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Sammanfattning  

Offentliga organisationer är ofta komplexa vilket innebär utmaningar i utformning 

och genomförande av styrning. Ett flertal internationella studier har publicerats om 

styrning inom den offentliga sektorn.  Dock behövs ytterligare empiriska studier och 

teoretisk utveckling för att ge stöd till chefer inom offentlig sektor för att de ska 

kunna utnyttja resursstyrningens potential. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur styrning praktiskt tillämpas vid valda 

förvaltningar inom Region Gotland, samt vilken kongruens som finns mellan de 

olika styrmodeller som används. 

Region Gotland är en av många offentliga organisationer i Sverige som har tillämpat 

NPM-principer. Kundorientering, decentralisering och användning av styrmodeller 

utvecklade för det privata näringslivet genomsyrar organisationen. Det är flera olika 

former för styrning och ett antal olika styrmodeller tillämpas samtidigt. En kombinat-

ion av olika former av styrning och styrmodeller utgör en styrmix inom organisation-

en. 

Empiriska data samlades genom semi-strukturerade intervjuer samt genom analys av 

Region Gotlands skriftliga styrdokument. Ett brett urval av chefer eftersträvades, 

verksamma inom olika förvaltningar, och slutligen har tio personer vid fyra förvalt-

ningar intervjuats.  

Resultaten av studien visar att balanserade styrkort har en central plats i  Region Got-

lands styrmix. Organisationens komplexitet leder till svårigheter med anpassning av 

modellen till verksamhetens kontext. Balanserade styrkort används mest för uppsätt-

ning av mål och dessas uppföljning. Praktisk implementering och genomförande av 

balanserade styrkort på verksamhetsnivå finns bara hos en förvaltning av fyra under-

sökta. Implementering av balanserade styrkort inom en verksamhet med stark kultur-

styrning kräver engagemang av chefer på alla nivåer, stöd från toppen och tid för 

kulturförändring. Balanserade styrkort kräver ständigt arbete för att utveckla dem. 

Från denna studie framgår det inte att det finns några större problem med motsätt-

ningar mellan olika modeller. Dessa förekommer dock inom administrativ styrning, 

till exempel vid införande av ny policy eller nya riktlinjer. Det kan också uppstå mot-

sättningar mellan budgeten och balanserade styrkort. Dock står det tydligt i Region 

Gotlands styrdokument att vid konflikter är det ekonomin som styr. 

Resultaten av studien bekräftar i stora drag den bild som ges i tidigare forskning. 

Studien ger kompletterande perspektiv genom belysningen av problematiken i en 

verksamhet med både kommunal och statlig styrning, samt genom den geografiska 

tillhörigheten (tidigare större studier på området har gjorts i andra länder). 

Vidare forskning om styrning i offentliga verksamheter, framför allt på verksamhets-

chefsnivå, är angelägen. 

Nyckelord: ekonomistyrning, offentliga organisationer, verksamhetsstyrning, balan-

serade styrkort, kongruens. 
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Abstract 

The purpose of this research is to analyze how management is applied practically 

within selected public sector administrations of Gotland Region and determine what 

congruence is applied between different management models. 

Empirical data has been collected through semi-structured interviews and together 

with analysis of Gotland Region governing documents. Firstly the aim was to inter-

view a wide selection of different public sector managers. However, ten representa-

tives from four different administrations were finally interviewed.  

The results of the study show that a balanced management takes a central place in 

Gotland Region Management Control Systems Package. The complexity of the or-

ganization causes difficulties in applying the model to the whole organization. Bal-

anced scorecard is mostly used for goal setting and monitoring. Only in one of four 

administrations practical application and implementation of balanced scorecard on 

management level taking place. Implementation of balanced scorecards within or-

ganizations with strong cultural governance requires committed managers at all lev-

els, support from the top managers and time for cultural transformation. This study 

reviled did not find major contradiction between different models of management. 

However, contradictions may occur within administrative control. Should a conflict 

between economic aspects and balanced scorecard occur, economy takes control. 

This rule is clearly stated in the governing documents. 

 

Keywords: Management control, public sector, performance management, balanced 

scorecard, congruence.
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är det mycket vanligt att organisationer är verksamma i komplicerade och 

osäkra miljöer. Organisationerna är utsatta för ökad konkurrens om kunder, medarbe-

tare och kapital (Nilsson, Olve och Parment, 2010). Detta gör att det är viktigt att 

ledningen är medvetna om sina mål och metoder för att nå dessa. Offentliga organi-

sationer är inget undantag. De senaste två decennierna har trycket ökat på lokala of-

fentliga organisationer både från staten och från samhället i form av kostnadsminsk-

ningar, service förbättringar, kvalitet och konkurrens och ökad ansvarsskyldighet 

(Northcott & Ma’amora Taulapapa, 2012). 

I början av 1990-talet började New Public Management (NPM)-rörelsen bli populär 

över hela världen (Hood, 1995, Almqvist, 2006). Svenska offentliga organisationer 

var i framkanten med att börja tillämpa NPM-principer. Många offentliga organisat-

ioner såg över sitt sätt att planera, förbereda budgetar, genomföra olika program och 

leverera tjänster för att möta statens och medborgarnas krav på bättre resultat och 

ansvar (Sharma & Gadenne, 2011).  

Enligt Almqvist och Mårtensson (2011) har styrning utvecklats till att omfatta mer än 

det som rymdes i den traditionella ekonomistyrningen. Idag handlar det inte enbart 

om ett finansiellt fokus med vinst och lönsamhet som centrala mål. Kritik mot tradit-

ionell ekonomistyrning i mitten av 1980-talet ledde till framväxten av olika verk-

samhetsstyrningsmodeller. Verksamhetsstyrning bidrar till att synliggöra andra delar 

av värdeskapande i organisationer så som kunder, processer, medarbetare och lä-

rande.  

Ekonomistyrningsverket avser med verksamhetsstyrning samtliga åtgärder som led-

ningen på olika nivåer i en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat (Eriksson, 

2006). Som ett stöd i verksamhetsstyrningen används en styrmodell. Med styrmodell 

menas en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. En framgångsrik verk-

samhetsstyrning handlar om att anpassa metoder och modeller till den egna verksam-

heten, inte om att tillämpa en viss styrmodell (Eriksson, 2006). Styrning är ofta ut-

formad som ett styrpaket eller en styrmix. Med detta menas att olika styrmedel kom-

bineras med varandra för att påverka medarbetarna inom organisationen. Tillämp-

ningen av kombinationen av styrmedel bidrar till att organisationen blir framgångsrik 

(Malmi & Brown, 2008, Petri & Olve, 2014, Nilsson et al., 2010). 

Enligt Bisbe och Barrubé (2012) har flera studier visat att mellan 30 och 60 procent 

av de medelstora och stora organisationerna har väsentligt reviderat sina styrsystem 

under de senaste tio år. Enligt en studie av ett totalt urval av över 1200 stora företag, 

använder 44 procent en styrmodell som balanserade styrkort eller liknande (Bisbe & 

Barrubé, 2012). 

