, s. 309). Access kan enligt 

Silverman (2010, s. 203) erhållas genom en öppen eller dold kommunikation med 

respondenten. Den dolda åtkomsten sker genom att hålla respondenten omedveten att denna 

medverkar i en studie, vilket är ett problem ur etisk synpunkt. Vi har i vår studie av 

Socialtjänsten använda oss av den öppna åtkomsten där respondenten informeras och vi får 

deras godkännande att genomföra denna studie. Som forskare kan vi erhålla en hög access 

genom att vi ger respondenten ett bra intryck av oss som genomför intervjun genom att vara 

trevliga, samt att ge respondenten och organisationen återkoppling efter vår studie 

genomförts. Vi har i våra kontakter med Umeå kommun haft goda möjligheter till att boka 

möten med både högre chefer och personal längre ner i hierarkin. Vårt val att intervjua 

chefer, mellanchefer och övriga medarbetare anser vi ger en hög access då vi kommer ge 

återkoppling på våra resultat av studien till ledningen inom socialtjänsten. Åsikter från 

medarbetare inom alla nivåer i organisationen medverkar till att ge en bredare bild kring 

denna studies resultat.          
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4. Empiri     
Detta kapitel ger läsaren en beskrivning hur Umeå kommuns organisation är uppbyggd, 

där vi inledningsvis vill ge läsaren en översikt över kommunen som helhet för att sedan 

fokusera på socialtjänsten med de organisationsförändringar de genomfört. Avslutningsvis 

redovisar vi respondenternas svar under våra delområden balanserat styrkort, 

kommunicera och länka, översätta visionen, verksamhetsplanering samt uppföljning och 

lärande.  
 

Vi presenterar det insamlade materialet genom att inledningsvis ge läsaren en inblick av vår 

valda kommunala verksamhet Umeå kommun. Vi ger därefter en bakgrund över vårt 

studieobjekt socialtjänsten och visar den vision, värdegrund och mål som verksamheten 

formulerat. En beskrivning av de perspektiv inom det balanserade styrkortet som Umeå 

kommun har formulerat och den konkurrenssituation de agerar under kommer också att 

redogöras för. Genom de organisationsförändringar som genomförts med början från 2009 

ger vi läsaren bakgrunden till förbättringsarbetet KLARA 2013. Under Balanserat styrkort 

presenteras tankar kring införandet och användningen av detta inom socialtjänsten. Utifrån 

vår frågeställning kring strategiskt managementsystem presenterar vi det insamlade 

empiriska materialet utifrån den tolkningsram vi presenterat under 2.6. Av de totalt 9 

respondenter som medverkat i denna studie har vi medvetet valt att dela upp 

respondenterna i dessa tre underkategorier; 

 

4.1 Umeå Kommun 

 

Umeå, som även kallas för björkarnas stad med sina 3000 björkar är Västerbottens läns 

residensstad. Med en befolkning som uppgår till ca 116 200 personer är kommunen den 11e 

största bland Sveriges 290 kommuner. Medelåldern på Umeå Kommuns invånare är låga 38 

år, vilket till stor del beror på kommunens drygt 36 000 studenter. (Schmorantz, 2011) 

Umeå kommun har även blivit utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014, ett evenemang 

som EU startat i syfte att framhäva den europeiska kulturen. (Umeå 2014, 2012). Umeå 

kommun har även blivit utsedd till Sveriges kvalitetskommun 2005 av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), som visade att kommunen på ett bra sätt tillhandahållit information 

för medborgarna och visar att kommunen stödjer föreningslivet, näringslivet och erbjuder 

högklassig utbildning (SKL, 2006, s. 38-39). Enligt befolkningsprognosen för Umeå 

Kommun mellan åren 2011 och 2020 beräknas kommunen växa med runt 1000 personer 

per år, där andelen personer mellan 65 – 79 år är den åldersgrupp som kommer öka mest. 

Att denna åldersgrupp ökar mest beror på 40-talisterna som nu blir äldre och denna 

situation är likvärdig även för andra svenska kommuner. (Umeå Kommun, 2011a, s. 3-4) 

 

 Respondent 1-3 ingår i ledningsgruppen 

 Respondent 4-6 är mellanchefer 

 Respondent 7-9 består av övriga anställda 
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Den ökande andelen äldre inom kommunerna skapar nya behov när fördelningen mellan 

olika åldersgrupper förändras och Umeå kommun måste se efter behoven och skapa 

möjligheter att ta hand om dessa. Dessa förändringar kommer skapa nya högre kostnader 

och ökade utmaningar för socialtjänsten, som är den avdelning som har ansvar för 

äldreomsorgen. Även individ- och familjeomsorgen har präglats av en ökning i behov och 

kostnader i kommunen under de senaste åren. (Umeå kommun 2011b, s. 14) 
 

Socialnämnden inom Umeå kommun är den nämnd som politiskt styr socialtjänsten, 

socialtjänsten i sin tur verkar för att tillhandahålla en social och ekonomisk trygghet för 

utsatta personer genom ett respektfullt och rättssäkert bemötande. Den syftar även till att ge 

stöd och omsorg till de människor som bor i eller besöker Umeå kommun. (Umeå kommun, 

2011d) Socialtjänsten består av tre olika verksamheter; äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg samt handikappomsorg. Varje verksamhet består i sin tur av olika enheter 

och totalt sett har Umeå kommuns socialtjänst 103 olika enheter. Inom socialtjänsten 

arbetar för närvarande 2591 personer inom de olika verksamhetsområdena. (Umeå 

kommun, 2011d)  
 

Socialtjänstens verksamhetsidé är: “Att i närhet och samspel vara en resurs som frigör och 

stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.”.  Den formulerade visionen har 

som mål att: ”2015 är vi Sveriges bästa socialtjänst - vi bidrar till Umeås utveckling genom 

att skapa förutsättningar för livskvalitet och framtidstro”. Socialtjänsten följer vissa 

huvudstrategier för att arbeta mot denna vision, en formulerad strategi är att de ska hålla 

hög kvalitet genom att hela tiden sätta brukaren i fokus samt utgå ifrån forskning och 

erfarenhet i sitt arbete. Vidare vill de bidra till Umeås utveckling genom att vara en 

attraktiv och pålitlig samarbetspartner. Socialtjänsten strävar efter att skapa en effektiv 

verksamhet genom att göra tydliga prioriteringar, skapa öppenhet och sätta fokus på 

värdeskapande aktiviteter. Genom tydliga roller och befogenheter vill de skapa en 

ansvarstagande och en kreativ miljö för sina medarbetare. Den sista strategin de arbetar 

efter innebär att de ska ge återkoppling på prestationer och på detta sätt bidra till lärande 

och utveckling. (Umeå kommun, 2011c, s. 113-116) 

 

Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått tre specifika mål de ska uppnå; att stärka 

den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, att skapa mervärde för den enskilde 

genom gränsöverskridande samverkan samt att socialtjänstens verksamheter ska präglas av 

öppenhet, tillgänglighet och vara av god kvalitet. (Umeå kommun, 2011c, s. 115-116) 

Socialtjänstens styrkort är indelat i fyra perspektiv som i sin tur består av övergripande mål 

och resultatmått. De fyra perspektiven är yttre kvalitet, inre kvalitet, produktivitet och 

ekonomi. 
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Figur 10: Styrmodellen för Umeå kommun (Umeå kommun, 2011c, s. 11) 

 

Yttre kvalitet innefattar de övergripande målen för Umeå kommun som tagits upp tidigare i 

arbetet. Den Inre kvaliteten innefattar mål för personalpolitiken och miljöarbetet, där dessa 

tillsammans ska främja kvalitet, produktivitet, trygghet, motivation, kompetens och hälsa 

hos socialtjänstens anställda. Produktiviteten syftar till att skapa en god ekonomisk 

hushållning av resurser genom att se på sambanden mellan mål, resursåtgång, prestationer, 

resultat och effekter. Inom ekonomiperspektivet är de övergripande målen att hålla 

ekonomin i balans med en oförändrad skattenivå och samtidigt se till att socialtjänsten är en 

till 100 % skattefinansierad verksamhet. När nyinvesteringar genomförs ska socialtjänsten 

tänka långsiktigt och finansiera dessa med egna medel. (Umeå kommun, 2011c, s. 73-75) 
 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 2009 med syftet att underlätta för de personer 

som behöver hjälp att få möjligheten att välja vem som ska utföra den tjänsten 

(Konkurrensverket, 2011, s. 7). Denna möjlighet har bidragit till en ökad konkurrens 

framförallt inom äldre- och handikappomsorgen då privata aktörer numera konkurrerar med 

de kommunala. Under 2010 infördes ett antal förändringar för att Umeå kommuns sociala 

omsorg ska kunna leva upp till den nivå som krävs av sina invånare. De förändringar som 

genomfördes var för att samordna och organisera verksamheten på ett tydligare sätt. (Umeå 

kommun, 2011b, s. 14) Under samma år skapades ett förbättringsarbete inom 

socialtjänsten; KLARA 2013. Detta projekt strävar efter att nå visionen om att vara 

Sveriges bästa socialtjänst 2015 och har som mål att öka brukarnyttan och effektivisera 

organisationen för att klara kommande ekonomiska utmaningar (Umeå kommun, 2011b, s. 

15). Som grund för detta förbättringsarbete skapades värdegrunden med de tre nyckelorden: 

”omtanke, öppenhet och medskapande” (Umeå kommun, 2011c, s. 114). 

 

 



 

46 

4.2 Organisationsförändringen inom socialtjänsten 

 

Enligt respondent 3 fanns det inledningsvis ingen uttalad tanke med att genomföra 

organisationsförändringar inom socialtjänsten. Under 2009 blev problemen så pass tydliga 

att denne kände ett behov av att förändra verksamheten. Enligt respondent 3 såg denne ett 

problem med att organisationen var för toppstyrd; ”Jag tyckte att vi hade alldeles för 

många medarbetare som satt på läktaren, om de hade någon idé gick de till sin chef som 

gick till sin chef som gick till sin chef som sedan kom till mig”. Enligt respondent 1 arbetar 

socialtjänsten aktivt med att hela tiden förbättra och effektivisera verksamheten och att de 

därför har gjort förändringar inom organisationen de senaste åren. Respondent 1 menade 

också att de omstruktureringar som de genomfört medförde att ett lager mellanchefer togs 

bort, vilket har skapat en större närhet mellan chefer och dess anställda. Respondent 3 ger 

en annan orsak till att de fyra chefsnivåer som fanns innan omstruktureringen behövde 

omstruktureras. Detta var för att skapa förutsättningar till att göra de 4000 anställda mer 

engagerade i sitt arbete; “Den ledningsorganisation och de chefer vi hade då var inte 

rustade för att frigöra några medarbetare direkt, så jag tog bort ett led och 20 % av alla 

chefstjänster”. Den nya ledningsorganisationen gav enligt respondent 3 mer ansvar men 

också mer befogenheter. Dessa chefer kan tillsammans med sina medarbetare organisera sig 

fritt inom de ramar och mål som är satta för att bidra till så hög brukarnytta som möjligt. 

Enligt respondent 3 är socialtjänsten den enda verksamheten inom Umeå kommun där alla 

chefsnivåer har samma befogenheter att göra större investeringar och inköp, vilket i sin tur 

har bidragit till att mindre tid går till spillo med att kontakta chefer för att få budgetanslag. 

Respondenten menar också att de kommunicerar med öppna kort gällande den ekonomiska 

situationen. Medarbetarna är i dagsläget medvetna om hur situationen ser ut och inga 

diskussioner uppstår, alla tar sitt ansvar vilket inte alltid har varit fallet: 

 

“Förr när jag jobbade som chef på andra nivåer så visste vi att det fanns pengar 

som ingen pratade om, det var bara ekonomichefen, socialdirektören och kanske 

någon fler som visste om det. Plötsligt fanns det lösningar på det som officiellt inte 

hade funnits innan, vilket skapade en viss misstänksamhet och oförståelse.”              

- Respondent 3 
 

Bland övriga medarbetare har respondent 8 inte märkt av denna omorganisering än då 

chefen fortfarande är på utbildning inför den nya chefsrollen. Respondenten säger sig ha 

stora förhoppningar och att denna omorganisering ska innebära att chefen är mer på plats än 

tidigare.  

 

Den första intraprenaden inom Umeå kommun startades under 2003 och var 

Östermalmsskolan som började fungera som en självständig, företagsliknande enhet på 

uppdrag av kommunen. Syftet för kommunen att införa intraprenad var att få en tydligare 

och mindre hierarkisk styrning av enheter för att öka medarbetarnas engagemang och 

delaktighet (Umeå kommun, 2003). Under 2004 införde också socialtjänsten en intraprenad 

inom socialpsykiatrins enhet för psykiskt funktionshindrade och idag finns fler 

intraprenader. Att driva denna enhet som intraprenad möjliggörs genom att formulera 

tydliga mål och uppdragsbeskrivningar, men samtidigt måste den dela socialtjänstens 

övergripande mål och policys (Umeå Kommun, 2012). 
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4.3 KLARA 2013 

 

Socialtjänsten har via ett projekt som går under benämningen KLARA 2013 enligt 

respondent 1 och 3 strävat efter att bredda verksamhetens fokus till att innefatta mer än bara 

det ekonomiska. Respondenterna förklarade också att de genom processkartläggningar 

analyserat vad som inte fungerat, för att kunna ”frigöra kraft och potential i 

organisationen”. Respondent 1 förklarade att bakgrunden till denna åtgärd att de med sin 

vision att bli Sveriges bästa socialtjänst måste förbättra delar av verksamheten. För att nå 

målen med KLARA 2013 framförde respondent 3 att socialtjänsten har tillsatt åtta 

verksamhetsutvecklare som har arbetat för att kartlägga alla processer i organisationen. 

Anledningen till detta har enligt respondenten varit att se hur verksamhetens processer 

fungerar i dagsläget och hur det skulle se ut när dessa processer fungerar optimalt. Denna 

processkartläggning är också något som respondent 2 ansåg vara central: ”Hela 

socialtjänsten har kartlagt alla processer och verksamheternas nuläge och utifrån dessa 

formulerat ett önskeläge dit vi vill nå.” Enligt respondenten fanns det många områden som 

har förbättrats i och med KLARA 2013, medarbetare har kommit närmare varandra inom 

de olika enheterna samt fått en förutsättning för att utvärdera och följa upp de 

arbetsmetoder som använts tidigare. Respondent 2 har stora förhoppningar på detta 

förbättringsarbete men anser att de får vänta till 2013 innan de vet vilket bidrag detta har 

haft i organisationen. KLARA 2013 är också ett förbättringsarbete som alla mellanchefer 

nämner som en del av socialtjänstens utveckling. Bland övriga respondenter nämner ingen 

KLARA 2013, vilket kan bero på att vi inte hade med denna fråga i intervjuguiden.     

4.4 Balanserat styrkort 

4.4.1 Vad är ett balanserat styrkort? 

 

De 3 respondenter som var med i ledningsgruppen hade alla bra koll på vad ett balanserat 

styrkort var för något, även om vissa hade svårt att sätta exakta ord på det. Styrkortet 

beskrivs av respondent 3 med; ”Som det lanserades och så som vi har försökt använda det 

är ju att styra upp verksamheten och följa upp utifrån fler perspektiv än bara ensidigt 

ekonomi”. Respondent 3 fick information om styrkortet på en arbetsplatsträff av en kollega 

som tidigare var inblandad vid införandet av det balanserade styrkortet inom ett privat 

företag. Respondent 2 säger sig ha fått informationen om styrkortet internt av sina kollegor 

och socialtjänstens ekonom, men att denne också har lärt sig mer om styrkortet längs vägen.  

Respondent 5 framförde att denne som mellanchef visste vad ett styrkort var, men att 

begreppet balanserat styrkort var något helt nytt. Respondent 6 hade god insikt i vad det 

balanserade styrkortet var och framförde att politiken låg bakom att styrkortet började 

användas i socialtjänsten. Bland övriga medarbetare kände respondent 7 igen begreppet 

balanserat styrkort och berättade att chefen brukar ta upp det en gång per år på 

arbetsplatsträffar. Respondent 8 kände inte igen balanserat styrkort men var medveten om 

att de använde sig av någon form av styrkort inom socialtjänsten. Respondent 9 säger sig 

hört talas om att de använder sig av ett balanserat styrkort, men har inga direkta kunskaper 

om denna styrmodell.   
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4.4.2 Varför infördes det balanserade styrkortet? 

 

Respondent 1 och 3 säger sig inte specifikt veta varför det balanserade styrkortet infördes i 

verksamheten eftersom att det var innan deras tid på arbetsplatsen. Respondent 3 framför 

däremot att de i verksamheten finns en allmän syn mot att en styrning inte bara ska inriktas 

mot det ekonomiska utan även se på verksamheten utifrån fler perspektiv. Respondent 2 

förklarade att; ”Vi måste ha koll på vad vi ska göra… Styrkortet ska styra oss i den riktning 

vi ska som är att nå våra mål. Politikens mål ska uppfyllas, politikerna är våra 

uppdragsgivare.”. Respondent 1 berättade att de fick hjälp av ett externt företag vid 

införandet av det balanserade styrkortet. Respondent 3 framförde också att de mellan åren 

2003 och 2004 hade socialtjänsten en projektanställd som jobbade med att införa det 

balanserade styrkortet i organisationen, då de tidigare cheferna tyckte det var svårhanterligt 

med styrkort. 

 

Inom mellanchefsnivån menar respondent 4 att införandet av det balanserade styrkortet var 

nödvändigt då den tidigare verksamhetsstyrningen fyren hade alldeles för många mål, 

uppemot ett hundratal. ”Man kan inte tro att man ska göra 87 resultatmått bra på ett år, då 

är det inte ens någon idé att försöka rapportera något överhuvudtaget”. Respondenten 

hade däremot inledningsvis svårt att förstå det balanserade styrkortets funktion i 

verksamheten, men att det blev tydligare efterhand när respondenten fick information av 

sina överordnade. Respondent 6 ansåg att meningen med att använda sig av balanserat 

styrkort var att de skulle kunna bryta ner resultatmått som sedan skulle kunna användas i 

verksamheten. 

4.4.3 Vilka för- och nackdelar finns med det balanserade styrkortet? 

 

Respondent 3 framför att socialtjänsten varit låsta med de formulerade perspektiven inre 

kvalitet, yttre kvalitet, produktivitet och ekonomi utifrån det som politiken vill uppnå. 