Johan Åkersson, verksam vid Handelshögskolan i Göteborg, menar att inom offentlig 

sektor tillämpas olika styrmodeller parallellt, vilket skapar problem för många che-

fer. Antalet olika styrmodeller i offentlig sektor blir allt fler – utan att de gamla verk-
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tygen tas bort. Enligt Åkersson är det övergripande syftet med styrverktygen att un-

derlätta för chefer att fatta beslut i linje med gemensamma mål, men när alla styr-

verktyg samlas blir effekten den motsatta. Moststridiga styrsignaler skapar osäkerhet 

och otydlighet i verksamheten (Ulfvarson, 2013). Siverbo (2010) påpekar att det 

finns många olika styrmodeller men gemensamt för dem är målet att skapa en effek-

tiv organisation. Verksamhetscheferna kan befinna sig i en svår situation i offentlig 

sektor eftersom den stora mängden av styrmodeller leder till en överdos av styrning 

och skapar osäkerhet i organisationerna. 

Region Gotland är en av många offentliga organisationer i Sverige som har tillämpat 

NPM-principer. Kundorientering, decentralisering och användning av styrmodeller 

utvecklade för det privata näringslivet genomsyrar organisationen. Det är flera olika 

former av styrning och ett antal olika styrmodeller tillämpas samtidigt. Sedan 2002 

använder regionen balanserad styrning i sin organisation. Allt dessa gör det intressant 

att undersöka verksamhetsstyrning inom Region Gotland mer djupgående. 

 

1.2 Problematisering 

Enligt Nilsson et al.(2010) påverkar ekonomistyrningen organisationers konkurrens-

kraft, genom inverkan på hur chefer och medarbetare tänker och agerar. Ekonomi-

styrning spelar en viktig roll för att hjälpa chefer att framgångsrikt genomföra strate-

gier inom organisationen. Ho, Wu och Wu (2014) menar att chefer på de operativa 

och taktiska nivåerna måste ha en förståelse för strategiska prioriteringar. Denna för-

ståelse är nödvändig, för att förbättra samordning och samarbete inom organisation-

en. Detta i sin tur skapar synergieffekter från de anställdas beteenden. Kaplan och 

Norton (1996) hävdar att endast när lägre chefer förstår och accepterar organisation-

ens strategier och genomförandemetoder, kan de tillämpa dessa i sina dagliga arbets-

uppgifter.  

De flesta verksamhetsstyrningsmodeller utvecklas dock i syfte att användas i privata 

företag som har som mål att bedriva vinstdrivande verksamhet. Offentliga organisat-

ioner brukar ha andra mål än vinst. Styrmixen är avsedd att motivera chefer att se till 

att organisationens mål uppnås (Nilsson et al., 2010). I detta sammanhang har balan-

serade styrkortet en central roll i styrmixen (Cugueró och Rosanas, 2013). Balanse-

rade styrkort är en styrmodell som utvecklades av Kaplan och Norton (1996). Mode 

syftar till att styra en verksamhet utifrån både finansiella och icke-finansiella mått. 

Idén med balanserade styrkort uppkom under 1990-talet, när fokus på resurser som 

medarbetarnas kompetens och lojala kunder, började bli viktigare. Styrkortet blev ett 

sätt att fokusera på kundernas och medarbetarnas betydelse och utveckling.  

Malmi och Brown (2008) hävdar att olika styrmodeller som används vid styrningen 

ska samverka med varandra och betonar vikten av att se på styrningen som en enhet. 

Förståelse för styrmixen och hänsyn till alla komponenter i den underlättar arbete 

och leder till att målen blir uppnådda. Sharma och Gadenne (2011) menar att offent-

liga organisationer ofta är komplexa vilket innebär utmaningar i utformning och ge-

nomförande av ekonomistyrning. Bland annat är införande av balanserad styrning 

mer krävande för en offentlig organisation då det inte är så lätt att mäta prestationer 

jämfört med i en privat organisation. Implementering och utförande av sådant system 
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som balanserat styrkort i så komplexa organisationer som offentliga innebär stora 

utmaningar i ledarskap och motivation av chefer på operativ nivå, speciellt när detta 

genomförs genom en top-down strategi. Detta kan leda till kommunikationsproblem 

och svårigheter vid mätningar av resultat (Dreveton, 2013, Sharma & Gadenne, 

2011, Chavan, 2009). 

Det finns betydande utmaningar i att införliva balanserade styrkortsprinciper i offent-

liga organisationer, vilket ger upphov till behovet av justeringar i både det balanse-

rade styrkortets konstruktion och genomförande. Det är svårt för offentliga organisat-

ioner att definiera strategier och att mäta resultat (Northcott & Ma’amora Taulapapa, 

2012; Sharma & Gadenne, 2011). Andra utmaningar är brist på personalens kompe-

tens att utveckla innovativa åtgärder och den kommunala kulturen (Chavan, 2009). 

Wisniewski och Ólafsson (2004) betonar att organisationer inom den offentliga sek-

torn måste ta hänsyn till fler intressenter än privata organisationer. Processen är inte 

lätt och den kräver mycket tid och kraft, engagemang från chefer på olika nivåer och 

förändring i tänkesätt för att acceptera användning av balanserade styrkort. 

Ett flertal internationella studier har publicerats om balanserade styrkort som till ex-

empel Malmi (2001), Wiersma (2009) och Nørreklit (2003). Forskning inom den 

offentliga sektorn har genomförts av Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012), 

Dreveton (2013), Wisniewski och Ólafsson (2004).  Dock behövs ytterligare empi-

riska studier och teoretisk utveckling inom styrmix och balanserad styrning för att ge 

stöd till chefer inom offentlig sektor för att de ska kunna utnyttja resursstyrningens 

potential. 

 

1.3 Problemformulering 

Att styrning ska vara balanserad och att det ska finnas kongruens mellan olika styr-

modeller betonas ofta (Nilsson et al, 2010; Petri & Olvi, 2014; Malmi & Brown, 

2008; Kaplan & Norton, 1999). Det är angeläget att ta reda på mer om hur den balan-

serade styrningen tillämpas på det operativa och taktiska nivån. 

I föreliggande uppsats fokuseras följande fråga: 

 Hur kan olika styrmodeller tillämpas inom en offentlig organisation 

och vilka motsättningar kan uppstå i denna tillämpning?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur styrning praktiskt tillämpas inom 

valda förvaltningar inom Region Gotland, samt vilken kongruens som finns mellan 

de olika styrmodeller som används.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel, inklusive innevarande kapitel. I kapitel två besk-

rivs tillvägagångssätt och studiens genomförande. I kapitel tre redogörs för den teo-

retiska referensramen. Denna består av teorier kring New Public Management 
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(NPM), koncepten balanserad styrning och styrmix. Avslutningsvis redogörs för tidi-

gare empirisk forskning och visar på teoriernas sammanhang med en analysmodell. 

Resultatet av studien presenteras i kapitel fyra, där det bland annat redogörs för hur 

respondenterna uppfattar styrningen inom Region Gotland. Under diskussion och 

analys i kapitel fem sammankopplas teoretisk referensram med empirin. I ett avslu-

tande sjätte kapitel diskuteras vilka slutsatser som kan dras utifrån analysen och ges 

förslag på vidare forskning inom området. 
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2 Tillvägagångssätt 

Region Gotland är en offentlig organisation som sedan många år använder balanse-

rade styrkort. Bland annat Petri och Olve (2014) har studerat Region Gotlands erfa-

renhet av tillämpningen av balanserade styrkort. Dock har studierna gjorts på led-

ningsnivå. Därför skulle det vara intressant att studera hur balanserad styrning till-

lämpas på verksamhets- och enhetschefers nivå. 