Dessa perspektiv används inom hela Umeå kommun och att socialtjänstens ledningsgrupp 

inte har någon möjlighet att påverka perspektiven. Respondent 1 ansåg att denne egentligen 

inte är förtjust i styrkortet då det anses vara krångligt att tänka inom de fyra perspektiven 

när en förändring ska genomföras. Respondenten menade att de först måste komma fram 

till inom vilket perspektiv förändringen ska hamna och fokus från visionen kan flyttas 

vilket kan leda till andra bekymmer. ”Man ska ha någon form av perspektivuppdelning tror 

jag, men jag vet inte om den vi har är den optimala”. Respondent 1 framför vidare att de 

brukar ha diskussioner kring denna perspektivuppdelning och hur de kan utveckla denna till 

en bättre styrmodell. Respondent 5 tycker att indelningen med de perspektiv som används 

är rimlig men konstaterar att produktiviteten är det svåraste perspektivet som socialtjänsten 

bara mäter och följer upp en gång per år. Respondent 6 framför att ”När jag frågade min 

chef om varför vi har de fyra perspektiven med yttre kvalitet och så vidare, sa denne att det 

är politiken som bestämt dessa. Egentligen tycker jag att det är bra perspektiv men det är 

synd att vi inte kan vara med och påverka” 

 

Respondent 2 som har arbetat inom Umeå kommun i över 30 år beskrev den förändring 

som denne märkt av efter införandet av balanserat styrkort är att målen blivit tydligare och 

att det nu blivit ett tydligare instrument för att se hur verksamheten fungerar. Respondent 3 
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ansåg att det är mycket mer naturligt medarbetare att prata om mer än bara det ekonomiska. 

Respondenten kunde inte lägga någon värdering i hur stor del detta beror på det balanserade 

styrkortet, men tror att kommunen som helhet har gjort ett omfattande arbete med att lyfta 

fram olika kvalitetsfrågor. En faktor som respondent 2 ansåg fungera bra med det 

balanserade styrkortet är att de får en större koll på verksamheten och att det skapas en 

naturlig dialog kring hur de ska nå sina mål. Respondenten framförde även negativa 

aspekter med att det är tidskrävande att ta fram resultatmått och att det finns svårigheter 

med att ta fram underliggande information för att kunna ge svara politikers frågor. 

Respondent 3 tyckte att det är fördelaktigt att tänka i flera olika dimensioner, men 

funderade samtidigt om det då blir svårare att veta vad som egentligen är viktigast. De 

resultat som uppkommer i verksamheten, både bra och dåliga, rapporteras i flera led genom 

beslutsstödet och slutligen kommer det fram till politikerna och fullmäktige.  

 

Respondent 3 ansåg att ”Det är fortfarande ekonomin som är A och O i verksamheten och 

det tänket är djupt rotat bland alla medarbetare.” Respondenten var noga med att 

poängtera att ekonomin är viktig, men att mer hänsyn borde tas till de övriga perspektiven 

inom styrkortet när ett beslut ska tas i de olika nivåerna. Respondent 1,2,4,5 och 8 ser också 

perspektivet ekonomi som det perspektivet som de prioriterar före andra och jobbar med 

dagligen, då respondent 2, 4 och 8 framför att ”medlen går före målen”. Perspektivet 

produktivitet var ett perspektiv som respondent 1 och 4 såg som problematiskt då det bara 

mäts en gång per år. Respondent 1 framförde sina tankar om produktiviteten; ”Det stora 

problemet med produktiviteten är att vi inte är ute efter att tjäna pengar, det känns som ett 

konstigt perspektiv inom en kommun, det är nog mer för privata företag”. Som helhet 

saknade respondent 3 en mer omfattande analys och uppföljning inom kommunen där 

anställda kan se hur de olika perspektiven hänger ihop och påverkar varandra. Respondent 

8 håller med om att styrkortet har ett stort fokus på ekonomin men tycker ändå att det är bra 

att medarbetarna får mycket information om detta vilket kan skapa en större förståelse och 

minska missnöjet. Respondent 8 framförde att det finns ett missnöje inom socialtjänsten då 

det alltför ofta handlar om att spara pengar. Respondenten ansåg att omsorgen måste kosta 

pengar och det är svårt att hela tiden spara och samtidigt hålla bra kvalitet. Respondent 9 

styrker detta resonemang med en förklaring att denne egentligen inte har stor koll på 

styrkortet då respondenten endast arbetat ett år i socialtjänsten, men att det till den största 

delen är ekonomin som utmärker det dagliga arbetet.  
 

Respondent 3 framförde att denne såg beslutsstödsystemet som den moderna versionen av 

styrkortet. När socialtjänsten inledningsvis började arbeta med det balanserade styrkortet 

samlades all information in på A4-papper, vilket respondenten ansåg vara svårt att 

sammanfatta. I dagsläget har alla medarbetare inom socialtjänsten beslutsstödsystemet på 

sina datorer för att kunna rapportera och få information i. Respondenter 1 och 3 beskrev att 

beslutsstödsystemet tillhandahåller de resultatmått som formulerats inom det balanserade 

styrkortets olika perspektiv och att denna information finns tillgänglig för alla anställda. 

Respondent 4 framförde att socialtjänsten med beslutsstödsystemet rapporterar ett tiotal 

resultatmått i beslutsstödsystemet som de sedan kan följa upp månadsvis och tertialvis. En 

nackdel som respondent 4 framförde var att det är svårt att veta vilket resultatmått som hör 

hemma i vilken verksamhet och att detta är något som de behöver bli bättre på, vissa mått 

som ”alla brukare ska vara nöjda med sina insatser” anser respondenten också vara väldigt 

svåra att uppnå. 
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4.5 Strategi 

 
Under empiriinsamlingen fick vi inte några klara svar på vilka strategier de arbetar efter 

eller hur de arbetar med dessa. Respondent 8 framförde att “Jag blandar alltid ihop 

strategier med vision, verksamhetsidén och värdegrunden, det glider som in i varandra och 

det är svårt att få ett grepp om det”. Liknande tankar framfördes även av andra 

respondenter som gav strategier som svar på frågan om hur socialtjänsten arbetar för att 

uppnå visionen. Respondent 7 tror sig ha fått information om strategin på arbetsplatsträffar, 

men att detta inte var något som respondenten ansåg kommunicerats speciellt tydligt. Den 

strategin som handlar om att ha brukaren i fokus var den strategi som de flesta respondenter 

nämnde. Att ha brukarna i fokus är också ett av målen med KLARA 2013 projektet och 

ingår även i socialtjänstens värdegrund, vilket respondent 1 och 3 framförde. Även den 

tredje strategin som handlar om att skapa en effektivare organisation finns med som mål i 

KLARA 2013, men inga respondenter förutom respondent 1 och 3 kunde formulera denna 

strategi. Den andra strategin; att bidra till Umeås utveckling genom att vara en attraktiv 

samarbetspartner var det ingen respondent som överhuvudtaget nämnde. Den fjärde 

strategin inom socialtjänsten handlar om att ge tydliga roller och befogenheter för att skapa 

bättre förutsättningar för medarbetarna är en strategi som tydligt har förankrats i 

socialtjänsten.  

 

”De nya ledaruppdragen som jag formulerade innebar mer ansvar men också mer 

befogenheter, till de här chefstjänsterna sa jag att jag lägger mig i fram till här, sen 

får de personerna tillsammans med sina medarbetare, organisera sig fritt för att 

göra det så bra som möjligt för de som vi är till för inom de ramar och mål som är 

satta.” – Respondent 3 
 
Respondent 3 nämnde vidare att hur väl denna strategi uppnås mäts med medarbetar- och 

brukarundersökningar, för att undersöka hur nöjda de är med insatserna. Den femte 

strategin har som mål att ge utvärdering på det arbete som utförs, som alla respondenter 

bland mellancheferna svarade att de fick, även om det inte var kontinuerligt. Bland de 

övriga medarbetarna framfördes att de fick tillräcklig uppföljning på sitt arbete genom 

utvecklingssamtal. Respondenterna från ledningsgruppen kunde däremot inte påstå att de 

fick någon direkt återkoppling på sin arbetsinsats.  

Sammanfattning Balanserat styrkort 

 

 Respondenter känner till att socialtjänsten använder styrkort, där majoriteten av 

respondenterna också var medvetna om att det balanserade styrkortet användes. 

 Perspektivindelningen inom det balanserade styrkortet är styrt av politiken. 

Respondenter framför att ekonomi har ett tydligt väldigt tydligt fokus och att de 

inte tänker så mycket på andra perspektiv. Produktivitet mäts en gång per år och 

ses som ett problematiskt perspektiv.  

 Ett beslutsstödsystem ger en tydlig överblick av perspektiv och resultatmått där 

allt samlas på ett ställe för alla anställda 



 

51 

 

Respondent 3 framförde svårigheter med att uppnå alla strategier; ”Ska vi uppnå alla 

strategier så blir det ofta en underskott på vissa av de resultatmått vi har, då får vi försöka 

spara in på andra delar för det är svårt att få extrapengar av politikerna”. Respondent 5 

och 7 som jobbar inom en kommunal intraprenad ser däremot ett mervärde med att spara i 

verksamheten då de kan ta med sig både över- och underskott till nästa år. Respondent 1, 3 

och 4 nämnde alla att de egentligen inte jobbar så mycket med strategin i organisationen 

utan att de istället siktar på att etablera verksamhetsidén, värdegrunden och visionen i 

verksamheten, respondent 1 hävdar att denne anser att värdegrunden är det viktigaste i 

verksamheten. Genom KLARA 2013-processen kan strategin enligt respondent 3 

kontinuerligt utvärderas, vilket även respondent 1 ser som ett bra verktyg för att utvärdera 

strategin och förklarar att brukar- och medarbetarundersökningar används för att kontrollera 

denna, vilka genomförs en gång per år. Respondent 3 framförde att de utifrån själen i 

organisationen formulerat strategiska områden som behöver förbättras för att styra 

organisationen i samma riktning. Respondent 1, 2, 3, 4 och 6 förklarar också att de i 

beslutsstödsystemet kan se socialtjänstens fem olika strategier och att de även varnas med 

att ett resultatmått rödmarkeras om det visar ett underskott. 
 

Sammanfattning Strategi 

 

 Respondenter har begränsade kunskaper om strategier, strategin som handlar om att 

sätta brukaren i fokus var den strategi som respondenter hade bäst kunskap om.  

 Att öka brukarfokus samt skapa en effektivare organisation är både strategier och 

mål med KLARA 2013 projektet som alla respondenter kände till. 

 De övriga strategierna nämndes av enstaka respondenter, men det var inget som alla 

kände till utantill. 

 För att uppnå alla strategier måste prioriteringar göras. 

 KLARA 2013 används för att kontinuerligt utvärdera strategin. 

 Beslutsstödsystemet visar de olika strategierna och varnar för underskott. 

4.6 Översätta visionen 
  

Respondent 3 framförde att denne var med i utformandet av den nya visionen och detta 

arbete inleddes under 2007 till stor del utifrån ett initiativ från denne respondent. 

Respondent 1 och 3 såg båda en stor utmaning med att möta de framtida ekonomiska 

utmaningarna och hade i sin ledande position möjligheten att påverka organisationen och 

styra den framåt i rätt riktning. Respondent 1 framför att denne tillsammans med 

respondent 3 jobbade mycket på att få fram en gemensam värdegrund inom organisationen 

vilket var en del av detta arbete som inleddes 2007. ”Vi la ner väldigt mycket tid på att få 

fram en värdegrund, då skulle vi självklart som en följd av detta ta fram vad vi har för 

verksamhetsidé och framförallt formulera en tydlig vision” vilket styrks av respondent 2 

som även berättade att värdegrunden är något som nästan alla medarbetare inom 

socialtjänsten känner till. Enligt både respondent 1 och 3 har det gemensamma arbetet med 

att förankra en tydlig värdegrund i organisationen varit lyckosam. Efter arbetet med att 

förankra värdegrunden inom socialtjänsten började ledningsgruppen enligt respondent 1 
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fundera på vilken verksamhetsidé socialtjänsten hade. Respondent 1 berättade om den 

processkartläggning som genomförts där över 1000 olika förändringsaktiviteter 

framkommit som kan ligga till grund för socialtjänsten att lättare kunna nå sin vision. 
Tankar som framkom var att skapa närhet och bidra till att öka förmågan att leva ett 

självständigt liv. Respondent 4 menade att de inom socialtjänsten jobbat mycket med 

KLARA 2013 i arbetsgrupper där alla medarbetare varit delaktiga i olika 

utvecklingsområden. Respondenten har en syn på detta förbättringsarbete att genom att 

arbeta smartare och ta vara på socialtjänstens resurser på ett bättre sätt kan de frigöra kraft 

och potential i organisationen. Respondent 5 och 7 framförde att de inte alls jobbar med 

KLARA 2013 i och med att de är en intraprenad och därmed är mer självständiga, men att 

de har hört talas om detta förbättringsarbete.  

 

”Det jag vill att vi börjar med är det som är själen, det som verkligen ska tajta ihop 

den här organisationen och det är att ha en gemensam värdegrund, en gemensam 

verksamhetsidé, en gemensam vision, och i slutet ett antal strategiska områden som 

är gemensamma, så att vi går mot ungefär samma väg när vi ska sikta mot vårt 

gemensamma mål.” – Respondent 3 

  
En bakgrund till arbetet med att förändra organisationen är som respondent 3 framför, att de 

inte lyckats fullt ut med att ”arbeta långsiktigt och göra de smartaste grejerna, utan vi 

sitter hela tiden och arbetar med hur vi ska täppa till det där hålet och hur vi ska få 

kostnaderna att minska”. Respondent 3 förklarar att de istället ville bygga en gemensam 

plattform för organisationen som tidigare inte hade samhörighet. Respondent 1 nämner att 

de är stolta över sin kaxigt utformade vision “2015 är vi Sveriges bästa socialtjänst” och 

att de inte ville göra som alla andra när de formulerade visionen. Socialtjänsten blir enligt 

respondenten ofta utskrattade när de presenterar sin vision för utomstående, men för de 

inblandade inom socialtjänsten betyder denna vision mycket; ”Vi har inte konkretiserat hur 

och vad vi ska vara bäst på, vi har många chanser att korrigera oss och ambitionen är inte 

att bli bäst på allt.” Enligt respondent 3 var visionen den svåraste delen att formulera av 

verksamhetsidén, värdegrunden och visionen. 

 

”Vi gjorde faktiskt halt mitt i arbetet med visionen. Vi la den åt sidan då det tog 

enormt mycket tid, det var jättesvårt att formulera något som är hyfsat konkret och 

som säger något om tiden och inte bara är en massa flum, men vi lyckades få ihop 

den tillslut.” – Respondent 3 
 

Respondent 2 är medveten om visionen “2015 är vi Sveriges bästa socialtjänst” och menar 

att denna vision är fint formulerad men även lite kaxig och ser den som väldigt utmanande i 

sitt arbete, vilket styrks av respondent 1 och 4. Respondent 5 känner till visionen men är 

lite kritisk och berättar “Jag tänker att hur ska vi mäta det då, jag är lite allergisk mot mått 

som man inte kan mäta.” Respondent 4 ansåg också att visionen är lite kaxig och menar 

samtidigt att det är bra med en kaxigt formulerad vision; ”En vision är ingenting som man 

ska kunna mäta, jag får ofta den frågan från medarbetare när vi pratar vision, hur ska vi 

veta att vi är bäst? Det ska man inte behöva göra, det ska vara som en utmaning som en 

liten stjärna där uppe.” Respondent 7 tyckte att det är helt rätt att kommunen har 
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formulerat denna vision, men framför att det nog inte är lätt att bli bäst i Sverige och menar 

att denne fokuserar mer inom sin enhet att bli bäst inom Umeå kommun. 

 

Respondent 7 kunde inte nämna visionen på rak arm men hade hört talas om den när vi 

nämnde hur den var formulerad. Respondent 9 och 8 var väl medvetna om den formulerade 

visionen och menade att det är en bra formulerad vision. Respondent 8 framförde däremot 

att; “Sen finns det ju en krass verklighet som ser annorlunda ut, vi ska kunna skapa ett bra 

boende för de som ska bo hemma, eller egentligen pratar man om en skälig levnadsnivå, 

och där är man inte så visionär.“ Respondenten konstaterar att denne kan önska något mer 

konkret, som att kunna laga Sveriges godaste mat till brukarna. Visionen genomsyrar enligt 

respondenten deras jobb på det sätt att de diskuterar med arbetskamrater vad som är deras 

uppdrag och att de ger sitt bidrag till visionen genom att göra ett bra arbete.  

 

Socialtjänstens verksamhetsidé nämndes under intervjuerna av respondent 1,3 och 5 som 

grunden till hela deras verksamhet. Respondent 3 berättade vidare att denne ansåg att det 

var just detta som de ska bli bäst på enligt visionen:” Det vi ska vara bäst på är att 

Umeåbor ska ha den bästa möjligheten att leva ett självständigt liv. Eftersom att vår 

verksamhetsidé är att vi i närhet och samspel ska vara en resurs för att skapa 

förutsättningar för enskilda människor att leva ett självständigt liv, då är det ju det som vi 

ska vara bäst på.”. Hur de tre v:na förhåller sig till varandra förklarade respondent 4 på 

följande sätt;  
 

  ”För mig är det så att visionen ligger överst, sen har vi verksamhetsidén som styr 

 vad vi gör och utifrån visionen och verksamhetsidén så har vi dem här 

 resultatmåtten som visar konkret vad vi ska uppnå, men allt det här går i en linje. 

 Vår värdegrund som är som fundamentet i verksamheten.” – Respondent 4 

 

Respondent 3 nämner att de kommunicerar visionen till sina anställda vid nyrekryteringar 

och även vid själva introduktionen av nyanställda. I samband med resultat och 

utvecklingssamtal och vid ledardagar, arbetsplatsträffar kommuniceras också visionen samt 

via intranätet för att förankra de tre v:n som de använder i verksamheten; vision, 

verksamhetsidé och värdegrund. Respondent 1 och 3 förklarade också att de tre v:na finns 

tillgängliga på Umeå kommuns hemsida, men att de fokuserat på att kommunicera detta till 

medarbetarna och inte till medborgarna. Respondent 1 framförde att värdegrunden 

inledningsvis har kommunicerats ut från ledningsgruppen, för att sedan låta de olika 

verksamhetscheferna som ingår i ledningsgruppen kommunicera det vidare till sina 

verksamheter och vidare ut i organisationen. Enligt respondent 1 har KLARA 2013 

projektet med projektanställda verksamhetsutvecklare ”arbetat som motorer i den här 

processen, det var deras jobb att kommunicera ut detta”, respondent 1 menar att ”Jag är 

ganska övertygad om att alla hört talas om den, den har verkligen gått ut i organisationen 

och det har lagts tid på den”. Respondent 3 anser att ”Värdegrunden kan jag nog påstå att 

ingen medarbetare har undgått, och att vi ska vara Sveriges bästa socialtjänst 2015 det har 

nog de flesta hört”. Respondent 3 framförde däremot kring hur verksamhetsidén 

kommuniceras inom verksamheten att: 
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”Verksamhetsidén kanske man inte kan rabbla rakt av som den låter, men det som 

är viktigt är ju innebörden, vi har gått från en syn att de invånare vi är till för ska vi 

ta hand om i alla lägen till att gå mot en syn att vi ska skapa förutsättningar för 

dem att kunna leva självständigt, vilket är något helt annat.” – Respondent 3 
 

De tre v:na som socialtjänsten arbetar med; verksamhetsidén, värdegrunden och visionen 

var enligt vissa respondenter svåra att särskilja. På frågan om vilken vision som 

socialtjänsten arbetar efter svarar respondent 7 ”Visst är det att ha den boende i fokus och 

sträva efter god och säker vård.”. Respondent 8 ansåg också denne att det är för mycket 

ord inom dessa begrepp och att de går in i varandra vilket kan vara förvirrande.  