2.1 Vald metod 

Bryman och Bell (2011) beskriver två forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) syftar kvalitativa metoder till att 

beskriva fenomen i deras kontext, för att genom en tolkning ge ökad förståelse av 

fenomenet. I min studie har jag valt att tillämpa den kvalitativa forskningsmetoden, 

eftersom studien går ut på att förklara och förstå hur en styrmix tillämpas praktiskt i 

en offentlig organisation. Enligt Bryman och Bell är användning av en kvalitativ me-

tod i undersökningen att föredra, om fokus ligger på förståelse av den sociala verk-

ligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

Tyngdpunkten i min undersökning ligger på respondenternas egna uppfattningar och 

syn på den balanserade styrningen.  

I kvalitativ forskning passar intervjuer för att samla materialet för empirin enligt 

Bryman och Bell (2011). Kvalitativa intervjuer ger flexibilitet och möjlighet att få 

fylliga och detaljerade svar med kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 

relevant och viktigt. Vidare framhåller Bryman och Bell att kvalitativ forskning ten-

derar att uppfatta det sociala livet i termer av processer. På det sättet kan man se hur 

skeenden och mönster utvecklats över tid, och då är den kvalitativa metoden bättre 

lämpad för en undersökning av processer. Det balanserade styrkortet är ett komplext 

begrepp, och genom att använda den kvalitativa metoden, syftar jag till att bidra till 

djupare förståelse för hur dessa processer tillämpas i ekonomistyrningen av Region 

Gotland. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2011) utgör en undersökningsdesign en ram för insamling 

och analys av data. Valet av undersökningsdesign speglar ställningstaganden som 

forskaren gjort angående vilken prioritet som ska ges olika aspekter av forsknings-

processen. En design vägleder hur man använder sig av en viss metod samt hur man 

analyserar insamlade data. 

För att genomföra denna studie har jag valt en fallstudie som design. Bryman och 

Bell (2011) menar att när forskaren är intresserad av att belysa unika drag för ett 

komplext och specifikt fall, passar en fallstudie. Vidare definierar Bryman och Bell 

ett fall som en viss arbetsplats, lokal eller organisation. Min avsikt med denna studie 

är att belysa användningen av balanserade styrkort som verktyg i ekonomistyrning av 

en organisation. Fallet är Region Gotland, som är en komplex organisation med 

unika drag.  
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2.3 Urval och beskrivning av respondenterna 

Trost (2010) menar att i samband med en kvalitativ undersökning är det vanligen helt 

ointressant med det representativa urvalet. Vid kvalitativa undersökningar är dock 

önskemålet att få en så stor variation av respondenter som möjligt. 

I min undersökning eftersträvade jag ett brett urval av chefer som är verksamma i 

olika förvaltningar. Detta var önskvärt eftersom de olika förvaltningar inom Region 

Gotland sinsemellan är mycket olika beträffande storlek och hur styrningen tilläm-

pas. Samtidigt letade jag efter personer som har relationer till varandra. Enligt Al-

vesson (2011) är det viktigt att få olika involverade personers bild av ett och samma 

fenomen.  

För att utföra min studie använder jag två typer av urval. För det första använde jag 

ett så kallad kvalitetsurval (Alvesson, 2011). Enligt detta urval läggs tonvikt i valet 

av intervjupersoner på deras utsagor. Tanken är att vissa intervjupersoner har egen-

skaper som gör dem särskilt relevanta som informanter. För det andra använde jag 

snöbollsurvalet, som Bryman och Bell (2011) beskriver som en process där forskaren 

få kontakter med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen 

och därefter använder dessa kontakter för att få tag på ytterligare respondenter. Snö-

bollsurvalet är på sitt viss slumpmässigt eftersom man inte vet på förhand vilken po-

pulation representera kommer att representera.   

Först kom jag i kontakt med en koncerncontroller och hon framförde önskemål om 

att själv kontakta verksamhetsansvariga och tillfråga dem om de var intresserade av  

att delta i min studie. Genom denna kontakt fick jag ytterligare fyra kontakter med 

chefer som har liknande positioner i olika delar av organisationen. Mitt mål var att 

komma i kontakt med verksamhetschefer och enhetschefer och det var genom verk-

samhetsutvecklare som jag kontaktade de som hade tid att ställa upp för en intervju. 

Det är pågående omorganisationer i flera förvaltningar vilket gör att de flesta verk-

samhetscheferna har hög arbetsbelastning. 

I min undersökning har jag intervjuat en person från ledningskontoret och nio perso-

ner från fyra olika förvaltningar (bilaga A). Alla respondenterna kan delas i tre grup-

per: controller, verksamhetsutvecklare samt chefer. Den första intervjuade personen 

är koncerncontrollern som har arbetat i sin position i fyra till fem år. Vidare har jag 

intervjuat fyra verksamhetssamordnare/verksamhetsutvecklare, en förvaltningschef, 

två verksamhetschefer samt två enhetschefer. Av dessa befinner sig de två enhetsche-

ferna på den lägsta hierarkiska nivån. De två sistnämnda har längst erfarenhet i sina 

positioner (ungefär åtta år). De övriga cheferna är relativt nya i sina positioner (de 

har mellan ett och fyra års erfarenhet). Tjänsterna som verksamhetssamord-

nare/verksamhetsutvecklare är relativt nya befattningar inom Region Gotland. De 

skapades under åren 2009-2010. 
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2.4 Intervjuer och skriftliga dokument 

Vid undersökningen använde jag som nämnts intervjuer för insamling av empiriskt 

material. Bryman och Bell (2011) beskriver två huvudsakliga typer av kvalitativa 

intervjuer som forskaren kan välja emellan. Dessa är helt ostrukturerade och semi-

strukturerade. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju. Justesen och Mik-

Meyer (2010) menar att den semistrukturerade intervjun går till på det sättet att inter-

vjuaren arbetar med en intervjuguide där teman och huvudfrågor är definierade på 

förhand, men det finns utrymme för avvikelse guiden den om intervjupersonen skulle 

ta upp oväntade intressanta teman. I denna typ av intervjun ställer intervjuaren 

samma öppna frågor till alla respondenter med målet att få alla intervjupersoner att 

reflektera över samma frågor. Vid intervjutillfället hade jag en intervjuguide med 

teman och huvudfrågor som jag var intresserad av (se bilaga B). Fördelen med viss 

struktur, menar Alvesson (2011) är att man med större sannolikhet får de svar som 

man vill ha och det blir lättare att sortera, jämföra och analysera materialet. Under 

samtalet ställde jag ett antal delfrågor och lämnade utrymme för olika kommentarer 

som intervjupersonen gjorde, vilka kunde vara intressanta för min studie.   

Innan intervjun berättade jag om undersökningens syfte och vad huvudfrågorna 

handlade om. Tiden för genomgörandet av intervjun varierade mellan 30 minuter till 

nästan två timmar. Respondenterna är anonyma och deras namn nämnas inte i detta 

arbete. Alla respondenter tillfrågades om möjligheten att spela in samtalet och samt-

liga har godkänt det. Således har alla intervjuer inspelats och sedan transkriberats. 

Efter transkriberingen skickades sammanställningen till respondenten för kommenta-

rer och godkännande. 

Vid genomförande av fallstudier och användning av kvalitativa intervjuer har olika 

organisationsdokument en speciell vikt för forskaren, menar Bryman och Bell 

(2011). Skriftliga källor kan ge forskaren viktig bakgrundinformation om organisat-

ionen som senare kan användas vid analysen. I studien har jag analyserat sådana 

skriftliga dokument från Region Gotland som Regel för styrning och uppföljning i 

Gotlands kommun (2003), Strategisk plan och budget 2014-2016 och årsredovis-

ningar. 

 

2.5  Analys av det empiriska materialet 

Det bearbetande empiriska materialet kompletterades med citat från intervjuerna för 

att tydligröra respondenternas synpunkter. Transkriberande text från intervjuerna 

bearbetades utifrån en analysmodell som beskrivs i det tredje kapitlet (figur 2). Re-

sultaten från intervjuer och analys av dokumenter kopplades sedan till teoretisk refe-

rensram för att beskriva hur relationer mellan teorin och empirin ser ut. Utifrån ana-

lysen dras slutsatser om sambandet mellan teorin och empirin som kan komplettera 

den befintliga teorin.    
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2.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2011) påpekar att forskaren ska vara medveten om att fallstudier 

har en svag validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida undersökningens 

resultat faktiskt belyser forskningsfrågan. Denna studie är uppbyggt på ett enda fall. 

Detta medför problem med validitet. Reliabilitetet handlar om i vilken grad som 

undersökningens metoder är så välbeskrivna att andra forskare skulle kunna upprepa 

undersökningen och komma fram till samma resultat (Justesen och Mik-Meyer, 

2010). I denna studie finns en beskrivning hur jag gick till vägar i undersökningen. 

Detta möjliggör att göra samma studie i stora drag. Dock är det svårt att få exakt 

samma svar från respondenter. 

Jag är medveten om de problem som snöbollsurvalet orsakar. Främst är det osanno-

likt att sampel kommer att vara representativt för populationen. Detta leder till att 

resultaten i undersökningen inte kan tillämpas på andra fall. Dock är syftet med såd-

ana studier inte att generalisera till andra fall, utan att gå på djupet i detaljerna i ett 

visst enskilt fall. Justesen och Mik-Meyer (2010) skriver om analytisk generaliser-

barhet, som förutsätter att undersökningsresultaten jämförs med andra fallstudier på 

området. På det sättet kan få forskaren en viss grad av teoretisk generalisering utifrån 

detta fall. Bryman och Bell (2011) menar att snöbollsurvalet kan passa vid kvalitativa 

undersökningar där frågan om extern validitet och möjligheten att generalisera är inte 

lika framträdande som vid kvantitativa undersökningar. 
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3 Styrning av verksamhet – ett teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen. Inledningsvis beskrivs teo-

rier kring New Public Management som har stor påverkan på den offentliga sektorn. 

Därefter förklaras begrepp ekonomi- och balanserad styrning. Vidare presenteras 

teorier kring balanserade styrkort och styrmix utifrån teoretisk och empirisk forsk-

ning.   

3.1 New Public Management 

Sedan i början av 1990-talet har förändringar i synen på styrning av offentlig verk-

samhet skett. Dessa förändringar inspirerade bland annat att de styrmodeller som från 

början var utvecklade för det privata näringslivet började användas i offentliga orga-

nisationer. Idag genomsyrar idéer om målstyrning, konkurrensutsättning och decent-

ralisering den offentliga sektorn (Almqvist & Mårtensson, 2011).  

Valet att i offentlig verksamhet använda metoder, modeller och verktyg som utveck-

lats inom det privata näringslivet kallas för New Public Management (NPM) (Hood, 

1995, Lapsley, 2008, Almqvist & Mårtensson, 2011). Innan NPM trenden kom styr-

des den offentliga sektorn av så kallad progressive public administration (PPA). 

Hood (1995) menar att PPA bestod av två styrningsidéer. Den första idén var att 

styrning och struktur av offentlig sektor på ett tydligt sätt skulle särskilja sig från den 

privata sektorn. Det andra sättet var att utforma regler som inte byggde på kontrakt, 

utan på förtroende. Detta för att motverka korruption bland politiker och tjänstemän. 

PPA- idéerna skulle leda till låga transaktionskostnader och bidra till en högre effek-

tivitet. Kritiken mot PPA under 1980-talet ledde till att NPM-rörelse växte fram 

(Hood, 1995). 

Almqvist och Mårtensson (2011) anser att syftet med NPM var att eliminera skillna-

den i styrning och ledning mellan det offentliga och privata sektorn samt att genom 

styrningen öka resultatansvaret inom den offentliga sektorn. Almqvist och Mårtens-

son hävdar att NPM har två inriktningar. Den första inriktningen är ett företagsorien-

terat NPM-ideal, där det privata företaget ses som en förebild. Den andra inriktning-

en är ett marknadsorienterat NPM-ideal, där marknaden med sin mångfald av aktörer 

är det som eftersträvas. Det är det företagsorienterade NPM-idealet som har spridit 

sig bland de svenska kommunerna. 

Hood (1995) fastställer ett antal grundidéer kring NPM. En av dessa idéer är att inom 

offentlig sektor ska de traditionella styrverktygen, som till exempel är utformade i 

form av policy, bytas ut mot styrverktyg, som privata företag använder. Tydliga mål-

formuleringar, noggrann uppföljning av måluppfyllelser och utvärdering av resultat 

får en viktig roll i offentlig verksamhet. Den andra idén är att prestationer och mål 

ska väga tyngre än styrning med fokus på resurser, dvs. fokus ska flyttas från input 

till output. Konkurrentutsättning, både intern och extern, synligt ledarskap samt de-

centralisering är andra principer som NPM vilar på.  

NPM har antagit de traditionella värderingar som prestation och effektiviteten från 

privata organisationer för att utveckla effektiviteten i offentliga tjänster. NPM för-
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sökte omvalda byråkratiska organisationer genom att införa den nya ekonomistyr-

ningen (Lapsley, 2008). En av modeller för målstyrning som från början var utveck-

lad för den privata sektorn och som senare har fått genomslag i den offentliga sektorn 

är balanserade styrkort (Petri & Olvi, 2014).   

 

3.2 Balanserad styrning 

Nilsson et al.(2010)  menar att all styrning i organisationer syftar till att påverka be-

teendet och därmed en verksamhets genomförande och resultat. Målet är att utforma 

och använda styrningen för att förverkliga de strategier som valts. Nilsson et al. defi-

nierar ekonomistyrning som ”formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer 

och processer som en organisationsledning använder för att formulera strategier och 

genomföra dem genom att påverka beteenden i organisationen”(Nilsson et al., 

2010:13). Utformning av ekonomistyrningen handlar om vilken roll ekonomistyr-

ningen ska ha bland andra former av styrning.  

Petri och Olve (2014) utvecklar konceptet balanserad styrning. Enligt Petri och Olve 

benämns styrning som balanserad verksamhetsstyrning där balanserade styrkort är 

avgörande komplement till budgetstyrning. Balanserad styrning innebär att man 

medvetet tar in strategier och verksamhetsavsedd logik i styrningen. Detta handlar 

om hur styrningen görs strategiskt.  

Almqvist och Mårtensson (2011) hävdar att styrningens fokus har förskjutits idag. 

Såväl privata som offentliga organisationer är intresserade av verktyg som kan syn-

liggöra organisationens värdeskapande processer. Vidare menar Almqvist och Mår-

tensson att det är eftersträvansvärt att ledningen bygger på en princip om horisontell 

styrning, som innebär styrning av processer och aktiviteter. Detta står i motsats till 

det traditionella synsättet som bygger på principen om vertikal styrning, dvs. uppi-

från och ned genom organisationshierarkin. Dessutom fokuserar många organisation-

er snarare på proaktiv än reaktiv styrning, där det som organisationen vill uppnå är 

viktigare än tidigare uppnått resultat. 