Respondent 3 framförde att det är ledningen som måste ta ansvar för att skapa 

förutsättningar för framtiden och detta ska de uppnå genom att få ett bättre stöd av IT och 

teknik. Respondent 3 tror inte att de ska ändra på sitt arbetssätt för att uppnå sin vision, utan 

att försöka anpassa det så att det stödjer bra arbetsprocesser. Det beslutsstödsystem som 

respondent 1-6 nämner kommunicerar de tre v:na till alla anställda samt att det via 

intranätet också kommunicerar verksamhetsidén, värdegrunden och visionen.  

  

 ”Beslutsstödsystemet fungerar inom vår verksamhet, men andra förvaltningar har 

 inte grunden att vila på och tanken bakom varför man gör det här. Det spelar ingen 

 roll vilket styrkort eller styrmodeller man använder om man inte har en tydlig idé 

 och klar vision om var man ska. Det låter som det man läser i böcker, men det är 

 så!” – Respondent 1 
 

Sammanfattning Översätta visionen 
 

 Respondenter var väl medvetna om visionen ”2015 är vi Sveriges bästa 

socialtjänst”.  

 Ledningsgruppen framför att de lagt mycket tid på att förankra värdegrunden 

omtanke, medskapande och öppenhet i organisationen, vilket även är ett arbete som 

mellanchefen respondent 4 bidragit med. Utifrån värdegrunden formulerades 

förbättringsarbetet KLARA 2013 som syftar till att kommunicera ut värdegrunden i 

organisationen.  

 Återkommande tankar om visionen är bland respondenterna att den är kaxig, vilket 

många tycker är bra och utmanande i sitt arbete. Synpunkter finns att det är svårt att 

veta vad de ska vara bäst på.  

 Visionen kommuniceras vid introduktion av nyanställda, arbetsplatsträffar, 

utvecklingssamtal, ledardagar samt via intranätet. Inledningsvis kommunicerades 

värdegrunden till verksamhetscheferna som i sin tur fick ansvar att kommunicera 

vidare denna ut i organisationen. 

4.7 Kommunicera och länka 

 

De kommunikationskanaler som används inom socialtjänsten är möten, mail, intranät, 

beslutsstödsystemet, personlig kommunikation, veckobrev, nyhetsbrev, ledardagar och 

arbetsplatsträffar. Respondent 7, 8 och 9 anser att de får tillräcklig information för att kunna 
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utföra sitt arbete på ett bra sätt och att kommunikationen med chefer och övriga anställda 

oftast sker via vanliga samtal Alla medarbetare har enligt respondent 8 inte tillgång till mail 

och då används istället telefon, sms eller via personliga samtal. Respondenterna menar alla 

att kommunikation och information är ett komplicerat ämne och att de kan få tillgång till 

den mesta informationen via intranätet. Respondent 3 tycker att kommunikationen inom 

socialtjänsten fungerar mycket bättre idag än vad den gjort förut, vilket enligt respondenten 

beror på de omorganiseringar som har genomförts där ett lager mellanchefer tagits bort. 

Respondent 3 menade vidare att ett klagomål som ofta framkommer ute på arbetsplatserna 

handlar om att kommunikationen inte fungerar tillräckligt bra mellan chefer och anställda, 

även om omorganiseringen har fokuserat på att förbättra kommunikationen. Respondent 2 

beskrev att det finns mycket information tillgänglig vilket också kan leda till svårigheter; 

”Det är en konst att sortera vad det är du ska läsa och inte läsa, det finns ju hur mycket 

som helst, då räcker inte 24 timmar till.” Denne menar vidare att det är ledningen och 

chefer som har till uppgift att lyfta fram den viktigaste informationen för sina anställda, 

men att de anställda också måste sålla lite själva och avgöra vilken information som är 

relevant just för dem. Respondenten ansåg att kommunikationen skulle kunna förbättras i 

samband med detta; ”Vi kan bli bättre att hitta kärnan i det vi faktiskt vill säga”. Att 

tillgodogöra sig den information som presenteras på intranätet är något som respondent 4 

anser vara individens eget ansvar och att den tillgängliga informationen är tillräcklig. 

 

Respondent 8 styrker att det finns mycket information tillgänglig, men att det inte alltid 

finns tid att ta till sig denna då tillgången till datorer är begränsad. Respondenten menar att 

det finns mycket som kan bli bättre när det gäller kommunikationen “Speciellt 

lappsystemet, till slut blir det så att man sätter lappar på dataskärmen, och sen finns det 

medarbetare som säger -det har jag inte hört talas om.” Respondenten konstaterar att de 

inte saknas sätt att kommunicera på, men att de saknar rutinerna kring det. Respondent 4 

ser också möjligheter till förbättringar av kommunikationen; ”Egentligen är det 

kommunikationskanaler som saknas tror jag, eller en gemensam avsiktsförklaring. Det är 

lätt att säga att vi ska vara en socialtjänst men svårare när det kommer till kritan att 

faktiskt hålla ihop den”. Respondent 9 som arbetar på en mindre arbetsplats framförde att 

det ofta inte finns tid eller möjlighet att träffa kollegor för möten och att diskutera viktiga 

saker, vilket inte gäller för mellanchefen respondent 4 som sitter dörr i dörr med chefer från 

andra enheter. Ett genomgående klagomål på kommunikationen framförs av medarbetare 

ute på olika enheter, respondenter 7-9 som alla menar att de skulle önska en bättre 

kommunikation mellan olika enheter för att kunna lära sig hur dessa arbetar och om de kan 

ändra sina egna arbetssätt.   
 

Respondent 5 berättar att som intraprenad kan de gå miste om viss information då de inte 

har möten i samma utsträckning som övriga enheter. Respondenten konstaterar dock att 

detta inte ses som ett problem då kollegor kan kontaktas eller intranätet användas för att få 

fram den information som önskas. Att kunna fokusera på sin verksamhet istället för att 

spendera tid på möten ser respondenten som en stor fördel. Information och mål med det 

balanserade styrkortet kommuniceras enligt respondent 1 till stor del genom socialtjänstens 

beslutsstöd, där alla enheter använder samma system för att rapportera och kommentera. 

Respondent 6 ansåg att eftersom socialtjänsten är en kommunal verksamhet finns mycket 

information om det balanserade styrkortet också tillgänglig för allmänheten via deras 

hemsida, vilket respondenten ansåg bidragit till en större öppenhet inom organisationen. 



 

56 

Det finns enligt respondent 1-3 via intranätet tillgängligt en gemensam verksamhetsplan för 

socialtjänsten och denna kommuniceras även direkt ut i verksamheten genom chefer.  

  

Sammanfattning Kommunicera och länka 
 

  De kommunikationskanaler som nämns av respondenterna är många: vanliga 

samtal, möten, telefon, mail, arbetsplatsträffar, veckobrev, beslutsstödsystemet och 

intranätet.  

 Respondenter anser att kommunikationen fungerar bra och respondenterna från 

ledningsgruppen menar att den omorganisering som gjorts där ett lager mellanchefer 

tagits bort har bidragit till en effektivare kommunikation. 

  Svårigheter som respondenter framför är att veta vilken information de ska ta till 

sig bland all den information de får. Kommunikationen mellan olika enheter och 

verksamheter ses också genomgående som bristfällig och som respondenter önskar 

förbättring av. Den egna viljan att tillgodogöra sig information framförs också som 

central. 

4.8 Verksamhetsplanering 

 

”Planeringen går till på samma sätt varje år, vi drar igång redan januari 2012 

med planeringen för 2013. Någon gång i mitten av april så skickar vi in en 

skrivelse om hur in- och omvärlden ser ut och i början av maj går vi och träffar 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Då ska vi beskriva hur det ser ut och utifrån det 

visa hur mycket pengar vi behöver och utifrån det så tar fullmäktige ett beslut i 

juni. Då sätter vi oss ner och planerar för det nya året utifrån de förutsättningar 

som finns, det innebär nästan alltid besparingar. Sen i januari drar det igång 

igen. Det är en av delarna som alla är överens om, det innebär att vi planerar, 

planerar och planerar, det finns ingen tid för uppföljning”. – Respondent 1 
 

Respondent 1 förklarade att de har en ny strategisk plan på gång som skulle innebära att de 

formulerar en vision om var de vill vara om 10-12 år, som de sedan bryter ner i 4-åriga 

uppdragsplaner. Genom detta arbete skulle det innebära att de inte behöver gå igenom 

denna process varje år utan bara var fjärde år och får istället mer tid över till uppföljning. 

Respondent 3 beskriver hur rapporteringen ser ut för cheferna; ”Chefer ute i verksamheten 

redovisar varje månad i beslutsstödet om man har avvikelser i kvalitetsmätningar eller 

ekonomi, bättre eller sämre, och en kort rad om vad det beror på, samt vilka åtgärder som 

man har tänkt eller redan satt igång”. 

 

Respondent 2 beskriver den ekonomiska situationen inom organisationen som ” Det finns 

en traditionell tanke inom organisationen att medlen går före målen, vi kan inte ha mål om 

det inte finns resurser för det. Vi har de pengar vi har och utifrån det måste vi anpassa 

våra insatser”. Respondenten förklarar vidare att de försöker tänka på de övergripande 

målen när de ser till sina ekonomiska möjligheter, men strävar efter att inte överskrida 

budgeten. Respondent 3 poängterade att verksamhets- och enhetschefer själva kan 

rapportera och lämna kommentarer till olika resultatmått i beslutsstödsystemet, vilket 
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tidigare sköttes av chefer på högre nivå. Respondent 4 som är chef på mellannivå menade 

att kommunens övergripande mål och den ekonomiska rapporteringen på ett logiskt sätt 

hänger ihop och att detta också framgår via beslutsstödsystemet. Respondent 3 berättade att 

anställda också får information om den ekonomiska situationen genom arbetsplatsträffar, 

facklig samverkan, ekonomirapporter som redovisas månadsvis på intranätet samt 

framförallt genom linjeorganisationen. Respondent 3 framförde även att de har en idé inom 

organisationen att alla medarbetare ska ha tillgång till beslutsstödet, som det ser ut nu är det 

bara enhets- och mellanchefer som har tillgång till detta. Vid avvikelser mot budgeten 

menade respondent 1 och 3 att det finns väldigt tydliga riktlinjer. Organisationen kan direkt 

se om en enhet är på väg mot ett underskott, vilket tydligt illustreras när rutan blir röd i 

beslutsstödsystemet och det är upp till varje individ att ta ansvar och vidta de åtgärder som 

behövs. Respondent 1 förklarade att de har möjligheten att omfördela resurser om en enhet 

går dåligt och en annan går bra, men att det är komplicerat att få tillskott i budgeten. 

Respondent 3 påpekade att medarbetare kan ta hjälp av andra medarbetare, av ledningen 

och i vissa fall även av politiker för att kunna motverka underskott. Respondent 3 bekräftar 

respondent 4:s tankar om att det inte bara är stora befogenheter utan även stort ansvar med 

att rapportering till stor del flyttats ner på mellanchefsnivå.  
 

Respondent 4 framförde att det är viktigt med en dialog vid avvikelser mot budget, 

brukarnyttan och ekonomin är enligt respondenten inte separerade från varandra. ”I vissa 

fall blir det underskott även om vi i efterhand kommit fram till att vi fattat rätt beslut på ett 

rättssäkert sätt”. Respondent 4 förklarade att de med denna bakgrund och framtida 

prognoser för befolkningsutvecklingen kan ta upp detta med fullmäktige som är de som 

beslutar hur mycket medel de faktiskt får, men i regel gäller det enligt respondenten att 

prioritera i sin verksamhet för att få ekonomin att gå ihop. Respondent 3 kan inte påstå att 

det balanserade styrkortet används i någon större utsträckning vid budgetarbetet och 

resursfördelningen; ”Vi pratar bara om styrkortet när vi ska skicka in budgetförslag till 

nästa år och beskriva vilka utmaningar vi står inför osv. Då ska vi skicka in ett styrkort till 

ekonomifunktionen centralt, vi pratar annars om beslutsstödet”. Det balanserade styrkortet 

används då som ett kommunikationsmedel mellan ledningen och ekonomifunktionen. 

Respondenten förklarade hur de använder sig av analyser om varför det ser ut som det gör 

och hur de tror det kommer att se ut i framtida vid planerings- och budgetarbete. 

Respondent 3 menade att de indirekt använder sig av det balanserade styrkortet genom 

beslutsstödet och dess resultatmått, men att de inte pratar om styrkortet på det sättet. 

Respondent 5 inom intraprenaden framför liknande tankar; “Nej, jag kan inte säga att jag 

använder styrkortet vid resursfördelning eller budgetarbete, jag går mest på magkänsla 

och det har fungerat bra i flera år.” Respondent 1 såg en förbättringsåtgärd med att; ”Vi 

använder inte mått inom det balanserade styrkortet i vårt budgetarbete, men det är något 

som vi skulle vilja göra”. Respondenten ansåg att de gärna skulle vilja använda sig av en 

modell för att kunna få ersättning när de uppnår ett bra resultat, men svårigheten är att de 

nu får ersättningen i efterhand vilket inte anses vara helt logiskt. 

 

Respondent 1 trodde även att det är svårt att påverka ekonomin i mindre enheter och med 

den omorganisering som skedde inom socialtjänsten lyftes också ekonomiansvaret ifrån 

enhetsnivå; ”när det handlar om så stora pengar som det ofta gör är det strukturella saker 

som måste ändras och ses över, vilket omorganiseringen har underlättat.” Respondenten 

förklarade att all ekonomisk information är tillgänglig för medarbetarna och även för 
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allmänheten genom offentlighetsprincipen, vilket respondent 3 också påpekade. 

Respondent 7 var däremot av en annan åsikt, då den enhet som respondenten arbetar inom 

drivs som en intraprenad är det enligt respondenten lättare att påverka. Respondenten 

framförde att de känner sig mer delaktiga och får en bättre överblick av ekonomin. ”Jag 

har tidigare när jag arbetat inom kommunen inte fått någon information om den 

ekonomiska situationen, men jag tycker det är bra att veta. Nu tänker vi mer på ekonomin 

när vi gör inköp då vi vet vilken påverkan det kan ha på slutresultatet.” Respondent 5 

konstaterar också att denne tycker att det är positivt att personalen blivit mer involverade i 

ekonomiska faktorer och att det ekonomiska läget redogörs tertialvis och via 

arbetsplatsträffar. Inom en intraprenad tar de med sig både över- och underskott in i nästa 

år, vilket respondenten ansåg vara en faktor till medarbetarnas engagemang. Respondent 8 

inom samma intraprenad bekräftar detta och tror också att risken för missnöjde minskat 

bland medarbetarna då de är medvetna om den ekonomiska situationen. Går enheten med 

underskott har de enligt respondenten en större förståelse för att de har mindre tid att lägga 

på brukarna.  

 

Respondent 4, 5 och 6 framförde alla de fördelar med möjligheten att kunna rapportera allt 

på ett och samma ställe via beslutsstödsystemet. Att det är öppet för alla inom 

organisationen att se vad de ska sträva efter att uppnå anser respondent 6 vara av största 

vikt. Respondent 4 såg däremot också vissa svagheter med beslutsstödsystemet; “Jag svär 

ganska mycket när jag är inne i beslutsstödsystemet, men det kan vara eftersom att jag är 

inne så sällan så att jag inte behärskar den riktigt.” Respondenten berättade vidare att 

beslutsstödsystemet är under utveckling och att det har varit svårt att veta under vilka 

resultatmått alla siffor ska redovisas. Det händer ofta att respondenten också blir utelåst 

från systemet och att kostnadskonton ibland ändras utan dennes vetskap. Respondent 5 ser 

också tekniska problem med beslutsstödsystemet och använder därför inte detta mycket i 

sitt dagliga arbete, som till viss del också beror på arbetet inom en intraprenad med mindre 

krav på rapportering. 

Sammanfattning Verksamhetsplanering 

 

 Medarbetare inom socialtjänsten använder sig inte direkt av det balanserade 

styrkortet vid budgetarbete eller resursfördelning, istället används 

beslutsstödsystemet- 

 Anställda får information om den ekonomiska situationen genom arbetsplatsträffar 

och ekonomirapporter som redovisas månadsvis på intranätet, vilket bidrar till ett 

ökat engagemang. 

 Ekonomisk planering tar tid från uppföljningen av ekonomiska utfall.  

 Befolkningsprognoser och tidigare ekonomiska resultat ligger till grund för 

tilldelning av medel från fullmäktige. 

 Vid underskott gäller det att prioritera och det är upp till respektive chef att vidta 

åtgärder som sedan kommuniceras via beslutsstödsystemet. 

 Beslutsstödsystemet möjliggör för chefer att rapportera på endast ett ställe, men 

systemet har vissa tekniska problem 



 

59 

4.9 Uppföljning och lärande 

4.9.1 Uppföljning 

 

Enligt respondent 1 sker uppföljning av aktiviteter genom beslutsstödsystemet med ungefär 

50 olika resultatmått. Dessa resultatmått följs upp via olika aktiviteter som kräver åtgärd 

och som avslutningsvis analyseras utifrån verksamhetens mål. Respondent 1 framförde att 

de överlag är nöjda med de resultatmått som idag är formulerade inom verksamheten, men 

att den inte mäter resultat. Socialtjänsten kan mäta vad som produceras eller att 

handläggningstiderna minskat som en del i en kedja, men de önskar ett sätt att mäta 

slutresultatet och om det varit lyckosamt eller inte. Respondenten ansåg att resultatmått är 

väldigt komplicerade att använda och att det är svårt att formulera något som mäter det som 

socialtjänsten faktiskt vill mäta; “Jag är fundersam om styrmodeller som syftar att tjäna 

pengar leder fram till ett mervärde för medborgarna”. 
   