 

3.3 Balanserad styrning inom offentlig sektor 

Balanserade styrkort som styrmodell utvecklades av Kaplan och Norton (1996) som 

ett styrmedel för privata företag som har vinstdrivande syfte. Trots det starka nä-

ringslivsfokuset har styrkortet implementerats i många offentliga organisationer. 

I första versionen av balanserade styrkort fanns fyra perspektiv. Dessa perspektiv är 

finansiella, kund, process och förnyelse(Kaplan & Norton, 1996). I det nordiska vari-

antet av balanserade styrkort  medarbetareperspektiv lagts till som femte perspekti-

vet.  

3.3.1 Användningsområde 

Enligt Kaplan och Norton (1999) är balanserade styrkort ett strategisk planerings- 

och ledningssystem. Systemet ger en ram och ett språk som kan förmedla visionen, 

affärsidén och strategin. Med hjälp av ett antal mått, talar styrkortet om för medarbe-
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tarna vilka faktorer som påverkar resultat idag och i framtiden. Petri och Olve (2014) 

anser att styrkan hos styrkort är att det möjliggör kommunikation om en verksamhet, 

sätta mål, göra uppföljningar, rapportera och samla in vad man lärt sig. Vem, hur, när 

och vad bestämmer varje organisation, beroende på vad den strävar efter. Kaplan och 

Norton (1999) påpekar att balanserade styrkort inte bör användas för kontroll, utan 

istället för kommunikation, information och lärande. 

Wisniewski och Ólafsson (2004) hävdar att balanserade styrkort ger stora möjlighet-

er för offentliga organisationer till att förbättra prestationer och resultatmättning. I 

princip kopplar styrkortet strategiska prioriteringar och mål till verksamhetsplaner 

som i sin tur kopplas till resursförbättringar. Styrkortet är ett sätt att sammankoppla 

strategiska mål och operativa aktiviteter. 

Enligt Bisbe och Barrubé (2012) har balanserade styrkort flera användningsområden 

inom offentlig verksamhet. Styrkortet kan användas för att underlätta beslutfattande, 

att betona planering, politisk inriktning, övervaka korrigerande åtgärder med mera. 

Styrkortet kan också användas för att säkerställa målkongruens mellan förvaltningar 

och fokusera på frågor om ansvar, utvärderingar och belöningssystem. 

Enligt Petri och Olve (2014) bör styrkort användas för att förverkliga organisationens 

strategier. En tydlig strategi är nödvändigt för möjlighet att använda styrkortet som 

modell. Petri och Olve menar att ett bra styrkort dels speglar strategin, dels är ett sätt 

att hålla dialog mellan chefer och medarbetare om sin verksamhet. I detta samman-

hang spelar måtten i styrkortet en viktig roll. Ett lämpligt antal mått är 15-20, förde-

lade på olika perspektiv. Alltför många och krångliga mått skapar förvirring bland 

medarbetare. 

Det är oftast ledningen som utformar styrkort, men det är verksamhetsansvariga som 

tillämpar dem. Det är först när chefer och medarbetare enas om lämpliga mått för 

styrkorten och förstår dem, som styrkorten blir en mekanism som uttrycker vars och 

ens uppdrag och ansvar (Petri & Olve, 2014). 

Malmi (2001) genomförde en empirisk studie om praktisk användning av balanse-

rade styrkort bland 17 finska företag. Enligt denna studie används styrkort i stort sett 

på två olika sätt. Det första sättet är målstyrning vilket innebär att organisationen 

sätter upp mål, gör någon ansvarig för att uppnå dessa mål och bestämmer belöning 

baserade på prestationer. Det andra sättet är användning av styrkort som enbart in-

formationssystem där styrkort är en sammanställning av strategiskt relevant inform-

ation vars syfte är att hjälpa chefer att fokusera på det som är viktigt.   

Wiersma (2009) studerar hur chefer använder det balanserade styrkortet. Det är den 

första empiriska undersökningen som handlar om flerdimensionell balanserade styr-

korts användning. Denna empiriska studie byggs på svar av 224 enkäter från nitton 

olika företag från Holland. Wiersma kommer fram till att chefer kan använda balan-

serade styrkort som metod för tre olika syften sådana som: beslutfattande och beslut-

rationalisering, samordning av verksamhet inom en organisations enhet och självut-

värdering. Enligt Wiersma finns olika faktorer som påverkar på vilket sätt varje en-

skild chef använder balanserade styrkort. Detta grundar sig på bland annat organisat-
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ionens syn på styrkortet och dess utformande samt de alternativa styrverktygen som 

används i organisations enhet och chefs förmåga att ta in ny information. 

 

3.3.2 Praktisk tillämpning: framgångsfaktorer och problem 

Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) studerar användning av balanserade styr-

kort inom offentliga organisationer som lokala myndigheter i New Zeeland. Denna 

studie omfattar analys av de faktorer som stödjer eller hindrar en effektiv genomfö-

rande av balanserade styrkort. Enligt Northcott och Ma’amora Taulapapa finns det 

tre särskilda utmaningar vid genomförande av balanserade styrkort inom offentlig 

verksamhet. För det första föreligger ett behov av att klart och tydlig kommunicera 

strategier till chefer så att de förstår sina roller och de aktiviteter som kopplats till 

viktiga strategiska utfall. Detta leder till bättre förutsättningar att använda balanse-

rade styrkort som strategisk verktyg. 

För det andra är det viktigt att anpassa balanserade styrkort till en verksamhetens 

kontext. Anpassning av balanserade styrkort anses vara särskilt utmanande bland 

offentliga organisationer. Komplexitet av offentliga organisationer kan försvåra att 

identifiera lämpliga framgångsfaktorer, mått och antal.  Northcott och Ma’amora 

Taulapapa (2012) menar att en modell anpassad till offentliga organisationer är lämp-

ligare än standard Kaplan och Nortons (1996) modell.  

För det tredje visar denna studie att balanserade styrkorts kausalitet är underutveck-

lad inom den offentliga sektorn. Styrkortets orsaksamband kan vara svårare upprätt-

hålla i offentligt sammanhang där cheferna anser att vissa organisatoriska utfall for-

mas av yttre krafter som till exempel lagstiftning och politik, och som är utanför de-

ras kontroll.  

Chavan (2009) utförde en fallstudie där erfarenheter av tillämpning av balanserade 

styrkort undersöktes inom australienska organisationer. Chavan menar även att för att 

balanserade styrkort ska fungera som de tänkt behövs vissa betydande förändringar i 

kultur inom organisationen. Balanserade styrkort kräver förståelse, engagemang och 

stöd från toppen till ner inom organisationen. Det tar tid för att göra styrkortet le-

vande och livskraftig eftersom det tar tid för kultur förändringar. Vidare framhåller 

Chavan att olika organisationer behöver olika styrkort för att organisationer skiljer 

sig av typ, storlek, medarbetare, sina behov, produkter och tjänster.  

Chavan (2009) poängterar att det inte bara är balans mellan olika perspektiven i styr-

kort som är viktigt utan också en balans mellan mål och ansvar. Medarbetare i orga-

nisationen är det nyckeln till framgång för den balanserade styrningen. Balanserade 

styrkort begär att medarbetare bör acceptera ansvar för förverkligandet av målen i 

balanserade styrkort. Chavan bekräftar att balanserade styrkort modellen är svår att 

genomföra. Modellen kräver ständigt utveckling och en hel del arbete. För att bidra 

på effektivt sätt till måluppfyllelse bör styrkort skräddarsys för varje enhet av organi-

sationen. Tillämpning av styrkort på den lägsta nivån i organisationen kan bli ett fö-

remål för regelbundna dialoger. 
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Johansson et al. (2006) diskuterar olika problem som uppstår med den tillämpade 

användningen av balanserade styrkort. Decentralisering i organisationer inom den 

offentliga sektorn, kan leda till problem att anpassa de mål som ledningen formulerar 

på olika nivåer i organisationen. Otydliga mål leder till en mångfald av tolkningar 

bland organisationens enheter och ökar därmed risken för att olika enheter formulerar 

kontrasterande eller motstridiga mål och nyckelåtgärder. Det blir en central fråga för 

balanserade styrkort att uppnå kongruens i mål och styrning på alla nivåer inom en 

organisation.   