Respondenterna 1, 2 och 3 har alla samma uppfattning om att det är politikerna som styr 

resultatmått och perspektiv inom det balanserade styrkortet. Detta menar även respondent 4 

som även framförde att det är mer styrt av politiken idag än vad det har varit tidigare. Det 

finns ingen möjlighet för tjänstemän inom kommunen att ändra dessa, men enligt 

respondent 3 har alla chefer har möjligheten att formulera och lägga till resultatmått som 

anses vara relevanta inom sin verksamhet. Respondent 4 använder sig av dessa möjligheter 

att skapa egna mått, men fick en annan åsikt från chefer än den som respondent 3 nämner; 

”Min chef blev inte jättelycklig att jag kallade det resultatmått också, men för mig är det 

viktiga att de kopplar mot våra övergripande mål som vi fått från nämnden”. Det finns 

enligt respondent 3 idag en målsättning att de resultatmått som idag finns även ska vara 

konstanta över tid för att lättare kunna se förändringar och följa upp arbetet. ”Politikerna 

kommer att styra ännu tydligare i framtiden för att sina politiska ambitioner bättre ska 

framgå” menade respondent 1 och konstaterar samtidigt att detta är bra och att det skapar 

en tydlighet.  
 

Respondent 3 beskriver att kollektiv uppföljning inte sker mer än en gång i månaden, men 

att det finns chefer inom hemtjänsten som arbetar med uppföljning varje vecka. 

Uppföljningen varierar beroende på vilken verksamhet det gäller och hur varierande den är. 

Det finns ett antal gemensamma strategiska aktiviteter inom ledningsgruppen för 

socialtjänsten som följs upp vid varje ledningsgruppsmöte, vilket de gör för att skapa bättre 

förutsättningar. De aktiviteter som rapporteras inom beslutsstödsystemet följs upp en gång 

varje månad av ledningsgruppen och genom tertialrapporter utvärderas en sammanfattande 

rapport över längre tid. 

 

Respondent 1 och 2 konstaterar att de är nöjda med uppföljningen som helhet inom 

socialtjänsten. Respondent 3 förklarade att socialtjänsten idag arbetar strategiskt med att 

skapa bättre förutsättningar för personalen, att låta medarbetarna jobba med de aktiviteter 

som är nära de brukare som de faktiskt har kunskap om. Medarbetarna kan därmed ge 

direkt feedback på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Respondent 8 

förklarade att denne får uppföljning genom utvecklingssamtal en gång per år men att det i 

framtiden kommer att bli bättre och mer kontinuitet i det. Vidare berättar respondenten att 
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denne har möjlighet att framföra åsikter och idéer men saknar återkopplingen till detta, 

“Det jag känner att jag saknar är återkopplingen, man vet sällan om det man för fram på 

ett personalmöte lyfts vidare uppåt och vad som händer där.” 

4.9.2 Lärande 

 

Respondent 1 ansåg inte att det existerar någon konkurrenssituation mellan de olika 

enheterna, de jobbar tillsammans och var och en har ansvar för sin egen enhet. Istället för 

konkurrens menar respondenten att det existerar en samsyn inom organisationen och att 

samordningsvinster inom organisationen finns. Denne konstaterade dock att det finns 

ytterligare samordningsvinster att göra och att det går att effektivisera organisationen 

ytterligare. Ett exempel som lyfts fram är att de försöker minska administrationsarbetet för 

att istället kunna lägga denna tid på brukarna, beslutsstödet har hjälpt till mycket med detta 

men de arbetar ständigt med förbättringar. Respondent 3 förklarar att det däremot finns 

konkurrens från privata aktörer, vilket även respondent 4,5 och 8 nämner. Respondent 3 

ansåg inte att det finns någon uttalad intern konkurrens mellan enheter utan att de arbetar 

tillsammans och tar hjälp av varandra. Respondenten konstaterar däremot att det kan finnas 

drag av konkurrens mellan olika chefer och då handlar det främst om uppmärksamhet då 

någon gjort något extra bra: “Denna tävlingsmentalitet är inget som vi i socialtjänsten 

strävar efter, men den driver också verksamheten framåt“. Respondent 4 ansåg att det finns 

ett visst tävlande mellan olika enheter och verksamheter, men det är i dagsläget mindre 

tävlande än det var tidigare då en chef inte längre kan räkna med en bonus om de spenderar 

mindre pengar än budgeterat. De senaste åren har socialtjänsten enligt respondent 4 helt 

gått ifrån detta synsätt då detta gav en försämring både inom samarbetet med andra enheter 

och för brukarna.      
 

Respondent 1 menade att det absolut finns ett lärande mellan olika enheter och 

verksamheter och att de vid den senaste ledardagen i januari fick de höra exempel från 

varandra vad de gjort för förändringar i och med KLARA 2013 arbetet. Vidare menar 

respondenten att beslutsstödet kan användas på detta sätt genom att se vad andra gör och 

hur de gör det och därmed skapa samarbete. Respondent 3 bekräftade detta och förklarade 

att: “Tanken är att cheferna ska få ett utbyte mellan gränserna. Vissa har detta utbyte av 

erfarenheter då de brottas med samma utmaningar och då är det ganska naturligt att man 

tar hjälp av varandra”. Respondenten konstaterar också att inom enheter som är väldigt 

olika varandra är det också svårare med ett samarbete mellan dessa. Respondent 3 

framförde att de har en idé om att alla medarbetare ska kunna gå in i beslutsstödet, inte för 

att rapportera och skriva utan för att kunna läsa om sina och andras enheter. Respondenten 

berättar att idag har inte alla medarbetare möjligheten att gå in i beslutsstödet, men att detta 

i sådana fall skulle leda till ett mer utbrett lärande då medarbetare kan läsa om varandras 

aktiviteter och ställa frågor. Respondent 3 avslutar med “Jag tror inte att alla har så 

mycket tid tyvärr att sitta så länge i beslutsstödet, men det skulle iallafall skapa en 

möjlighet för de som är intresserade“. 
 

En förbättringsåtgärd som lyftes fram av respondent 2 är att: “Vi har mest jobbat med att 

förbättra vår egna verksamhet och hur enheter kan hjälpas åt för att spara resurser”. 

Denne beskriv om det omfattande arbetet inom de egna verksamheterna under de två 
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senaste åren där slutsatsen blev att de olika avdelningarna IFO-, handikapp- och 

äldreomsorgen är ganska lika varandra. Respondenten menar att det som kan göras likadant 

och tillsammans också ska göras så. Respondent 3 utvecklar respondent 2:s tankar kring 

processkartläggningarna och de ökade engagemanget hos medarbetarna med att detta har 

medfört ett fokus på “vi” inom den egna enheten. “Det har inte funnits så mycket tid att 

vara ute i verksamheten och kommunicera med alla andra, utan det har blivit mycket vi och 

fokus på den egna lilla gruppen. Vi är medvetna om detta problem och tror att det kommer 

bli bättre med tiden”. Respondent 5 framförde att samarbetet med andra enheter är en 

nackdel med att vara en intraprenad; “Det kan bero på att de andra jobbar mycket med 

KLARA projektet och omorganiseringar, men hos oss har inte riktigt funnits utrymme för 

detta. Jag kan inte säga att vi har initierat det så hårt heller och sökt ett större samarbete.” 

Vidare ansåg respondenten att det inte finns några speciella möten med andra enheter, 

denne konstaterar att det kan vara så att de andra har det, men att deras enhet som 

intraprenad inte är inbjuden.  
 

Respondent 7 menade att det finns goda möjligheter att åka på utbildningar och att det finns 

lättillgänglig information på kommunens intranät. Respondenten skulle dock önska ett ökat 

samarbete mellan andra enheter; “Jag får inte så mycket information om hur andra enheter 

jobbar, jag har bekanta som jobbar på andra avdelningar inom socialtjänsten men vi 

utbyter inte så mycket information.”. Respondenten tycker däremot att denne har stora 

möjligheter att framföra sina åsikter på arbetsplatsträffar och vid det årliga 

utvecklingssamtalet. 
 

Sammanfattning Uppföljning och lärande 

 

 Respondenterna ur ledningsgruppen framför att det är politiken som styr vilka 

perspektiv och resultatmått som används. Mellanchefer kan formulera egna 

resultatmått som används inom deras enhet. 

 Resultatmåtten som används är konstanta över tid. 

 Via beslutsstödsystemet följer ledningsgruppen upp valda resultatmått en gång per 

månad. 

 Alla respondenter får inte uppföljning på sitt arbete. 

 En intraprenad ger större möjligheter att påverka verksamheten, men är också ett 

ökat ansvar och en sämre kommunikation med andra enheter. 

 Det finns en viss tävlingsmentalitet mellan chefer och enheter, men ingen direkt 

konkurrenssituation. 

 De flesta anställda anser att den personliga uppföljning de får är tillräcklig och anser 

även att deras idéer kan påverka verksamheten. 
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5. Analys 
Vi ger i analysen en koppling mellan vår tolkningsram som presenterades under stycke 2,6 

och den empiri som har inhämtats från de intervjuer vi genomfört inom socialtjänsten. Med 

utgångspunkt från vår problembakgrund, syften och problemformulering gör vi denna 

koppling för att kunna avgöra hur socialtjänsten i Umeå kommun använder det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Med vår hermeneutiska 

kunskapssyn utgår vi ifrån delarna inom styrkortsanvändningen för att sedan tolka 

helheten. Vi visar läsaren de kopplingar som finns och diskuterar dessa för att slutligen ge 

en bedömning hur starka respektive svaga samband vi ser mellan socialtjänstens 

styrkortsarbete och användningen av detta som ett strategiskt managementsystem.  

5.1 Balanserat styrkort 
 

Medvetenheten om det balanserade styrkortet var blandad bland de respondenter som 

tillfrågades, men en majoritet av respondenterna kände till det balanserade styrkortet. Att 

medvetenheten om det balanserade styrkortet är viktig styrks av Radnor och Lovell (2003, 

s. 102) samt Kollberg och Elg (2006, s. 16), detta visar att en effektiv organisation är 

beroende av att medarbetarna förstår det värde som det balanserade styrkortet skapar för 

organisationen. Vi anser att en bidragande faktor till den höga medvetenheten 

socialtjänstens medarbetare beror på den goda interna kommunikationen inom enheter och 

via arbetsplatsträffar, vilket är en indikation på ett effektivt styrkortsarbete.  Enligt Radnor 

och Lovell (2003, s. 105) skapar en ökad medvetenhet om det balanserade styrkortet också 

ett ökat stöd från de anställda vid implementation av det balanserade styrkortet i 

organisationen. Bland övriga medarbetare var ingen inblandad vid införandet av styrkortet, 

vilket är en bidragande faktor till att medarbetare har en begränsad förståelse för det 

balanserade styrkortet (Kollberg & Elg, 2006, s. 16). 

  
Inför implementeringen bör enligt Radnor och Lovell (2003, s. 102-107) också lärdom tas 

av andras misstag och erfarenheter vid tidigare införanden i liknande situationer. Ericsson 

och Gripne (2004, s. 22) menar också att vid ett lyckosamt införande av balanserat styrkort 

ska externa experter konsulteras och det ska finnas ett aktivt deltagande från ledningen. 

Det finns tydliga indikationer att Umeå kommun tänkt på dessa två aspekter då respondent 

1 och 3 nämner att Umeå kommun tagit hjälp av ett externt företag samt projektanställda 

experter vid implementeringen av det balanserade styrkortet. Då socialtjänsten använt sig 

av extern hjälp menar vi att detta indikerar ett lyckosamt införande. Vilken medverkan 

ledningsgruppen inom socialtjänsten haft vid införandet av det balanserade styrkortet är 

inget vi kan ge svar på då de respondenter inte hade en ledande position vid styrkortets 

införande, vilket har bidragit till en minskad förståelse inom ledningsgruppen (Kollberg & 

Elg, 2006, s. 16). Politiken tillsammans med externa experter var de ledande krafterna vid 

styrkortets införande och inte socialtjänstens medarbetare. Om socialtjänstens medarbetare 

hade haft en mer aktiv roll i styrkortets införande hade styrkortet blivit bättre anpassat mot 

socialtjänsten.   
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Att omformuleringar av perspektiv mot en icke vinstdrivande verksamhet är nödvändiga 

styrks av Kaplan och Norton (2001, s. 134), Zimmerman (2009, s. 10), Olve et al. (2003, s. 

43), Sundin et al. (2010, s. 235) samt Moullin (2009, s. 30). En omformulering inom 

socialtjänsten är genomförd då de använder sig av de fyra perspektiven: inre kvalitet, yttre 

kvalitet, ekonomi och produktivitet.  Respondenternas syn på perspektiven är blandade och 

det framkommer att de inte kan omformulera perspektiven vilket vi ser som en försvårande 

omständighet. Perspektivindelningen ser inte respondent 1 som optimal och att 

produktivitetsperspektivet som följs upp en gång per år framstår som märkligt då 

socialtjänsten inte är ute efter att tjäna pengar. Vi konstaterar att respondenterna framför att 

det finns ett kraftigt fokus mot ekonomiperspektivet, vilket är motsägelsefullt mot de 

tankar Moullin et al. (2007, s. 282) framför; att det traditionella balanserade styrkortet som 

Kaplan och Norton (2006) presenterat inte var passande för icke vinstdrivande 

verksamheter på grund av ett tydligt ekonomifokus. Att detta är fallet inom socialtjänsten 

anser vi beror på den budget de har att röra sig inom och de besparingar som ofta är 

aktuella inom verksamheten. Den ekonomiska situationen i Europa tror vi också påverkat 

denna snäva budget, vilket vi även tror kommer leda till ett fortsatt ekonomifokus de 

närmsta åren. Den huvudsakliga inriktningen mot det finansiella perspektivet är enligt 

Moullin inte lämplig inom en kommunal verksamhet. Vi menar att ett starkare fokus 

istället ska läggas på de övriga perspektiven; produktivitet samt inre- och yttre kvalitet, 

vilka också enligt respondenter hamnar i skuggan av ekonomiperspektivet. Detta kan enligt 

Gumbus et al. (2003, s. 62) leda till att organisationen tappar fokus inom de övriga 

perspektiven vilket även respondenter uttryckte i en önskan om att lägga större fokus även 

på andra perspektiv. 

 

Enligt respondent 1 förs dock diskussioner inom socialtjänsten kring denna 

perspektivuppdelning och hur de kan utveckla det balanserade styrkortet till en bättre 

styrmodell, trots de låsta perspektiven. Dessa diskussioner kring KLARA 2013 stämmer 

väl överens med det mål som Moullin (2009, s. 30) framför med det balanserade styrkortet; 

att skapa en kultur av ständigt förbättringsarbete. Moullin beskriver vidare att denna kultur 

kan skapas genom kund- och medarbetarundersökningar, vilka enligt vår studie är något 

som socialtjänsten använder sig av. KLARA 2013 är ett förbättringsarbete som startats 

inom kommunen för att utvecklas och kunna konkurrera i framtiden, vilket även Hallgårde 

och Johansson (1999, s. 50-51) anser vara viktigt inom en kommunal verksamhet. 

Respondenter framförde att de såg en anledning med införandet av det balanserade 

styrkortet att uppfylla politikernas mål, då dessa är socialtjänstens uppdragsgivare och de 

som initierade styrkortsarbetet. Respondentens uppfattning kring detta styrks av Nilsson 

(2010, s. 829), som menar att förväntningarna är högst bland politiker vid införandet av det 

balanserade styrkortet. Nilsson menar även att förväntningar även finns hos medarbetarna i 

organisationen, men att förväntningarna är lägre bland operativa medarbetare än hos 

administrativ personal. Inom socialtjänsten är respondent 7-9 operativ personal och 

resterande respondenter administrativ personal. Vår empiri styrker Nilssons teorier då 

respondenter inom ledningsgruppen framförde höga förväntningar att det balanserade 

styrkortet ska utveckla organisationen till att se bortom ekonomiska termer. Den operativa 

personalen framförde inte lika starka åsikter, men de hade alla en genomgående positiv syn 

och vi menar att en lägre kunskap om det balanserade styrkortet begränsade 

respondenternas förväntningar. Respondent 4 och 5 styrker Nilssons (2010, s. 829) tankar 

att det balanserade styrkortet innebär både för- och nackdelar för den administrativa 
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personalen. Det beslutsstödsystem som infördes i samband med styrkortets införande ger 

fördelar i form av att kunna rapportera allt på ett och samma ställe, men även nackdelar i 

form av tekniska problem samt att det anses vara tidskrävande med rapporteringen. De 

tekniska problemen till trots anser respondenter att beslutsstödsystemet bidrar till en god 

överblick, vilket stödjer Olves resonemang att systemet ska ge möjligheten att bryta ner 

olika perspektiv och resultatmått (Olve et al., 2004, s. 6-7), samt Kollberg och Elgs (2006, 

s. 16) resonemang att tekniken bakom styrkortet ska vara enkel att förstå och agera som ett 

visuellt hjälpmedel. En ytterligare fördel som framförs av en respondent är att det 

balanserade styrkortet genom beslutsstödsystemet överblickar mer än bara siffror och att 

socialtjänstens övergripande mål också framgår, vilket stöds av Pandeys (2005, s. 64-65) 

grundläggande teori om att på ett logiskt sätt kunna förena finansiella och icke-finansiella 

mått. 

5.2 Strategi 
 

Strategin är enligt Kaplan och Norton (2001, s. 72-73) den viktigaste faktorn som avgör 

om organisationen uppnår sin vision genom att organisationen har ett fokuserat arbete mot 

samma mål. Inom socialtjänsten är strategin inte tydligt kommunicerad bland 

medarbetarna men de kände alla till någon av de formulerade strategierna. Enligt 

Mintzberg (1988) ska strategin komma inifrån organisationen och bearbetas fram genom 

att ha i åtanke tidigare erfarenheter och framtidsutsikter. Vi menar att genom 

socialtjänstens arbete med att skapa en gemensam grund i organisationen har de formulerat 

en värdegrund, verksamhetsidé och vision som ligger i linje med de formulerade 

strategierna. Detta ser vi som en förklaring till att respondenter förväxlar strategier med de 

3 v:na. Med denna kombination av strategier samt värdegrunden, verksamhetsidén och 

visionen kan vi trots viss förvirring bland respondenter konstatera att socialtjänsten arbetar 

mot samma strategi då denna ligger i linje med de tre v:na, vilket enligt Kaplan och Norton 

(2001, s. 323-324) är nödvändigt för att nå framgång med det balanserade styrkortet. 
 

Kaplan och Norton (2001, s. 3-4) presenterar vikten i att resultatmåtten i det balanserade 

styrkortet är kopplade till strategin via orsak-verkan samband för att möjliggöra för 

organisationen att arbeta mot strategin. Vi kan se att alla strategier inte var tydligt 

kommunicerade, men strategin om att öka brukarnyttan var den strategi som var tydligast. 