Nørreklit (2003) kritiserar i sina studier balanserade styrkort och framhåller att det är 

problematiskt att använda det som strategisk instrument. Nørreklit menar att det är 

ledningen som utformar balanserade styrkort med liten medverkan av medarbetarna. 

Detta leder till att medarbetare bara kan reagera och inte agera självständigt. Resulta-

tet blir att det uppstår en diskrepans mellan strategi, uttryckt i termer av strategi och 

de åtgärder som faktiskt tagits. Dessutom är det problematiskt att styrkortets mål ofta 

är uppsatta av ledningen, som inte tagit emot feedback av faktiska användare. Vidare, 

menar Nørreklit balanserade styrkort återspeglar inte förändringar i omvärlden, ef-

tersom det inte har något direkt samband med marknaden. 

Enligt Nilsson et al., (2010) bör ekonomistyrning utformas medvetet, som en del av 

en organisations styrmix. Vidare presenteras teorier kring styrmixen. 

 

3.4 Styrmix 

Nilsson et.al. (2010) definierar en styrmix som en kombination av olika former av 

styrning som organisation tillämpar. Dessa olika delar ska komplettera och förstärka 

varandra på ett genomtänkt sätt. Olika former av styrningen används parallellt och 

kan vara effektiva i olika situationer. Även inom ekonomistyrningen konstaterar 

Nilsson et al., kan man tala om en styrmix. För att ledningens budskap ska få resultat 

krävs det att alla delar av styrningen är integrerade och passar ihop med varandra. 

Petri och Olve (2014) menar att det är viktigt att stämma av hela styrmixen och und-

vika olämpliga motsägelser i den.  

Malmi och Brown (2008) introducerar Management Control Systems Package 

(MCS) som liknar Nilsons et al. (2010)  uppfattning om vad som ska ingå i styr-

mixen. Malmi och Browns typologi har valts att användas som teoretisk referensram 

i denna uppsats. Denna typologi inkluderar ekonomistyrning fem komponenter: kul-

turstyrning, planering, cybernetiskt styrning, belöning och bonusar och administrativ 

styrning (figur 1). 
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Malmi och Brown (2008) menar att alla dessa komponenter behövs för att skapa en 

helhet i styrningen. Vidare presenteras de fem komponenterna av Malmi och Browns 

typologi mer i detalj. 

3.4.1 Kulturstyrning 

Kulturstyrning bygger på värderingar och sociala normer som påverkar beteende hos 

chefer och medarbetare. Även om kultur ibland kan ligga utanför chefers kontroll 

kan kulturstyrning användas för att påverka medarbetare. Kulturstyrning består av 

ledningens kommunicerade värderingar, synliga symboler samt klaner. Värderingar 

fungerar på tre nivåer. Den första nivån är när organisationer medvetet rekryterar 

individer som delar organisationernas värderingar. Den andra nivån är när värdering-

ar hos individer förändras för att passa in organisationens värderingar. Den tredje 

nivån är när anställda agerar i enlighet med organisationernas värderingar, även om 

de inte delar dem personligen. I alla tre fall syftar värderingar till att påverka beteen-

den hos de anställda. I symbolbaserad styrning skapar organisationer synliga uttryck 

för att utveckla en speciell typ av kultur. Subkulturer eller småkulturella enskilda 

grupper kännetekas som klaner. Klanstyrning fungerar genom att etablera värdering-

ar och föreställningar genom ceremonier och ritualer i klanen (Malmi &Brown, 

2008). 

 

3.4.2 Planering 

Genom planering bestäms organisationens mål och aktiviteter vilka påverkar därmed 

beteenden. Planering tillhandahåller även de standarder som ska uppnås i relation till 

målet, vilket klargör vilka ansträngningar och beteenden som förväntas av medarbe-

tarna. Planering möjliggör kongruens kring mål mellan olika funktionsområden inom 

en organisation. Planering består av kort- och långsiktig planering. Kortsiktig plane-

ring är en åtgärdsplanering som berör mål och åtgärder för den närmaste framtid, 

 

Figur 1: Management Control Systems Package (Översättning: Nilsson et al., 2010:67). 
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oftast en period på 12 månader eller mindre. Denna styrning har en taktisk inriktning, 

medan den långsiktiga planeringen har mer strategiskt fokus (Malmi &Brown, 2008). 

 

3.4.3 Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning inkluderar mått som möjliggör kvantifiering av fenomen, akti-

viteter eller system samt prestationsstandarder eller mål som ska uppnås. Inom denna 

styrning finns en återkopplingsprocess som möjliggör jämförelse mellan resultatet av 

aktiviteterna och standarderna, vilket blir till underlag för en avvikelseanalys. Syftet 

är att säkerställa måluppfyllelse och att målen löpande omprövas. Cybernetisk styr-

ning består av budget, finansiell och icke-finansiell rapportering samt rapporterings-

system av hybridkaraktär som till exempel balanserade styrkort(Malmi &Brown, 

2008) . 

 

3.4.4 Belöningar och bonusar 

Belöningssystem är en del av styrning som fokuserar på att motivera och öka prestat-

ioner hos individer och grupper inom organisationen. Genom att använda belöningar 

och bonusar kan man kontrollera ansträngningarnas riktning, hur länge de fortgår och 

deras intensitet (Malmi &Brown, 2008). 

 

3.4.5 Administrativ styrning 

Administrativ styrning påverkar medarbetarnas beteenden genom organisering av 

individer, övervakning av beteenden och ansvarsfördelning. Processen specificerar 

hur uppgifter eller beteenden ska genomföras alternativt, eller inte alls genomföras. 

Administrativ styrning består av tre delar: organisationens ledningsstruktur, organi-

sationsstruktur samt policys. Ledningsstruktur avspeglar sammansättningen av orga-

nisationens ledning. Ledningsstrukturen innefattar auktoriteter och ansvarsskyldighet 

samt även de system som används för att säkerställa att de olika enheterna inom or-

ganisationen kan samordna sina verksamheter både vertikalt och horisontellt. Sam-

ordning kan ske, till exempel, genom olika möten där beteende hos medarbetare kan 

påverkas. Organisationsstruktur är en form av kontroll, som kan uppmuntra vissa 

kontakter och relationer och därmed bidra till en minskning av variationer av olika 

beteenden. Policys och riktlinjer specificerar processerna i organisationen och styr 

beteenden hos medarbetarna (Malmi &Brown, 2008). 

 

3.5 Tolkning av teoretisk referensram 

Under de decennier som NPM influerat verksamheten inom den offentliga sektorn 

runt om i värden, har offentliga organisationer fått ett ökat tryck på att visa effektiv 

verksamhetsstyrning. Region Gotland är en av dem. Det är angeläget att introducera 

en teoretisk referensram med redovisning av teorier kring NPM, för att få förståelsen 

av hur synen på styrning inom offentlig verksamhet förändrats med NPM och vad 
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som har inflytande på styrningen. För att få svar på forskningsfrågan har två koncept 

valts, vilka tillsammans utgör studiens teoretiska tolkningsram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egen analysmodell. 