Denna strategi finns även representerad i beslutsstödsystemet som resultatmått, vilket vi 

ser bildar ett orsak-verkan samband mellan strategin och resultatmåttet. Orsak-

verkansambandet har enligt vår mening blivit tydligare i samband med införandet av 

beslutsstödsystemet som kopplar samman resultatmått med strategier och perspektiv, vilket 

styrker Simons (2000, s. 200) resonemang att orsak-verkansamband ska genomtränga de 

olika perspektiven. Wright et al. (1996, s. 244) menar att om inte organisationens mål 

uppnås kan den strategiska kontrollen medverka till att modifiera själva strategin eller 

implementeringen av strategin i organisationen. Socialtjänsten har genom KLARA 2013 

ett pågående förbättringsarbete som har möjligheten att förändra de formulerade 

strategierna samt genom den kontinuerliga uppföljningen inom socialtjänsten. 
 

Kaplan och Norton nämner fem principer för strategifokuserade organisationer som främjar 

strategiarbetet inom en organisation. Hur socialtjänsten arbetar som en strategifokuserad 
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organisation förklaras utifrån Kaplan och Nortons principer (Kaplan & Norton, 2001, s. 9-

17). Den första principen, att översätta strategin till operationella termer kan socialtjänsten 

göra via de resultatmått som satts upp, som söker ett orsak-verkansamband mellan de 

aktiviteter som ger önskat utfall. Genom beslutsstödsystemet ser vi att det framgår vad som 

krävs av de anställda för att uppnå önskat resultat på resultatmåtten, och vilka strategier de 

ska arbeta mot. Niven (2008, s. 41) menar att syftet med det balanserade styrkortet är att 

förvandla strategin till handling, vilket beslutsstödsystemet bidrar till. Enligt Olve et al. 

(2004, s. 6-7) ska ett IT-system som beslutsstödsystemet hjälpa organisationen att 

kommunicera viktig information i organisationen, som strategin. Att respondenterna 

framför tekniska problem med beslutsstödsystemet tyder på att det bör utvärderas och 

förbättras för att ge ett bättre stöd att kunna uppnå socialtjänstens strategier. Den andra och 

tredje principen om att rikta hela organisationen mot strategin samt att göra detta till 

medarbetarnas dagliga arbete, strategin kommuniceras till socialtjänstens medarbetare 

genom arbetsplatsintroduktioner av nyanställda, utbildningar, arbetsplatsträffar samt via 

beslutsstödsystemet. Detta ligger i linje med Johanssons (2003, s. 337- 338) argument; att 

möten om det balanserade styrkortet kan bidra till diskussioner och utformning av visioner, 

mål och strategier. Respondenter förklarade däremot att arbetsplatsträffar till största del ger 

medarbetare ekonomisk information. Ledningen använder sig därmed inte fullt ut av 

möjligheten att på ett tydligare sätt kommunicera de övergripande målen till alla 

medarbetare i socialtjänsten på dessa möten. En lyckad användning av strategin i det 

dagliga arbetet ger enligt Kaplan och Norton (2001, s. 313-315) möjligheten att snabbare 

kunna upptäcka förändringar som påverkar organisationen. Vi ser att socialtjänsten 

fokuserar på att kommunicera verksamhetsidén, värdegrunden och visionen, men strategin 

är enligt respondenter inte lika tydligt kommunicerad. 
 

Den fjärde principen om att göra strategin till en kontinuerlig process, verkar till viss del 

vara fallet inom socialtjänsten enligt respondenter. Det framkom under våra intervjuer att 

KLARA 2013-arbetet utvärderar socialtjänstens strategier, vilket stödjer tankarna som 

Stacey (2000, s. 174) framför; att det balanserade styrkortet kan användas av ledningen för 

att kontinuerligt testa sin strategi för att utvärdera om den fungerar tillfredsställande. Enligt 

respondenter används medarbetarundersökningar för att utvärdera strategin, men då den 

endast genomförs en gång per år anser vi att undersökningen inte används i någon större 

utsträckning för att kontinuerligt utvärdera strategin. KLARA 2013 är däremot en 

förbättringsåtgärd som vi menar utvärderar strategin löpande. Kaplan och Norton (2001, s. 

12-13) framför att det är viktigt att ge medarbetarna utbildning inom verksamhetens strategi 

för att de ska förstå och kunna arbeta efter denna. Inom socialtjänsten har respondenterna 

inte fått någon sådan utbildning annat än grundläggande information vid arbetsplatsträffar, 

vilket vi tror kan förklara att de inte var vana att använda sig av ordet strategi och inte 

medvetna om alla strategier. Den femte principen beskriver att förändringar ska ske genom 

ett aktivt ledarskap, vilket stämmer i socialtjänsten som genomfört en stor omorganisering. 

Genom processkartläggningar och över 1000 förbättringsförslag från de anställda ansåg 

ledningsgruppen att de lyckats engagera stora delar av organisationen i detta 

förändringsarbete. Respondenter inom alla nivåer tror att medarbetarna blivit mer 

engagerade efter denna omorganisation, vilket vi kan styrka med hjälp av Gümüscü och 

Johansson, (2010, s. 59) som menar att chefer och ledning har en stor roll i att skapa 

förändringar inom organisationen.  
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Av dessa fem principer som visar om socialtjänsten är en strategifokuserad organisation 

kan vi konstatera att det framförs en blandad bild. Via beslutsstödsystemet översätts 

strategin till operationella termer. Organisationen rikas mot strategin genom 

arbetsplatsträffar och görs till medarbetarnas dagliga arbete, men strategin blandas ofta ihop 

med andra mål inom socialtjänsten. Att strategin ses som en kontinuerlig process är inget 

som respondenterna kan bekräfta, men KLARA 2013 används för uppföljning av 

strategierna. Respondenterna stödjer också att det finns ett aktivt ledarskap inom 

socialtjänsten, vilket organisationsförändringar och förbättringsarbetet visat på. Enligt 

Kaplan och Norton (1999, s. 19) kan det balanserade styrkortet på lång sikt användas som 

ett verktyg för att organisera organisationens strategi, vilket socialtjänsten gör genom 

förbättringsarbetet KLARA 2013. Vi konstaterar att socialtjänsten kan ses som en 

strategifokuserad organisation utifrån denna diskussion men att strategin inte är kärnan av 

verksamheten på samma sätt som teorin menar. 

5.3 Vision 
 

Enligt Kaplan och Norton (2001, s. 72-73) är det viktigt att ledningen formulerar en tydlig 

vision, vilket är fallet inom socialtjänsten då alla respondenter kände till visionen; 2015 är 

vi Sveriges bästa socialtjänst. Den har således fått stor genomslagskraft i organisationen 

och både respondent 1 och 3 som var med och formulerade visionen nämnde också hur 

viktigt det var att formulera en enkel och tydlig vision. De menar också att målet med 

visionen var att skapa en helhet och samhörighet inom socialtjänsten för att tillsammans 

uppnå det långsiktiga målet, vilket ligger i linje med Radnor och Lovells (2003, s. 181) 

resonemang där en delad vision ses som centralt och som en utgångspunkt till ett strategiskt 

lärande, vilket vi kan konstatera är fallet inom socialtjänsten då de flesta respondenter 

kunde nämna visionen. 

 

Roos et al. (2004, s. 68) menar att visionen skapar en mall för organisationens verksamhet 

och strategi med syftet att ge motivation till medarbetarna, vilket styrks av respondent 4 

och 2 som ser visionen som en ny utmaning i sitt arbete. Andra respondenter ansåg att 

visionen var svår att mäta och att de istället arbetade för att hjälpa sin enhet att bli bäst 

inom Umeå. Att denna enhet drivs som en intraprenad anser vi är den bidragande orsaken 

till denna starka drivkraft att förbättra enheten vid sidan av socialtjänstens övergripande 

vision, att de har möjligheten att ta del av överskott till nästkommande budgetår. Genom 

detta bidrar de även till att föra socialtjänsten närmare den övergripande visionen, även om 

socialtjänsten inte brutit ner visionen i olika delar. Detta förklaras av Kaplan och Nortons 

tankar (2007, s. 152), som menar att visionen måste delas upp i mindre delar som en 

medarbetare ska kunna utföra dagligen, vilket vi ser att intraprenaden strävar efter med att 

göra sin egen enhet bäst. Att respondenter anser visionen svår att mäta samt att 

respondenter ser det som svårt att bli “bäst på allt” talar för att en tydligare uppdelning i 

operationella termer skulle gynna socialtjänstens arbete mot visionen. Vår tolkning är att 

visionen även finns representerad under värdegrunden, verksamhetsidén och strategierna 

vilket styrks av den hopblandning som respondenter anser råder mellan dessa olika delar. 
Kommunala verksamheter har haft problem med den klassiska versionen av balanserat 

styrkort och därför behövt omformulera denna genom att placera verksamhetens mission 

som det centrala (Kaplan & Norton, 2001, s. 134-135; Goodsell, 2006, s. 631-633). Detta 
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uppfattade vi under intervjuerna som socialtjänstens verksamhetsidé, som handlar om att 

stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Goodsell (2006, s. 631-633) menar 

att det är missionen som förklarar det som verksamheten står för och att detta ska riktas 

mot både den interna och externa miljön. Att missionen är väl kommunicerad internt styrks 

av respondent 1, 3 och 5, som såg verksamhetsidén som en viktig grund i deras arbete. 

Respondenter har inte uttalat diskuterat hur verksamhetsidén kommuniceras externt, vår 

tolkning av denna kommunikation är att socialtjänsten främst fokuserat på att 

kommunicera verksamhetsidén internt, vilket motsäger Goodsells (2006, s. 631-633) teori 

om att missionen skapar och upprätthåller tillit från samhället. Vi har sett att 

verksamhetsidén har kommunicerats till allmänheten via Umeå kommuns hemsida, vilket 

vi anser har ökat tilliten från omgivningen. 

5.4 Kommunikation 
 

En effektiv kommunikation är viktig av flera olika anledningar; för att implementera 

strategin, för att bidra till bättre prestation samt för att skapa en enighet om visionen (Roos 

et al, 2004, s. 272, Valiquette & Garretson, refererad i Roos et al, 2004, s. 272, Radnor & 

Lovell, 2003, s. 181; Erikson, 2007, s. 64-68). Respondenter ansåg att kommunikationen 

fungerande tillfredsställande inom enheter, men att den kunde förbättras mellan enheter. 

Enligt respondent 7 genomförs arbetsplatsträffar cirka en gång i månaden för att 

kommunicera ut viktig information till socialtjänstens medarbetare, vilket enligt Radnor 

och Lovell (2003, s. 181) ger medarbetaren en känsla av makt och delaktighet när de 

känner att de har den information de behöver för sitt arbete, vilket respondenter menar att 

de har. En tät kommunikation vertikalt i organisationen är enligt Valilquette och Garretson 

(refererad i Roos et al., 2004 s. 272) en faktor som förbättrar en organisations prestation. 

Socialtjänstens organisationsförändring med att minska ett lager chefer har gjort 

organisationen plattare och vi menar att kommunikationen genom detta ytterligare 

förbättrats, vilket respondenter bekräftar. Med alltmer komplexa organisationsstrukturer har 

en effektiv kommunikation enligt Garima (2010, s. 33) också blivit viktigare. Att 

socialtjänsten genom en plattare organisation gjort den mindre komplex tycker vi visar att 

de är på rätt väg med att etablera en god kommunikation genom alla nivåer av 

verksamheten. 

 
Ett problemområde som framkom var att respondenter ansåg det svårt att veta vilken 

information som var viktig, vilket enligt Tangen (2004, s. 728) kan vara ett problem med 

det balanserade styrkortet om för mycket information finns tillgänglig. En lyckad 

kommunikation inom en stor verksamhet som socialtjänsten kommer enligt Garima (2010, 

s. 33) att bero på verksamhetens förmåga att selektera viktig information och lyckas 

kommunicera den, både externt och internt. Vi ser att socialtjänsten skulle kunna förbättra 

denna selektering genom att poängtera vilken information som är viktig för att underlätta 

medarbetares arbete, men utan att minska den totala tillgängliga informationen. Denna 

poängtering skulle även minska det problem med tidsbrist som respondenter har för att 

kunna ta till sig rätt information. Det balanserade styrkortet kan användas som 

kommunikationsmedel för både interna och externa intressenter vilket bidrar till att 

organisationen i längden ökar sin effektivitet (Erikson, 2007, s. 81-83; Kaplan & Norton, 

2001, s. 323). Respondent 3 från ledningsgruppen menar att information om det 
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balanserade styrkortet finns tillgänglig för alla genom beslutsstödet och intranätet samt på 

arbetsplatsträffar, genom detta kan vi se att det balanserade styrkortet också används som 

ett internt kommunikationsmedel vilket också ökar engagemanget hos medarbetarna 

(Kaplan & Norton, 2007, s. 154). Respondent 6 menar att information om socialtjänstens 

balanserade styrkort även finns tillgänglig för allmänheten och att de via 

offentlighetsprincipen är öppen med denna information. Detta visar att det balanserade 

styrkortet också används som ett externt kommunikationsmedel, vilket rekommenderas av 

Kaplan och Norton (2001, s. 323). Totalt sett kan vi konstatera att det balanserade 

styrkortet används av socialtjänsten som ett verktyg för kommunikation, vilket enligt Olve 

et al. (2003, s. 350) är en förutsättning för att användningen av det balanserade styrkortet 

ska bli lyckosam. Vi menar att ett mer aktivt arbete mot en ökad styrkortskommunikation 

hade ökat medvetenheten om det balanserade styrkortet hos socialtjänstens medarbetare 

samt externa intressenter. 

 

För att bli sett som ett strategiskt managementsystem ska det balanserade styrkortet enligt 

Kaplan och Norton (2001, s. 7) organisera olika avdelningar, aktiviteter och individer inom 

företaget, vilket de gör via den kommunikation som idag existerar i socialtjänsten, även om 

den kan förbättras mellan olika enheter. Då respondenterna ansåg den interna 

kommunikationen inom enheter som bra visar det på att det finns goda förutsättningar för 

organisatoriskt lärande inom socialtjänsten (Erikson, 2007, s. 209-210; García-Morales et 

al., 2011, s. 169). Johansson och Nyström (2003, s. 28) visar på att det balanserade 

styrkortet kan leda till förbättrad kommunikation inom enheter, vilket vi till viss del kan se 

i och med förbättringsarbetet KLARA 2013. Samtidigt menade vissa respondenter att 

KLARA 2013 inneburit en försämrad kommunikation mellan enheter, vilket motsäger 

Johansson och Nyströms tankar. 

5.5 Verksamhetsplanering 

 

Kaplan och Norton (2007, s. 152) är av meningen att verksamhetsplaneringen ska 

sammanlänka organisationens mål med de ekonomiska målen. Genom det 

beslutsstödsystem som socialtjänsten använder framgår det enligt respondent 3 och 4 i detta 

system vilka övergripande mål kommunen arbetar efter. I beslutsstödet sköter verksamhets- 

och enhetschefer löpande den ekonomiska rapporteringen och kan samtidigt överblicka 

kommunens övergripande mål. Detta är enligt Kaplan och Norton (2007, s. 152) en 

indikation på att socialtjänsten erhåller en långsiktig strategisk kontroll över verksamheten, 

då organisationens övergripande mål via beslutsstödsystemet sammanlänkas mot 

ekonomiska mål. Denna sammanlänkning ser vi dock en begränsning i då respondent 4 och 

5 nämnde tekniska problem med beslutsstödet, vilket enligt respondent 4 har lett till en 

minskad användning av beslutsstödsystemet och därmed också en minskad strategisk 

kontroll inom organisationen. Wright et al. (1996, s. 244) nämner att den strategiska 

kontrollen sträcker sig över flertalet år, vilket gör det svårt att utvärdera resultaten och den 

ska istället användas som en löpande process vilket socialtjänsten gör genom beslutsstödet. 

Vi kan relatera Wrights tankar till socialtjänstens nya långsiktiga strategiska plan, som 

enligt respondent 1 visar var de vill vara om 10-12 år. Planen innefattar även en 

kortsiktighet som bryter ner planen i fyraåriga uppdragsplaner. Denna strategiska plan kan 

enligt Kaplan och Norton (2007, s. 156) ses som en milstolpe för att organisationen på sikt 
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ska nå sina övergripande mål och vi ser att socialtjänsten på ett tillfredsställande sätt både 

ser kort- och långsiktigt med sin strategiska plan. Kaplan och Norton (2001, s. 293-294) 

menar att vid en användning av det balanserade styrkortet kan kommunledningen också 

identifiera viktiga förbättringsåtgärder som kan stärka hela organisationen. Genom 

förbättringsarbetet KLARA 2013 har socialtjänsten förankrat en tydlig förbättringsstrategi i 

hela organisationen. Denna förbättringsåtgärd kan ses som ett strategiskt initiativ då 

respondent 3 låg bakom denna nya syn på verksamheten med målet att bli Sveriges bästa 

socialtjänst 2015. Målen med KLARA 2013 har arbetats fram i arbetsgrupper där tanken är 

att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att uppnå visionen att bli Sveriges bästa 

socialtjänst 2015. Detta indikerar att socialtjänsten är en strategifokuserad organisation då 

de använder det strategiska initiativet KLARA 2013 för att nå de övergripande 

organisatoriska målen (Kaplan och Norton, 2007, s. 156) samt att de använder sig av ett 

separat projektteam (Kaplan & Norton, 2001, s. 293-294). Kaplan och Norton beskriver 

vidare att ett strategiskt managemenssystem skapas genom att länka traditionella processer 

som resursfördelning mot ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 2001, s. 16-17). 

Beslutsstödsystemet gör enligt respondenter denna koppling kontinuerligt med att över- 

eller underskott genom dels siffror men även med hjälp av färgmarkeringar kan indikera 

om ett specifikt resultatmått behöver ses över. Enligt respondent 3 finns ingen solklar 

koppling mellan det balanserade styrkortet och resursfördelningen och önskar att denna 

skulle förbättras, men att beslutsstödsystemet ses som den moderna versionen av styrkortet. 

Det är enligt respondenter enbart det ekonomiska perspektivet som kopplas löpande mot 

resursfördelningen genom beslutsstödet. Den inre- och yttre kvaliteten samt produktiviteten 

är enligt respondent 3 enbart kopplat till det balanserade styrkortet en gång per år i 

samband med planeringen inför nästkommande års budget. 
 

Enligt Kaplan och Norton (2001, s. 288) ska resursallokeringen kunna förändras under året 

för att kunna spegla förändringar i omvärlden. Socialtjänsten har en fast resurstilldelning 

och att de har möjligheten att fördela denna inom verksamheten, men att det är svårt att få 

extraresurser. Respondent 3 beskriver att det finns ekonomiska riktlinjer för respektive 

resultatmått presenterat i beslutsstödsystemet, vid över- eller underskott mot den tilldelade 

budgeten kan ansvariga agera utifrån denna information. Respondenter menade att genom 

ett ökat medvetande om den ekonomiska situationen tänkte de på detta i sitt dagliga arbete. 

Detta indikerar att Eriksons (2007, s. 80) argument stämmer om att en tydlig struktur för 

intern kommunikation ger medarbetarna en god uppfattning om vad som förväntas av dem. 

Att respondenter 7 och 8 erhållit en ökad förståelse för verksamheten och genom detta och 

känner sig mer delaktiga stödjer Selden och Sowas (2011, s. 251) tankar om att ett ökat 

engagemang har ett positivt samband med verksamhetsstyrningen. Utifrån detta ser vi att 

fokus mot ekonomi på arbetsplatsträffar också har positiva sidor då medarbetare får större 

medvetenhet och engagemang genom detta vilket gynnar organisationen i helhet. 

Respondent 4 menar också att det gäller att prioritera inom verksamheten för att få 

ekonomin att gå ihop, vilket enligt Olve et al. (2003, s. 43) och Sundin et al. (2010, s. 235) 

det balanserade styrkortet ska hjälpa till med. Utifrån detta ser vi fördelar med användandet 

av det balanserade styrkort i form av att det bidrar till en bredare kommunikation samt att 

det också kan användas som medel för prioriteringar, vilket stödjer Olve et al.:s (1999, s. 

191-192) resonemang att det är särskilt viktigt att prioritera vissa processer framför andra 

vid användningen av balanserat styrkort inom den kommunala verksamheten. 
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5.6 Uppföljning och lärande 

 

Kaplan och Norton (1999, s. 190) förklarar vikten av att uppföljningen sker kontinuerligt. 

Den ekonomiska uppföljningen sker enligt respondenter på lednings- och mellanchefsnivå 

månadsvis genom beslutsstödsystemet. Respondent 3 förklarar även att vissa avdelningar 

behöver göra uppföljning oftare än varje månad vilket ligger i linje med Roos (2004, s. 

291-292) påstående att omvärlden ständigt förändras och att organisationen måste 

kontinuerligt anpassa sig. Uppföljningen av resultatmåtten inom socialtjänsten kan enligt 

respondenter däremot inte leda till en omformulering beroende på den politiska styrningen. 

Det är enligt Hallgårde & Johansson (1999, s. 53) viktigt att kontinuerligt utvärdera 

resultatmåtten mot målen för att finna en balans mellan önskat utfall och resultatdrivarna, 

vilket också görs via beslutsstödsystemet. Vi ser det som mycket negativt i socialtjänstens 

arbete med uppföljning att de inte har möjlighet att omformulera perspektiven då detta hade 

lett till en bättre utveckling. Uppföljningen av personalen sker inte lika ofta som 

uppföljningen av resultatmåtten, de flesta respondenter framför att de får kontinuerlig 

uppföljning en gång per år i samband med lönesamtal, men vissa får ingen uppföljning alls. 

Kaplan och Norton (2001, s. 323-324) menar att uppföljning syftar till att möjliggöra för de 

anställda att få feedback på det arbete de utför, vilket är blandat då majoriteten av 

respondenterna får uppföljning medan respondenterna i ledningsgruppen får uppföljning i 

mindre utsträckning. Enligt respondent 3 arbetar socialtjänsten strategiskt för att förbättra 

uppföljningen, men uppföljningen är i dagsläget enligt vår syn inte tillräcklig då 

respondenter även önskar bättre uppföljning. Kaplan och Norton (2001, s. 313-315) nämner 

att för att skapa grunden för lärande måste medarbetare känna att de har möjlighet att 

framföra åsikter som genom en diskussion kan skapa förändring. Respondenterna uppgav 

också att de ansåg sig ha möjligheter att framföra sina idéer och åsikter på möten.  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2009, s. 376) startar allt lärande inom organisationer med att 

medarbetarna ges tid för reflektion. Att vissa respondenter menade att det inte fanns tid att 

reflektera över och få uppföljning av deras arbetsinsatser visar att detta försvårar lärandet i 

socialtjänsten. Enligt lärcirkeln lär individer och organisationen tillsammans, vilket bidrar 

till att utveckla verksamheten (ibid, s. 377). Respondent 1 och 3 nämnde att KLARA 2013 

tagit hjälp av medarbetare och med över 1000 olika förslag på förändringar styrker detta att 

de arbetar för att utvecklas tillsammans inom organisationen samt att socialtjänsten genom 

organisationsförändringar strävat efter att få sina medarbetare mer engagerade vilket även 

bidrar till ett ökat lärande (Kaplan & Norton, 1996, s. 146). Respondent 8 beskrev att det 

går att framföra åsikter, men att det finns en saknad av återkoppling där respondenten vill 

veta vad som händer med de åsikter som förs fram när de lyfts vidare uppåt. Det tyder på 

att socialtjänstens återkoppling visar brister som ger en negativ påverkan på 

kommunikationsprocessen och lärcirkeln (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s. 297-298, 377; 

Robbins, 1998, s. 312). Ledningsgruppen har enligt respondenterna en viktig roll inom 

socialtjänstens utveckling då de initierat förbättringsarbetet KLARA 2013 vilket 

överensstämmer med tidigare forskning av Gümüscü & Johansson (2010, s. 59), som menar 

att ledningen ofta har en stor roll i organisationsutvecklingen då de har ansvar för resurser 

och mål inom organisationen. KLARA 2013 samt omorganisationen inom socialtjänsten 

lägger på detta sätt grunden för en utveckling av organisationen som inte skulle ske utan 

ledningens initiativ. 
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Socialtjänsten har vi konstaterat innehar en delad vision i verksamheten, vilket enligt 

Radnor och Lovell (2003, s. 181) tyder på att socialtjänsten har en utgångspunkt för ett 

strategiskt lärande. Kaplan och Nortons (2007, s. 152) resonemang om att ett strategiskt 

lärande uppnås om de utvärderar resultat utifrån den strategi de följer styrks av 

förbättringsarbetet KLARA 2013 som kontinuerligt utvärderar strategin samt att 

beslutsstödsystemet också bevakar resultatet utifrån valda strategier. Med KLARA 2013-

projektet har socialtjänsten enligt respondent 2 kartlagt processer och formulerat ett 

önskeläge dit de vill nå. Med detta arbetssätt kan vi se ett dubbel-looplärande där 

socialtjänsten identifierar de processer som leder organisationen åt rätt håll, vilket enligt 

Rochet (2004, s. 201) identifierar ett dubbel-loop lärande. Rochet (2004, s. 207) framför 

vidare att organisationen måste ha en uppfattning om den framtida utvecklingen för att 

kunna erhålla ett dubbel-looplärande, vilket socialtjänsten får genom befolkningsprognoser 

som de utgår ifrån när de planerar inför framtiden. Rochet (2004, s. 201) framför också att 

ett dubbel-looplärande ser gapet mellan resultatet och effekten av detta och kan ge ett svar 

på om socialtjänsten gör rätt saker. Med införandet av beslutsstödsystemet framför 

respondenter att de inte enbart åtgärdar underskott under resultatmått utan att de även har 

möjligheten att kommentera varför ett underskott uppstått och en handlingsplan för hur de 

ska lösa underskottet. Genom detta agerande kan vi utesluta att socialtjänsten gör detta ur 

ett enkel-looplärande som enligt Stacey (2000, s. 174) karaktäriseras av att ett problem 

upptäcks och åtgärdas utan att organisationen reflekterar över varför. Vi ser att 

socialtjänsten anammat Staceys (2000, s. 175) resonemang kring att en organisation med ett 

dubbel-looplärande anpassar sig mot den föränderliga världen med att använda sig av det 

balanserade styrkortet.  Socialtjänsten kan också se ett samband mellan olika resultatmått 

genom ett orsak-verkansamband vilket underlättar för reflektion av handlingarna, detta 

identifierar ett dubbel-looplärande då organisationen kan se om de “gör rätt saker” (Rochet 

2004, s. 201). 

 
Tanken inom synen på det balanserade styrkortet sett som ett strategiskt 

managementsystem är enligt Radnor och Novell (2003a, s. 181) och Kaplan och Norton 

(2007, s. 155) att den fjärde processen uppföljning och lärande genom orsak-verkan 

samband och uppföljning ska länka tillbaka till den första processen översätta visionen. För 

att socialtjänsten ska kunna göra denna återkoppling ska en pågående process skapas där 

organisationens prestation kan utvärderas och ställas mot strategin för att se om 

organisationen arbetar efter denna och om den eller styrkortet måste omformuleras. 

(Radnor & Lovell, 2003, s. 181) Vi kan inte se en tydlig koppling mellan den fjärde och 

första processen inom socialtjänsten då en del av uppföljningen begränsas av politiken. 

Uppföljning av strategin är enligt Radnor och Lovell (2003, s. 181) grunden i att kunna se 

det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Politiken har med låsta 

perspektiv och resultatmått begränsat socialtjänstens möjligheter att omformulera strategin 

då socialtjänsten måste anpassa sig till det som politiken formulerat. Socialtjänsten har 

enligt respondenter möjligheter att via KLARA 2013 omformulera strategin, men då 

strategin måste vara utformad för att uppfylla politikernas mål och att de har fasta 

resultatmått anser vi att strategin måste anpassas efter resultatmåtten och inte tvärt om. 

Uppföljning och lärande har även en tillbakakoppling direkt till att översätta visionen, men 

detta sker inom politikens ramar. 
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5.7 Det balanserade styrkortet som strategiskt managementsystem 

 

Utifrån vår tolkningsram kommer vi under denna del lyfta fram de aspekter som tyder på 

att socialtjänsten använder sig av det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementverktyg samt de delar som säger emot detta. Vi utgår ifrån de fyra processerna 

för att kunna tolka helheten utifrån vår hermeneutiska kunskapssyn och utifrån dessa ger vi 

vår syn på hur socialtjänsten använder sig av det balanserade styrkortet som strategiskt 

managementsystem. 

5.7.1 Styrkor 

 

Enligt Kaplan och Norton (2007, s. 152) ställer det strategiska managementsystemets 

önskan om en mer öppen kommunikation inom organisationen krav på att ledningen att 

modifiera det existerande ledningssystemet. Genom de organisationsförändringar som 

socialtjänsten genomfört som bland annat syftat till en effektivare kommunikation är detta 

en faktor som indikerar ett strategiskt managementtänk. I det beslutsstödsystem som 

socialtjänsten använder är resultatmått kopplade till strategin via orsak-verkansamband, 

vilket styrks av Cobbold och Lawrie (2003, s. 2) som menar att den utvecklade synen på det 

balanserade styrkortet som strategiskt managementsystem kan koppla ett orsak-

verkansamband direkt mellan mått inom olika perspektiv, vilket inte var möjligt tidigare. 

Att strategin också är kopplad till resultatmåtten via orsak-verkansamband är enligt Kaplan 

och Norton (2001, s. 3-4) viktigt för att organisationen ska arbeta mot sin strategi, vilket är 

fallet i socialtjänsten som gör denna koppling i beslutsstödsystemet. Beslutsstödsystemet 

har också på ett tillfredsställande sätt använts av chefer för att ge en öppen och löpande 

ekonomisk rapportering vilket enligt Kaplan och Norton (2007, s. 152) bidrar till en ökad 

strategisk kontroll. Beslutsstödsystemet ger också socialtjänsten en möjlighet att 

sammanlänka ekonomiska mål med organisationens övergripande mål vilket skapar en 

strategisk kontroll. (Kaplan 2007, s. 152).  

 

Beslutsstödsystemet ger socialtjänsten möjligheten att koppla samman resursfördelningen 

och budgetarbetet med det balanserade styrkortet vilket talar för användningen av styrkortet 

som ett strategiskt managementsystem (Kaplan & Norton, 2001, s. 16-17). Socialtjänsten 

kan enligt våra analyser som helhet ses som en strategifokuserad organisation då de 

uppfyller de flesta av de fem principer för strategifokuserade organisationer som Kaplan 

och Norton lyfter fram (2001, s. 9-17). Genom det strategiska initiativet KLARA 2013 

utvärderas strategin och socialtjänsten kan anses ha erhållit en kultur av ständigt 

förbättringsarbete, vilket ligger i linje med Moullins (2009, s. 30) teorier; att målet med det 

balanserade styrkortet i en kommunal verksamhet är att skapa en sådan kultur av 

förbättringsarbete. Genom den goda interna kommunikationen inom enheter som framförs 

av våra respondenter har detta enligt García-Morales et al. (2011, s. 169) påverkat det 

organisatoriska lärandet i positiv mening. De teorier som Kaplan och Norton (2001, s. 323) 

framför; att det balanserade styrkortet ska ses som ett verktyg för kommunikation både 

internt och externt kan till stor del styrker de åsikter respondenter framför om den väl 

fungerande interna kommunikationen med kollegor, som förbättrats genom de 

organisationsförändringar som socialtjänsten har genomfört.  
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Positiva åsikter framförs kring beslutsstödsystemet och intranätets tillhandahållande av 

information och respondent 1 och 3 framför också att den externa kommunikationen går 

efter offentlighetsprincipen, där de är öppna med både ekonomisk och övrig information 

som rör socialtjänsten mot externa intressenter. Visionen har fått stor genomslagskraft i 

organisationen vilket visar på en tydlig vision och bildar en förutsättning för att uppnå det 

långsiktiga målet (Kaplan och Norton, 2001, s. 72-73) samt bidrar till ett strategiskt lärande 

(Radnor & Lovell, 2003a, s. 181). Visionen och strategierna är formulerade inifrån 

organisationen enligt respondent 1 och 3 och ses som det centrala i organisationen, vilket 

också är kärnan i ett framgångsrikt styrkortsarbete (Niven, 2008, s. 33; Kaplan & Norton, 

2001, s. 3-4). Alla medarbetare säger sig har fått en ökad förståelse för verksamheten och 

känner sig mer delaktiga, vilket ledningsgruppen hävdar beror på införandet av det 

balanserade styrkortet. Medarbetarna menar att de har tillräckligt med information om det 

balanserade styrkortet, att de har möjlighet att framföra åsikter och att de får uppföljning på 

sitt arbete. Dessa delar är enligt Jacobsen och Thorsvik (2009, s. 377) samt Roos et al. 

(2004, s. 291-292) viktiga för lärandet och för att utveckla verksamheten. 
 

Socialtjänsten använder sig av ett dubbel-looplärande i och med användandet av KLARA 

2013 och beslutsstödsystemet som visar att de reflekterar över de åtgärder de gör för att 

slutändan nå de övergripande målen. Det finns en återkoppling mellan den fjärde och 

första processen inom synen på det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem, men att de endast kan genomföra KLARA 2013 och det balanserade 

styrkortets uppföljning utifrån politikens ramar.  Det är enligt Kaplan och Norton (2007, s. 

158) samt Eriksson och Gripne (2004, s. 46) centralt att se det balanserade styrkortet som 

en process som aldrig tar slut, utan som går i en cirkel och utvecklas för att kunna ses som 

ett strategiskt managementsystem, vilket KLARA 2013 indikerar. Socialtjänstens 

balanserade styrkort möjliggör enligt Kaplan och Norton (2007, s. 161) för organisationen 

att balansera sina managementprocesser för att nå ett enhetligt fokus inom organisationen 

mot den långsiktiga strategin. 

5.7.2 Svagheter 

 

Politiken styr valen av de fyra perspektiven inom det balanserade styrkortet och 

socialtjänsten saknar därmed också möjligheten att omformulera perspektiven och 

resultatmåtten. Detta säger till viss del emot de teorier Olve et al. (1999, s. 283; Radnor & 

Lovell, 2003, s. 181) framför; att det är viktigt att kontinuerligt anpassa det balanserade 

styrkortet till verksamheten, för att sedan genom olika managementprocesser se det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Det är enligt Stacey (2000, s. 

175) också viktigt att först analysera hur förändringar i omvärlden kan påverka den 

styrkortsmodell de använder för att sedan anpassa sig till denna verklighet. De fasta 

styrkortsperspektiven och att resultatmåtten enligt respondent 3 hålls konstanta över tid 

visar att den kontinuerliga anpassningen mot omvärlden är svårare för socialtjänsten att 

påverka. Denna politiska styrning begränsar också den återkoppling som finns mellan 

perspektiven uppföljning och lärande samt översätta visionen. För att kunna se ett 

balanserat styrkort som ett strategiskt managementsystem fullt ut är det viktigt att den 

fjärde processen sammankopplas med den första processen för att ständigt utveckla den 

vision och strategi som organisationen arbetar efter (Radnor & Lovell, 2003, s. 181; Kaplan 
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& Norton, 2007, s. 158). Detta kan vi se till en viss del genom KLARA 2013 men det finns 

vissa svårigheter med detta då socialtjänsten själva inte kan omformulera styrkortet. 

Beslutsstödsystemet som överlag gav positiv respons uppvisar däremot vissa tekniska 

problem som bör åtgärdas. 
 
Att socialtjänsten präglas av ett tydligt fokus mot ekonomiperspektivet inom det 

balanserade styrkortet motsäger också grundläggande teorier som Pandey (2005, s. 64-65) 

framför; att kunna förena finansiella och ickefinansiella mått vilket socialtjänsten gör men i 

liten utsträckning. De har via en perspektivuppdelning förenat finansiella och 

ickefinansiella mått, men produktivitetsperspektivet följs bara upp en gång per år vilket 

talar emot Hallgårde och Johanssons (1999, s. 14-15) resonemang; att det balanserade 

styrkortet ska styrkortet ska styra uppföljningen för att kunna ses som ett strategiskt 

managementsystem. Strategin har enligt respondenter inte kommunicerats på ett tydligt sätt 

utan blandas ofta ihop med verksamhetsstyrning, värdegrund och vision. Enligt Kaplan och 

Norton (2001, s. 72-73) är strategin den plan de ska följa för att uppnå sin vision, vilket 

skulle behövas kommuniceras bättre för att fungera optimalt inom socialtjänsten. De anser 

vidare att personalen bör utbildas inom organisationens strategi för att kunna arbeta efter 

den på ett effektivt sätt (Kaplan & Norton, 2001, s. 12-13). Den bristfälliga 

kommunikationen mellan enheter som våra respondenter framför tyder enligt García-

Morales et al (2011, s. 169) på att det organisatoriska lärandet mellan kollegor på olika 

enheter är ett område som kan förbättras. Återkoppling på de åsikter som framförs var 

enligt respondent 8 bristfällig, vilket ytterligare bidrar till minskat lärande då en del i 

lärcirkeln har brister (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s. 377). 
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6. Avslutning 
Inledningsvis under detta kapitel illustrerar vi vår syn på socialtjänstens arbete med det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem. Efter den förklarande 

illustrationen drar vi slutsatser utifrån analyskapitlet och blickar tillbaka till det inledande 

kapitlets syften och forskningsfråga för att ge ett svar på hur en svensk kommunal 

verksamhet använder sig av det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem. De slutsatser vi presenterar har vi gjort genom vårt hermeneutiska 

synsätt och vi är öppna för att läsaren kan göra egna tolkningar.   