Teoretisk referensram består av två delar: balanserad styrning (Petri och Olve,2014,  

tidigare empiriska forskningar) och styrmix (Nilsson et al., 2010) eller MSC (Malmi 

och Brown, 2008). Teoretisk referensram beskrivs i en analysmodell (figur 2). Valda 

teorier är relevanta för att ta reda på hur chefer tillämpar styrningen praktiskt inom 

offentlig organisation och vilka motsättningar som finns mellan olika styrmodeller.  

Denna tolkningsram kommer även användas under resultatredovisningen av min em-

piriska studie. Region Gotland har balanserad styrning som styrfilosofi med använd-

ning av balanserade styrkort som styrverktyg. Därför är det nödvändigt att presentera 

teorin om balanserade styrkort (Kapplan och Norton, 1996,1999) i korta drag samt 

forskning som behandlar tillämpningen av balanserade styrkort inom offentliga orga-

nisationer (Wisniewski och Ólafsson, 2004; Northcott och Ma’amora Taulapapa, 

2012). För att kunna styrka slutsatser i kapitlet presenteras resultat av några tidigare 

empiriska forskningar. Detta ger möjlighet att ställa denna studie i relation till närlig-

gande forskning.  
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4 Styrning ur chefers perspektiv – en empirisk 
undersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökning som gjordes inom Region Got-

land. Empiriska data består av respondenternas svar samt informationen ifrån Region 

Gotlands skriftliga dokument och hemsida. I första hand refereras det till responden-

terna. Mer information om respondenterna och intervjuerna finns i bilaga A. Uppdel-

ningen av kapitlet sker utifrån de teorier och koncept som behandlas i den teoretiska 

referensramen och fokuserar på tillämpningen av styrning utifrån styrmixen och ba-

lanserad styrning. 

4.1 Balanserad styrning inom Region Gotland 

4.1.1 Region Gotlands styrmodell 

Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan 2011 heter Region Gotland. 

Sedan 1971 fyller regionen rollerna som kommun och landsting. Region Gotland är 

en komplex och stor organisation med många medarbetare och chefer inom olika 

typer av verksamheter. En sådan typ av organisation behöver enligt Petri och Olve 

(2014) i hög grad en verksamhetslogik och strategiska prioriteringar.  

I början på 2000-talet fick Gotlands kommun, som många andra kommuner i Sve-

rige, upp ögonen för balanserat styrkort och man bestämde sig att börja tillämpa mo-

dellen. Intresset blandchefer och medarbetare väcktes bland annat genom att visa att 

styrkortet kan bidra till att göra politikens prioriteringar och förväntningar tydligare 

(Petri & Olve, 2014). Sedan 2002 är styrkortet den gemensamma styrmodellen för 

Region Gotland. Styrkortet legitimeras och skrivs in i regionens strategiska plan årli-

gen. Var fjärde år omprövas styrkortet.  

Region Gotland använder balanserad styrning som styrmodell. Balanserad styrning 

bygger på ett helhetstänkande. Samtidigt och i förhållande till varandra analyseras 

samhällsutveckling, resultat från regionens verksamhet, brukarupplevelser, medarbe-

tarnas situation och regionens finansiella ställning. Det balanserade styrkortet an-

vänds om ett verktyg och länkar samman alla verksamheter och driver de mot samma 

mål (Region Gotland, 2013). 

Styrkortet är obligatoriskt på minst två nivåer i Region Gotland: på övergripande 

koncern- och nämndnivån. I koncerns gemensamma styrkort finns en tydlig vision 

för Gotland. Denna vision formulerades i 2008 och sträcker sig ändå till 2025. Med 

utgångpunkt i visionen har styrkortet fem perspektiv (figur 3) med fem övergripande 

mål.  

Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten och man eftersträvar att få en 

balans mellan de olika perspektiven. Mellan perspektiven finns flera orsak-verkan 

samband som påverkar varandra på olika sätt. Här nedan beskrivs vad de olika per-

spektiven innebär:  

 Brukare/kunder används som ett samlat begrepp för mottagarna av de tjänster 

som Region Gotland producerar. 
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 Processer – varje process omvandlar vissa resurser till ett resultat. Resultat 

ska tillfredsställa kunder med så låg resursutgång som möjligt. 

 Medarbetare/ledare – innefattar alla som har Region Gotland som arbetsgi-

vare. 

 Samhällsperspektivet speglar regionens roll för att bidra till medborgarnas 

livskvalitet och regionens ansvar för den regionala utvecklingen. 

 Ekonomiperspektivet avser de resurser som satsas i regionens verksamheter. 

Ekonomin ska vara i balans (Gotlands kommun, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Koncernstyrkort Region Gotland (Region Gotland, 2011). 

Regionens alla styrkort har samma vision, övergripande mål inom varje perspektiv 

och värderingar. Varje nämnd utformar sina strategier, kritiska framgångsfaktorer 

och mått. Dessa visar vad som är viktigt att följa upp för att säkra måluppfyllelse. 

Målen följs upp och rapporteras till fullmäktige två gånger om året. Utfallet i region-

ens styrkort redovisas i årsredovisningen. 

 

4.1.2 Respondenternas uppfattning om styrningen 

Enligt respondenterna utförs det parallellt två typer av styrning: styrning genom ba-

lanserade styrkort och budgetstyrning. Styrkortet innehar det övergripande målet för 

verksamheten medan budgeten är obligatorisk och måste hållas. Sedan finns även 

policys som föreskriver på vilket sätt man ska handla. Samtidigt påverkas vissa verk-

samheter av speciella lagar. 

Majoriteten av respondenterna har liknande uppfattning om styrningen. Exempelvis 

definierar chef A styrning på följande viss: 

Vision 

Kund- 

perspektiv 

Medarbetare 

/ledar- 

perspektiv 

Ekonomi- 

perspektiv 

Process- 

perspektiv 

Samhälls- 

perspektiv 
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Styrning är att analysera nuläge och sedan bestämma vart skall vi, ska vi förändra 

någonting och i vilket håll och i så fall planera det, sedan genomföra det och följa upp 

det, om man nådde dit. Det finns olika metoder att åstadkomma den förändring man vill 

göra. Och då är balanserad styrning är ett sätt, förstås, försöka att hålla ordning på de 

perspektiv, som man tror viktigast för verksamheten att hålla ordning på
1
. 

Enligt chef B och chef C är styrning att ha någon slags verksamhetsmål, att be-

stämma vad som ska åstadkommas och på vilket sätt nå man dit. 

Verksamhetsutvecklare D, chefer D och E tycker att det är bara ekonomistyrningen 

som förvaltningen håller på i dagsläge. Det är budgeten som styr verksamheten. 

Verksamhetsutvecklare A upplever styrningen som den kommer från olika hål, a det 

är sammanställning av olika delar.  

Alla respondenter är väl medvetna om balanserad styrning och vad balanserade styr-

kort innebär. Enligt controller ska styrkortet styrka balansen och man ska försöka att 

nå balans inom alla perspektiv. Chef B menar att för att åstadkomma balanserad 

styrning behövs ekonomi balanseras med andra delar. Enligt chefen B är balanserad 

styrning sätt att förstå att alla delar håller ihop och i praktiken är det balanserande 

hela tiden med allt möjligt för att få till en bra verksamhet. Det är delade åsikter i 

frågan om det finns balans eller inte. Detta framgår i följande citat: 

Jag tror inte så mycket på balanserad styrning som koncept. I verkligheten är det så om 

man inte får ihop budgeten så är man rökt. Så gäller vid en konflikt mellan mål och 

ekonomiska resurser. Då är det de ekonomiska resurserna som är överordnade verksam-

hetsmålen [Gotlands kommun, 2003]. Pang. Så mycket för balanserad styrning Kan det 

bli någon balans om i våra tyngsta dokument står, att om vi inte får ihop pengar så gäl-

ler inte det
2
. 