 
Figur 11: Vår syn på socialtjänstens arbete med det balanserade styrkortet  

 

Politiken har med hjälp av externa experter implementerat det balanserade styrkortet i 

Umeå kommun med fyra olika perspektiv. Socialtjänsten har ett tydligt fokus mot 

ekonomiperspektivet och produktivitetsperspektivet följs upp endast en gång per år. 

Socialtjänsten har en tydlig förankring i värdegrunden, visionen och verksamhetsidén som 

är fundamenten i verksamheten. Genom det pågående förbättringsarbetet KLARA 2013 

utvärderas strategierna och de fyra olika processerna inom det strategiska 

managementsystemet. Inom kedjan för dessa processer har uppföljning och lärande en 

begränsad koppling tillbaka till att översätta visionen då politiken till viss del begränsar 

socialtjänstens möjligheter till att använda det strategiska managementsystemet som en 

kontinuerlig process. Denna tolkningsram syftar till att ge läsaren en grafisk illustration 

över de slutsatser vi drar under detta avslutande kapitel.     
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6.1 Slutsatser 

6.1.1 Införandet av och uppfattningen om det balanserade styrkortet 

 

Med bakgrund av den illustrerade bilden i inledningen av detta kapitel ser vi politiken som 

den ram som styr socialtjänsten i sitt arbete med det balanserade styrkortet. Politiken som 

styrande organ initierade arbetet med det balanserade styrkortet inom både socialtjänsten 

och Umeå kommun som helhet. En anpassning av det balanserade styrkortet är svårt för 

socialtjänsten då politiken stått för uppdelningen av de fyra perspektiven inre- och yttre 

kvalitet, produktivitet samt ekonomi. Dessa perspektiv formulerades av politiken med hjälp 

av externa experter och utan någon specifik inblandning från socialtjänsten, vilket har 

minskat medarbetares förståelse om arbetet med det balanserade styrkortet även om 

flertalet respondenter är medvetna att verksamheten använder ett balanserat styrkort. 

Tidigare forskning visar också att det är viktigt att engagera medarbetarna i 

implementeringen (Kollberg & Elg, 2006, s. 16). Att perspektiven omformulerats är 

positivt då detta är nödvändigt mot icke vinstdrivande verksamheter, men hur väl de är 

anpassade mot socialtjänsten är däremot mer tveksamt. Inom socialtjänsten ligger fokus på 

ekonomiperspektivet på grund av en ständigt snäv ekonomi, enligt oss är inte detta fokus 

passande för kommunala verksamheter då ett svagare fokus mot de andra perspektiven 

leder till att socialtjänsten får svårare att nå de övergripande målen för verksamheten. Vi 

anser att den verksamhetsidé, värdegrund och vision som socialtjänsten förankrat i 

organisationen i längden också bidrar till en förbättrad inre kvalitet. En god inre kvalitet 

leder även till en förbättrad yttre kvalitet då engagerade medarbetare också skapar en bättre 

service åt kommuninvånarna. Via ett orsak-verkansamband anser vi även att 

ekonomiperspektivet påverkas i positiv riktning då engagerade och förstående medarbetare 

i större utsträckning bidrar till en väl fungerande socialtjänst. Beslutsstödsystemet har 

skapat en överblick över resultatmåtten inom de fyra perspektiven, men de tekniska 

problemen behöver åtgärdas vilket även stöds av tidigare forskning (Kollberg & Elg, 2006, 

s. 16). 

 

I linje med tidigare forskning av Johansson och Nyström (2003, s. 28) har det balanserade 

styrkortet skapat en enhetlig modell för socialtjänsten att arbeta efter. Det balanserade 

styrkortet har bidragit till en ökad medvetenhet bland personalen om andra faktorer än de 

strikt ekonomiska, även om för stort fokus läggs på ekonomiperspektivet. Kommunen ser 

via förbättringsarbetet KLARA 2013 det balanserade styrkortet som ett ständigt 

förändringsarbete även om de är låsta med perspektivuppdelningen och resultatmåtten. 

6.1.2 Strategins roll i socialtjänsten    

 

Strategin är inte lika väl kommunicerad som verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

Detta arbete visar däremot att strategins betydelse ligger i linje med socialtjänstens 

användning av de tre v:na. Vi anser att socialtjänsten arbetar enhetligt mot att uppnå 

visionen, men att istället för via strategin använder de sig av de tre v:na för att uppnå denna 

vision. Vi ser att respondenter blandar ihop verksamhetsidén, värdegrunden samt visionen 

med strategin, vilket visar att socialtjänsten inte har åtskilt dessa på ett tydligt sätt. Vi ser att 
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det finns ett orsak-verkansamband mellan resultatmått och strategin genom 

beslutsstödsystemet, som genom att bryta ner strategier i resultatmått fungerar som ett 

verktyg för medarbetarna att uppnå de övergripande strategierna. Vi anser att socialtjänsten 

med processen KLARA 2013 också har ett strategiskt kontrollverktyg som kontinuerligt 

utvärderar de formulerade strategierna. Via arbetsplatsträffar anser vi också att 

socialtjänsten strävar efter att göra strategin till medarbetarnas dagliga arbete. KLARA 

2013 bidrar också till att se strategin som en kontinuerlig process och att förändringar sker 

via ett aktivt ledarskap, vilket vi anser styrks av de organisationsförändringar socialtjänsten 

genomfört. Att ledningen har en stor roll gällande förändringar i organisationen kan stärkas 

av tidigare forskning inom området (Gümüscü & Johansson, 2010). 

6.1.3 Socialtjänstens vision 

 

Visionen ”2015 är vi Sveriges bästa socialtjänst” är en vision som är väl förankrad och väl 

kommunicerad inom socialtjänsten, vilket hjälper dem att fokusera alla medarbetare till att 

arbeta mot samma mål på ett tydligt sätt. Respondenter tycker även att det är en bra och 

kaxig vision som anses svår att uppnå, kritik som framkommit är att den är svår att mäta, 

men genomgående får visionen positiv respons. Visionen är inte uppdelad i operationella 

termer vilket bidrar till att den anses vara svår att arbeta efter. Vi gör en koppling mellan 

visionen och KLARA 2013, som då kan komplettera och bryta ner visionen till 

operationella termer. Vi anser att det finns en klar bild inom socialtjänsten över vad 

verksamheten står för genom en tydlig mission som är socialtjänstens verksamhetsidé. 

 6.1.4 Socialtjänstens kommunikation 

 

Kommunikationen är tillräcklig inom enheter men är bristfällig mellan enheter. En 

bakgrund till detta är KLARA 2013, som har förbättrat kommunikationen inom enheter 

men på bekostnad av försämrad kommunikation mellan enheter. Tidigare forskning menar 

att det balanserade styrkortet bidrar till förbättrad kommunikation vilket till viss del 

stämmer överens med våra slutsatser (Johansson & Nyström, 2003, s. 28). Den 

organisationsförändring som socialtjänsten genomfört har skapat en plattare och mindre 

komplex organisation med förbättrade möjligheter för medarbetare att både erhålla och ge 

information genom socialtjänstens olika nivåer. Inom socialtjänsten saknas det en 

återkoppling på tankar som förs vidare uppåt i organisationen, vilket vi tror leder till att 

övriga medarbetare känner en minskad delaktighet och förståelse för olika beslut. Via 

socialtjänstens befintliga kommunikationskanaler finns idag nödvändig information 

tillgänglig, men att det finns ett ansvar hos den enskilde medarbetaren att ta till sig denna 

information, svårigheter som existerar är kunna selektera informationen. Den goda interna 

kommunikationen inom socialtjänsten utgör goda förutsättningar för ett organisatoriskt 

lärande huvudsakligen genom arbetsplatsträffar. Kommunikation kring det balanserade 

styrkortet bör handla om de olika perspektiven, strategin, visionen och mål, men handlar 

däremot mest om ekonomin. Det balanserade styrkortet används som ett 

kommunikationsmedel en gång per år med externa intressenter i samband med nästa års 

budget, genom deras hemsida och internt genom beslutsstödet. 
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6.1.5 Socialtjänstens verksamhetsplanering 
 

Vi anser att det beslutsstödsystem som socialtjänsten använder har kopplat samman sina 

övergripande mål med de ekonomiska målen. Via beslutsstödsystemet kan vi identifiera att 

de övergripande målen också är kopplade till resultatmåtten via orsak-verkansamband, 

vilket har ökat förståelsen för verksamhetsplaneringen bland medarbetarna. Socialtjänsten 

har genom beslutsstödsystemet lyckats bryta ner den strategiska planen i mer kortsiktiga 

mål och de har både en lång- och kortsiktig strategisk plan som i slutändan har skapat en 

bättre strategisk kontroll. En bakgrund till denna strategiska kontroll kan också förklaras 

genom det strategiska initiativet KLARA 2013 som agerat separat från den vanliga 

uppföljningen och bidragit till utformningen av den strategiska planen. Socialtjänsten 

använder inte det balanserade styrkortet till resursfördelning och budgetarbete, men genom 

beslutsstödsystemet kan medarbetare löpande se om resultatmåtten ligger i fas med budget 

och om de övergripande målen överensstämmer med de ekonomiska målen. Med den fasta 

årliga resursfördelningen får socialtjänsten prioritera och omfördela inom verksamheten för 

att anpassa sig efter rådande ekonomiskt klimat. Genom att tydligt kommunicera den 

ekonomiska verkligheten till de anställda får socialtjänsten ett ökat stöd inom 

organisationen, även vid besparingar. Genom beslutsstödsystemet kan de även på ett 

snabbare sätt identifiera underskott för att kunna hålla den tilldelade budgeten. 

6.1.6 Socialtjänstens uppföljning och lärande 
 

Vi har med utgångspunkt av vår illustration i inledningen av detta kapitel en syn på 

uppföljning och lärande som en process som har ett begränsat utrymme för förändring. 

Utifrån de ramar som politiken satt upp ser vi en något begränsad koppling tillbaka till den 

första processen och att den tillbakakoppling som existerar är styrd av politiken. Vi ser att 

beslutsstödsystemet ger ökade möjligheter att upptäcka och ge löpande kommentarer vid 

negativa avvikelser mot budget och som sedan kommuniceras till berörda instanser. Den 

personliga uppföljning som de anställda i socialtjänsten får ses av respondenterna som 

tillräcklig, även om vi ser förbättringsmöjligheter inom den kontinuerliga uppföljningen. 

Den brist på återkoppling av åsikter samt begränsad tid för reflektion begränsar lärandet 

inom socialtjänsten. Socialtjänsten kan ses som en lärande organisation som använder sig 

av ett dubbel-looplärande och som också anpassar sig efter förändringar i omvärlden genom 

förbättringsarbetet KLARA 2013. Uppföljning och lärande inom organisationen ska kunna 

leda till en omformulering av resultatmått och strategier, inom socialtjänsten kan KLARA 

2013 omformulera strategierna men resultatmåtten är låsta av politiken. Uppföljning och 

lärande anser vi har en indirekt tillbakakoppling till första processen men att detta sker 

inom politikens låsta ramar. 

 6.1.7 Hur använder en svensk kommunal verksamhet sig av det balanserade 

styrkortet som ett strategiskt managementsystem?  

 

Genom att se socialtjänsten under de fyra separata managementprocesserna vision, 

kommunikation, verksamhetsplanering samt uppföljning och lärande kan dessa tillsammans 

bidra till att koppla samman socialtjänstens långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga 



 

79 

handlingar. Med strategin och det balanserade styrkortet som centrala delar skapas sedan en 

sammanlänkning av de fyra processerna som kännetecknar ett strategiskt 

managementsystem. Genom beslutsstödsystemet visas ett orsak-verkansamband mellan 

resultatmått och strategier översatta till operationella termer. Vår syn på socialtjänsten är att 

den kan ses som en strategifokuserad organisation och genom förbättringsarbetet KLARA 

2013 är socialtjänsten också på god väg att förbättra strategins roll i socialtjänsten då den 

kontinuerligt utvärderas. Socialtjänsten har i större utsträckning lagt fokus på att 

kommunicera verksamhetsidén, värdegrunden och visionen än de lagt på strategin. En 

välförankrad och tydlig vision inom socialtjänsten bidrar till att organisationen arbetar mot 

samma mål.  

 

Kommunikationen inom de olika enheterna i socialtjänsten fungerar överlag 

tillfredsställande och detta bidrar till ett organisatoriskt lärande. Med det kontinuerliga 

förbättringsarbetet KLARA 2013 har ledningsgruppen också en syn på organisationen som 

ett ständigt förbättringsarbete. Det balanserade styrkortet är löpande kopplat till 

resursfördelning och budgetarbete genom beslutsstödet och används även en gång per år 

som extern kommunikationskanal inför nästa års budget. Det som framförallt saknas för att 

socialtjänsten fullt ut ska använda det balanserade styrkortet som ett strategiskt 

managementsystem är en tydligare koppling mellan den fjärde och första processen, 

uppföljning och lärande samt översätta visionen. Denna problematiska koppling beror på de 

begränsningar politiken har på socialtjänsten och dessa försvårar socialtjänstens 

uppföljning och omformuleringar. Beslutsstödsystemet som blivit en del av uppföljningen 

av resultatmått och av personliga insatser i socialtjänsten får överlag goda omdömen, även 

om vissa tekniska förbättringsåtgärder behöver genomföras. Utifrån strategierna och 

användningen av det balanserade styrkortet visar de fyra separata managementprocesserna 

överlag goda kopplingar mellan teorin och empirin. Vår slutsats är att socialtjänsten 

använder det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem i stor 

utsträckning, även om det finns ett flertal delar som skulle kunna förbättras. 

6.2 Rekommendationer 

 

Då politiken styr perspektivindelning och de uppsatta resultatmåtten har vi svårt att 

argumentera för att dessa ska förändras. Utifrån denna bakgrund anser vi att socialtjänstens 

arbete med det balanserade styrkortet överlag är tillfredsställande, främst genom det 

kontinuerliga förbättringsarbetet KLARA 2013 som åtgärdat många brister i 

organisationen. Vi ser dock ett problem med att socialtjänstens strategier inte 

kommuniceras lika tydligt som visionen, verksamhetsidén och värdegrunden. 

Socialtjänsten borde fokusera på att tydligare kommunicera strategin ut i organisationen, 

vilket vi menar skulle stärka det fortsatta arbetet med det balanserade styrkortet. 

Socialtjänsten har på ett tillfredsställande sätt kommunicerat ut visionen genom hela 

verksamheten, men genom att översätta visionen till operationella termer och sätta upp 

delmål menar vi att den skulle bli ännu lättare för medarbetarna att arbeta mot. 

Kommunikationen mellan enheter inom socialtjänsten kan förbättras och vi anser att chefer 

har ett ansvar att hjälpa medarbetarna i selektionen av viktig information. En tydligare 

struktur för kommunikationen både inom och mellan enheter skulle också bidra till ett 

bättre lärande och samarbete inom organisationen.  Socialtjänsten bör även se över de 
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brister som framkommit inom reflektion och återkoppling, vilket skulle leda socialtjänsten 

mot ett starkare organisatoriskt lärande. Kommunikationen mellan enheter skulle kunna 

förbättras med hjälp av möten och mingel med kollegor, men en mer kostnadseffektiv 

lösning skulle kunna vara en elektronisk lösning i form av ett forum eller blogg för 

diskussioner. Socialtjänsten bör också se över de tekniska problem som existerar inom 

beslutsstödsystemet, då vi ser det som ett värdefullt verktyg för kommunikationen mellan 

medarbetare. 
 

Vi fann att ekonomin är i fokus inom socialtjänsten och föreslår att socialtjänsten bör sträva 

efter att informera mer kring den inre- och yttre kvaliteten samt kring produktiviteten. 

Ekonomin bör även fortsättningsvis kommuniceras på det tydliga sätt som den idag 

presenteras vilket har skapat en förståelse hos medarbetarna. Vi rekommenderar däremot 

socialtjänsten att skapa ett mer blandat innehåll på möten och lyfta fram andra resultatmått 

än de ekonomiska. Med bakgrund i det orsak-verkansamband vi ser mellan olika 

resultatmått kommer ett bredare fokus också leda till en förbättrad ekonomisk situation. Vi 

rekommenderar också att socialtjänsten i den mån det går samarbetar med politiken för att 

länka samman den fjärde och första processen. Genom att kunna påverka resultatmått och 

perspektivindelning skulle detta skapa ett mer flexibelt förbättringsarbete av det 

balanserade styrkortet. Denna uppsats är inte skriven i uppdrag från politiken, men vi vill 

trots detta rekommendera socialtjänsten att presentera resultatet från denna uppsats till 

politiker. Vi menar att en ökad förståelse från politikens styrande organ skulle leda till 

ökade möjligheter för socialtjänstens ledning att få igenom förändringar som skulle kunna 

stärka förbättringsarbetet med det balanserade styrkortet.   

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Vi anser att våra slutsatser ger ett teoretiskt bidrag till den begränsade forskningen om det 

balanserade styrkortet sett som ett strategiskt managemensystem i samband med icke 

vinstdrivande verksamheter. Vi konstaterar att en större hänsyn bör tas till det politiska 

styret i modeller för balanserat styrkort kopplat till en kommunal verksamhet, då en direkt 

koppling mellan den fjärde och första processen är problematisk beroende på det politiska 

styret. De teorier vi hanterat förutsätter alla att perspektiv inom det balanserade styrkortet 

kan och bör förändras, vilket vår studie visat inte alltid är möjligt då kommunala 

verksamheters styrkort kan begränsas utifrån politiska ramar. Att denna fallstudie visar att 

socialtjänsten har ett tydligt fokus mot ekonomiperspektivet motsäger teorier och tidigare 

forskning som menar att detta inte är lämpligt inom icke vinstdrivande verksamheter. Vi 

menar att detta ofta är fallet inom kommunala verksamheter i och med ett ständigt tryck 

från politiker att genomföra besparingar, vilket gör det svårt att helt skifta fokus från det 

ekonomiska. Strategins tydliga roll i teorin vid synen på det balanserade styrkortet som ett 

strategiskt managementsystem är också något som vår studie visar att fokus kan skiftas 

ifrån. Vi ser att socialtjänsten kan ses som en strategifokuserad organisation trots att de inte 

förankrat strategin tydligt i organisationen utan lägger stort fokus på verksamhetsidén, 

värdegrunden och visionen som bas i verksamheten. Vi menar att en kommunal 

verksamhets vision, verksamhetsidé och värdegrund ligger i linje med det som strategin står 

för och att strategins roll kan ses genom ett annat synsätt. Utifrån tidigare studier har vi 

under våra slutsatser diskuterat huruvida dessa kan styrka våra resultat och teoretiska 
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bidrag. Vi kan till stor del instämma i tidigare forskning inom närliggande områden till 

denna uppsats, men att våra resultat tyder på att vi ser större begränsningar vid 

anpassningen av det balanserade styrkortet vilket vi ser som stor del i vårt teoretiska bidrag. 

 

Det praktiska bidraget som vi kan ge är framförallt riktat till socialtjänsten i Umeå kommun 

i form av rekommendationer, men också riktat till liknande verksamheter som använder sig 

av det balanserade styrkortet som styrmodell. Vi ämnar med våra slutsatser och 

rekommendationer att hjälpa socialtjänsten i Umeå kommun och andra verksamheter med 

sitt styrkortsarbete genom att skapa en förståelse och för att väcka frågor. Vi anser trots 

socialtjänstens unika perspektiv och resultatmått att denna studie kan användas av andra 

kommuner för att utvärdera sitt styrkortsarbete då vi lyfter fram viktiga aspekter som kan 

och bör diskuteras i samband med styrkortsanvändningen. Stora delar inom styrkortsarbetet 

är oberoende av storleken, branschen samt om organisationen är vinstdrivande eller inte. 

Våra slutsatser kring kommunikation, visionens betydelse och vikten av uppföljning kan 

appliceras inom andra organisationer. 

6.4 Framtida forskning 

 

Ett perspektiv vi saknat i denna uppsats är att blanda in det politiska styret och vilka 

argument som ligger bakom valen av de fyra perspektiven ekonomi, produktivitet samt inre 

och yttre kvalitet. Vi ser det också som intressant att i den framtida forskningen utvärdera 

hur politiken påverkar resultatmått, vision och strategier samt hur utvärderingen och 

samarbetet med socialtjänsten i sådana fall ser ut. År 2013 skulle det också vara intressant 

att utvärdera om arbetet KLARA 2013 har nått upp till sina målsättningar samt hur detta 

har påverkat kommunens arbete med det balanserade styrkortet. Kommunikationen mellan 

enheter var bristfällig inom socialtjänsten och vi ser det som relevant att genomföra en 

djupare studie om hur kommunikationen fungerar inom kommunala verksamheter samt hur 

denna skulle kunna förbättras. Om en bättre kommunikation också leder till ett bättre 

lärande hade varit intressant att studera samt hur det fungerar inom en kommunal 

verksamhet. 

 

Vi menar att det balanserade styrkortet passar bra att använda som kommunikationsmedel 

för både interna och externa intressenter, vilket till viss del vad fallet inom vår studie. Vi 

ser det som intressant med vidare studier kring hur kommunala verksamheter använder sig 

av det balanserade styrkortet som kommunikationsmedel. Då vi fann att strategin inte var 

central och uppmärksammad på samma sätt som i teorin menar vi att vidare studier inom 

detta område skulle vara givande då det saknas just inom icke vinstdrivande verksamheter. 

Att göra en djupare forskning kring det balanserade styrkortsarbetet inom en kommunal 

verksamhet med ett tydligt fokus på andra perspektiv än det ekonomiska skulle vara 

givande, då ekonomiperspektivet ofta är det centrala i styrkortsarbetet. Ett annat förslag på 

vidare forskning är att göra fallstudier på andra liknande kommuner för att kunna jämföra 

deras arbete med balanserat styrkort och se hur de använder det som ett strategiskt 

managementsystem samt se om arbetet skiljer sig från vårt fall. 
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6.5 Avslutande diskussion 

 

När vi arbetade med de sista delarna i detta examensarbete började alla delar falla på plats 

och det blev lättare att se helheten och vara kritisk mot sitt arbete. Någonting som vi insåg 

ganska tidigt var att Kaplan och Norton som är upphovsmännen till det balanserade 

styrkortet också står för en majoritet av övrig litteratur inom detta område. Kaplan och 

Norton kan i detta arbete ses som överrepresenterade i vår teoretiska referensram, men då 

dessa i stor utsträckning används i övrig forskning valde vi att använda dessa som basen i 

teorikapitlet. Vi har även diskuterat huruvida det hade stärkt detta arbete med att intervjua 

en eller flera politiker, då dessa ligger bakom utformningen av perspektiven och 

resultatmåtten i Umeå kommuns gemensamma balanserade styrkort. Vi tror att vi hade 

kunnat presentera mer bakgrundsinformation, men samtidigt skulle arbetet riskera att få ett 

annat fokus. 

 

De respondenter som inte ingick i ledningsgruppen gav oss mycket värdefull information, 

men många saknade djupare kunskaper om arbetet med det balanserade styrkortet och 

bakgrunden kring detta. Då vår problemformulering diskuterar huruvida det balanserade 

styrkortet kan ses som ett strategiskt managementsystem ser vi det som relevant att nå alla 

nivåer i organisationen för att skapa en helhetsbild av deras arbete. Om vi enbart hade 

tillfrågat ledningsgruppen och mellanchefer anser vi att bilden kunnat bli skev då chefer 

ofta har en annan åsikt än övriga anställda och vi anser att alla är involverade i arbetet med 

det balanserade styrkortet. Detta val har givit oss en bredare bild av de olika tankarna inom 

socialtjänsten, men på bekostnad av fler djupgående kunskaper kring det balanserade 

styrkortet. Denna kunskapsbrist hos vissa respondenter har lett till att respondenter inom 

ledningsgruppen blivit överrepresenterade i empiri och analys då vi varit tvungna att 

använda oss av den information som tillför uppsatsen något och för den framåt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

7. Sanningskriterier 
Inom kvalitativ forskning finns det finns det andra kriterier att ta ställning till när 

kvaliteten på uppsatsen ska utvärderas jämfört med kvantitativ forskning. Inom den 

kvantitativa forskningen brukar reliabilitet och validitet diskuteras och inom den 

kvalitativa diskuteras istället trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) Vi 

utvecklar avslutningsvis diskussionen från stycke 3.8 kring generaliserbarhet.  

7.1 Trovärdighet 

 

För att bedöma trovärdigheten av en kvalitativ studie tar forskaren hjälp av ett antal 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306) Respondentvalidering kan ses som ett sätt att öka studiens 

tillförlitlighet på då författarnas uppfattning om den insamlade empirin stärks (Sjöberg & 

Westerfors, 2008, s. 177). Vi har efter våra intervjuer gått igenom intervjun igen kortfattat 

för att se till så att vår uppfattning stämmer överens med respondenternas intentioner med 

svaren. Vi anser att detta stärkt vår tillförlitlighet då vi återfört empirin till respondenterna 

samt ställt följdfrågor vid behov. Pålitlighet är motsvarigheten till den kvantitativa 

forskningens reliabilitet och innebär att forskaren ska använda sig av ett granskande synsätt 

samt redogöra för hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Pålitligheten i 

vårt arbete har vi stärkt genom att beskriva alla steg i processen så detaljerat som möjligt 

och samtidigt vara kritiska till vårt eget tillvägagångssätt. Möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om svårigheterna inom kvalitativ forskning att som forskare inneha en 

helt objektiv ställning till den egna studien. Utifrån det ska det framgå tydligt av uppsatsen 

att författarna inte lagt in några egna värderingar eller intressen som kan ha påverkat 

studien och dess resultat. (ibid, s. 307) Vi har genom att beskriva vår förförståelse ämnat att 

ge läsaren en uppfattning om vår objektivitet i ämnet. Vi hade inledningsvis inte mycket 

kunskap eller några kontakter inom Umeå kommun och socialtjänsten vilket underlättade 

för oss att vara objektiva genom studien. Överförbarheten kommer vi in på under 

generaliserbarhet som vi valt att diskutera i form av analytisk generalisering.  

7.2 Äkthet 

 

Kriteriet äkthet berör mer forskningspolitiska frågor i förhållande till den utförda studien, 

ett exempel är huruvida studien ger en rättvis bild av åsikter som funnits bland 

respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Vi menar att vår begränsade förförståelse 

inom balanserat styrkort inom kommunal verksamhet har hjälpt oss att vara objektiva och 

därmed endast syfta till att ge en rättvis bild av våra respondenters uppfattningar om ämnet. 

Ett problem som vi diskuterat tidigare är vårt urval vilket eventuellt kan ha lett till att vi 

inte fått fram en helt rättvis bild då vi använt oss av ett snöbollsurval vilket också kan 

påverka tillförlitligheten i studien. Respondenterna kan ha pekat ut vidare respondenter med 

en specifik uppfattning som gynnar verksamheten. Vi anser dock att denna problematik 

påverkade studien relativt lite då respondenterna uttryckte negativa tankar samt var 

intresserade av vår undersökning och själva ville utvärdera styrkortsarbetet. Vidare 



 

84 

delkriterier under äkthet berör ontologisk och pedagogisk autencitet och ifrågasätter om 

studien har hjälpt respondenter att själva förstå sin sociala situation eller skapat större 

förståelse för andra (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Efter att detta examensarbete slutförts 

har vi skickat det till alla respondenter som medverkat i studien med förhoppningen att 

studien ska skapa större förståelse bland dem. Genom våra analyser och rekommendationer 

menar vi att de kan komma till användning inom socialtjänsten som grund för förändringar 

eller för att skapa ökad förståelse bland medarbetarna. 

7.3 Generaliserbarhet 

 

Om resultaten av en kvalitativ studie anses ha hög trovärdighet och äkthet återstår frågan 

om dessa resultat endast är av intresse för det enskilda fallet eller om de kan generaliseras 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 280). Vi menar att en analytisk generalisering kan tillämpas 

på denna studie vilket innebär att resultaten kan generaliseras till andra fall genom att 

jämföra dessa mot varandra och utifrån det skapa ny förståelse. Varje fallstudie är unik och 

därmed är kontexten av stor vikt när resultaten ska generaliseras, därför har vi försökt att 

redogöra för denna fallstudies kontext noggrant för att läsaren ska kunna ta del av den. Vi 

har även varit tydliga med studiens begränsningar vilket även stärker generaliserbarheten 

då läsaren kan ta del av detta för att sedan ta ställning om resultaten kan generaliseras till 

den nya situationen eller inte. Vi som författare anser att resultaten kan generaliseras till 

viss del genom att appliceras på liknande fall och därmed skapa ny förståelse för 

styrkortsanvändningen inom andra kommunala verksamheter. Denscombe (2007, s. 43) 

menar att huruvida resultaten kan generaliseras eller inte beror på i vilken utsträckning 

fallet liknar andra fall i samma kategori. Vi menar att icke vinstdrivande kommunala 

verksamheter drivs på liknande sätt inom Sverige, de har liknande krav och möjligheter till 

att styra sin verksamhet. Arbetet med det balanserade styrkortet kan skilja sig mellan 

kommuner i utformning, användningsområden och även i hur politiskt styrd verksamheten 

är. Finns det liknande kommuner och liknande arbeten med det balanserade styrkortet som 

inom socialtjänsten i Umeå kommun ser vi inga anledningar till att resultaten inte kan 

generaliseras men med viss försiktighet. Vi anser att vi har fått en bra bild över hur det 

fungerar inom socialtjänsten men är medvetna om att vårt urval kan ha påverkat den 

insamlade empirin samt att 9 intervjuer kan vara för lite för att få en rättvis bild av 

styrkortsarbetet i verksamheten. Vi anser vidare att flera av våra slutsatser kan generaliseras 

utan att behöva generalisera hela studiens resultat. En kommunal verksamhet kan överföra 

våra analyser om kommunikationen för att skapa ny förståelse inom sin egen kommun. 

Med den hermeneutiska synen på kunskap som detta arbete är skrivet ur lämnar vi också 

resultaten öppna för tolkning av läsaren och att de med fördel även kan överföras till 

verksamheter utanför vår kontext, socialtjänsten i Umeå kommun. Det balanserade 

styrkortet är även internationellt sett en populär styrmodell inom icke vinstdrivande 

verksamheter, trots detta saknar denna uppsats en djupare internationell koppling då den 

svenska lagstiftningen och politiska styret av socialtjänstens balanserade styrkort gör en 

internationell generalisering svår att genomföra. Vi menar dock som hermeneutiker att vår 

forskning kan sättas i relation till en internationell verksamhets balanserade styrkort genom 

att de tolkar de resultat denna uppsats frambringar och sätter dessa i relation till sin egen 

verksamhet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Hej och tack för din medverkan! 

 

Vi kommer i detta arbete att hålla alla respondenter anonyma och de frågor vi har kring din 

bakgrund kommer endast användas för att visa inom vilka nivåer i organisationen som 

studien har genomförts. Vi önskar också din tillåtelse att spela in denna intervju för att inte 

göra feltolkningar av den information som framkommer. Vi kommer inleda med allmänna 

frågor om din roll i organisationen för att sedan leda in mot frågor kring det balanserade 

styrkortet, visioner, mål, kommunikation samt frågor kring hur uppföljning sker. Vi ser 

gärna att du kommer med egna initiativ kring frågor du anser vara relevanta.   

 

Allmänt 
 

Vilken tjänst har du inom Umeå Kommun? 

 

Hur många år har du arbetat inom Umeå kommun? 

                  - Inom nuvarande tjänst? 

- Tidigare erfarenheter av balanserat styrkort på annan arbetsplats? 

 

Ålder? 

 

Utbildningsnivå? 

 

Balanserat styrkort 
 

Hur tolkar du innebörden av ett balanserat styrkort? 

- Inom Umeå kommun respektive allmänt om balanserat styrkort 

- Var har du erhållit denna kunskap? 

- Vilket intresse har du av att få kunskap och vara medveten om det balanserade 

styrkortet? 

 

Varför infördes det balanserade styrkortet inom Umeå kommun? 

- Vilka förändringar har du märkt i verksamheten efter införandet? 

 

Hur har ni anpassat styrkortet till er verksamhet? 

 - Vilka perspektiv har ni valt och varför? 

 

Vad anser du fungerar bra / mindre bra med det balanserade 

styrkortet inom er verksamhet? 

- Kan du ge exempel och motivera dessa? 

 

Strategi och vision 
 

Vilken vision arbetar socialtjänsten efter? 
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                  - Kan du beskriva och kommentera denna? 

- Vad anser du om denna vision? varför tycker du så? 

                  - Hur kommuniceras visionen inom verksamheten/enheten? 

                  - Hur viktigt är det att känna till visionen i ditt arbete? varför? 

 

Vilka strategier använder ni för att uppnå visionen?  

  - Vad tycker du om dessa?             

 

Vilka är målen med “KLARA 2013” och hur arbetar ni för att uppnå dessa mål? 

                  - Varför infördes detta projekt? 

                  - Hur får ni information om dessa mål och om projektet i allmänhet? 

 

Vilka övergripande mål arbetar socialtjänsten efter? 

                  - Vad tycker du om dessa och varför? 

 

Kommunicera och länka 
 

Vilka “kommunikationskanaler” används inom socialtjänsten och hur fungerar dessa? 

- Hur kommunicerar ni med andra anställda/chefer/enheter/verksamheter? 

- Hur anser du att kommunikationen fungerar? 

    - vad skulle kunna förbättras? varför? 

 

Hur får du information om kommunens mål och det balanserade styrkortet? 

- Hur påverkar denna information ditt arbete? varför? 

- Anser du att du får tillräckligt med information? 

- Om nej, vilken information saknar du och hur skulle den kunna förbättras? 

 

Verksamhetsplanering 
 

Hur kopplas kommunens mål mot den ekonomiska rapporteringen? 

- Hur får du information om det ekonomiska läget i verksamheten/enheten? 

- Hur informeras de anställda om den ekonomiska situationen inom socialtjänsten? 

       - Hur arbetar ni för att förbättra den ekonomiska situationen? 

                                        - Hur bidrar du till detta? 

 

Hur använder ni det balanserade styrkortet i resursfördelningen och budgetarbetet? 

- Varför används det på detta sätt? 

- Hur kan den enskilde individen eller enheten påverka resursfördelningen? 

 

Vilka åtgärder tas vid avvikelser från budget? varför? 

 

Uppföljning och lärande 
 

Hur arbetar ni med uppföljning av det balanserade styrkortets perspektiv och mått? 

- Hur ofta uppföljs och revideras dessa? varför? 

 

Hur får du individuell uppföljning av ditt arbete? 
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- Vad tycker du om den uppföljningen? varför? 

 

Hur kan dina förslag förändra enhetens och/eller verksamhetens sätt att arbeta? 

- Ge exempel. 

 

Hur sker samarbetet med kommunens övriga enheter och/eller verksamheter? 

- Hur ser konkurrenssituationen / samarbetet mellan dessa ut? 

- Hur lär enheter, verksamheter och individer av varandra? Ge exempel. 

 

 

Tack för din medverkan, vi ber att få återkomma för eventuella kompletterande 

frågor 
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       Bilaga 2: Sammanfattning empiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 Respondent 7 Respondent 8 Respondent 9 

Ålder 50-60 50-60 50-60 30-40 40-50 30-40 30-40 50-60 20-30 

Anställning Ledningsgruppen Ledningsgruppen Ledningsgruppen Mellanchef Mellanchef Mellanchef Anställd Anställd Anställd 

          
          
Balanserat styrkort 

         
Vet du vad det är? Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Nackdelar Krångligt Tidskrävande Ekonomifokus 

Tekniska 

problem 

Tekniska 

problem 

Låst av 

politiken Ingen aning 

Mest 

ekonomi 

Mest 

ekonomi 

Fördelar Perspektivuppdelning Skapa dialog Flera dimensioner Allt samlat Allt samlat 
Mer än bara 
ekonomi Ingen aning Förståelse Vet ej 

          
Kommunicera och länka 

         Hur fungerar 

kommunikationen? Bra Ganska bra Bättre än förr Ganska bra Bra Hyfsat Bra Okej Bra 

Vad behöver förbättras? Svårt att säga Hitta kärnan  

Mellan chef-

anställda 

Mellan 

verksamheter 

Mer 

information 

Mellan 

verksamheter 

Mellan 

enheter Mer rutiner Mer tid 

          
Översätta visionen 

         
Känner du till visionen? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja/Nej Ja Ja 

Vad tycker du om den? Betydelsefull, kaxig 

Kaxig, fin, 

utmanande Bra Kaxig, bra Svår att mäta Bra, men svår 

Bra, svår att 

uppnå Bra Bra 

          
Verksamhetsplanering 

         
Används bs i budgetarbete? Nej, men vi vill Vet inte 

Nja, men 
beslutsstödet Ja Nej 

Nej, tror inte 
det Vet inte Vet inte Vet inte 

Får du information om 

ekonomi? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

          
Uppföljning och lärande 

         Uppföljning av 
resultatmått? Ja, i beslutsstödet Ja, i beslutsstödet Ja, i beslutsstödet Ja Ja Ja Ja Ja Vet ej 

Uppföljning av ditt arbete? Nej Ja Nej 

Nej, inte 

kontinuerligt Ja 

Ja, en gång per 

år Ja Ja Ja 

Samarbete mellan enheter? Ja Arbetar på det Arbetar på det 

Till viss del, viss 

tävlan Nej Nej Nej Ibland Nej 

Möjlighet att påverka? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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