Vi har haft rätt bra balans. Vi kunde jobba med processutvecklingar samtidigt som vi 

kunde höja kundnöjdheten och medarbetare har blivit också nöjdare. Vi hade koll på de 

här och kunde kommunisera de ut. Det funkar rätt bra
3
 

Praktiskt vi har den balansen som vi har i ekonomin. Vi har inte riktigt balansen, det 

fungerar inte praktiskt. Ekonomin har för stor delen, så balansen tippar ner till ekono-

mihållet. Egentligen borde ekonomin vara resultaten av de andra fyra perspektiv
4
. 

Verksamhetsutvecklare C och D anser alltså att det är ekonomin som styr och då är 

det svårt att prata om balansen. Chef A är medveten om att ekonomin är överordnad 

samtidigt anser hon/han att oftast finns det balans i verksamheten. Verksamhetsut-

vecklare D uppfattar att den bestämmelsen att ekonomin är överordnad alla andra 

mål leder till att modellen blir kortsluten. 

 

                                                 
1
 Förvaltningschef, intervju genomfördes den 14 april 2014 

2
Verksamhetssamordnare, intervju genomfördes den 7 april 2014 

3
 Förvaltningschef, intervju genomfördes den 14 april 2014 

4
 Verksamhetsutvecklare, intervju genomfördes den 9 april 2014  
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4.1.3 Praktisk tillämpningen av styrning  

Det finns två olika sätt att arbeta med styrkort praktiskt. En del förvaltningar sätter 

upp ett styrkort, bestämmer framgångsfaktorer och mättningar och följande fyra år 

bara följa upp mål utan att revidera styrkortet. På det sättet arbetar ledningskontoren 

med gemensamma styrkortet för hela regionen. Enligt controller leder det till att mål 

som var uppsatt för fyra års sedan kan tappa sin aktualitet och det kan tillkomma 

andra mål som organisationen behöver arbeta mot, men man är tvungen att följa upp 

de gamla målen och får ingen möjlighet att följa upp det relevanta målet. Den andra 

delen av förvaltningar reviderar sina styrkort varje år och på det sättet gör uppsatta 

mål mer levande. 

Chef A beskriver hur arbete med balanserade styrkort tillämpas praktiskt. Visionen 

och övergripande målen från regionens gemensamma styrkort följer med till styrkort 

på alla lägre nivå. Strategier som gäller verksamheten utvecklas förvaltningsnivå. 

Utifrån strategier tas fram framgångsfaktorer. På varje enhet plockas fram mättetal 

som passar dess verksamhet. Detta ger chefen parametrar för att styra verksamheten. 

Förvaltningen använder balanserade styrkort för att bygga upp sin affärsplan. Det är 

de olika perspektiven och uppsatta mål som ligger till grund för affärsplanet.  De 

återfinns sedan i varje medarbetarekontraktet som görs varje år. I medarbetarekon-

traktet återfinns aktiviteter från styrkortet så att alla medarbetare ser vad som de ska 

uppnå med sitt arbete. Medarbetarekontraktet ger upphov för dialog och resonemang 

kring verksamheten mellan chefer och medarbetare. Enligt chef A ska varje medar-

betare uppleva att hon/han har ett styrkort att förhålla sig till och att det finns ett ak-

tivitetsplan kopplat till styrkortet. 

Detta sätt att arbeta bekräftar chefer D och E från samma förvaltning. Skillnaden är 

att på den lägsta nivån arbetar chefer med aktiviteter och uppföljning av dem. På 

andra förvaltningar slutar praktisk användning redan på förvaltnings nivå och inte går 

ens på verksamhetschefsnivån.  

När det gäller de perspektiv som styrkortet innehar svarade chefer på verksamhets- 

och enhetsnivån att det är i processperspektivet arbetar de mest. En av verksamhets-

chefer nämnde medarbetareperspektiv och samhällsperspektiv. Förutom det poängte-

rade de vikt av kunden. På en av förvaltningar är styrning väldigt kundstyrt. Här skil-

jer sig uppfattningarna åt att två verksamhetsutvecklare uppfattar att det ekonomiper-

spektivet som man arbetar mycket med och de andra två verksamhetsutvecklare an-

ser att det är processperspektiv som de riktar sig mest åt.  

Samhälsperspektivet som finns i styrkortet är lite svårt att förstå. Controller menar att 

det svårt att arbeta med samhällsfrågor utifrån styrkortet då fyra år är för kort period. 

Samtidigt är det bra att ha eftersom det ändå finns någon som man kan följa upp och 

vända sig emot till. Chefer A och B tycker att det perspektivet är för abstrakta. 

Alla respondenter fastställer att medarbetare är medvetna att styrkort finns. Men det 

varierar hur mycket medvetna de är. Chef B anser att medarbetarna efterfrågar efter 

mål. Det är genom arbets- och chefs möter kommuniseras styrkortet ut.  

De flesta respondenterna anser att styrkortet är det dokument som mest används för 

att följa upp målen. På alla förvaltningar görs uppföljningar två-tre gånger per år. 

Några respondenter framhåller att de använder detta dokument eftersom det är ett 
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krav från ledningen. Verksamhetsutvecklare A menar att för att få mer praktisk an-

vändning behöver man följa upp det mer oftare. Praktisk brytes mål ner på arbetsträf-

far, där också riktlinjer dras. Alla förvaltningar jobbar i ledningsgrupper där prak-

tiska aspekter stämmas av.  

Flera respondenter betraktar att styrkortet på övergripande nivån inte är så levande i 

vardagen. Strategier som gäller för alla nivåer är för allmänna och generella. De på-

verkar inte valet som man gör vid beslut och det är svårt att följa upp beslut. Chef B 

anser att det inte blir så mycket hjälp i vardagen ifrån förvaltningsstyrkort. För att få 

detta behövs det mer detaljerat dokument på lägre nivån men det blev inte av på 

grund av chefbyte.  

 

4.2 Styrmix 

4.2.1 Kulturstyrning 

Organisationskultur är ett svårt definierat begrepp. Chef A definierar kulturstyrning 

som: ” det genom att agera utifrån vad man önskar, kulturen ska leda oss till och att 

chefer och medarbetare agerar på det sättet ”
5
. Controller menar att det inte finns 

någon gemensam bild av kulturen i kommunen. Olika kulturer har vuxit fram på 

olika förvaltningar. Controller inser att det märks rätt tydligt att alla förvaltningar har 

olika kultur.  

Alla respondenter har sin syn på vad organisationskultur innefattar och på vilket sätt 

kulturen används i styrningen. Värderingar styrs uppifrån och organisation har tre 

gemensamma värderingar: delaktighet, förtroende och omtanke. Dessa tre värdering-

ar ska sätta grunden för kulturen. Alla respondenter är medvetna att de värderingarna 

finns eftersom de följer styrkorten på alla nivåer. Men de flesta respondenterna me-

nar att de inte arbetar med dem aktivt i vardagen. Respondenterna har värderingar i 

bakgrunden, men för att det ska bli en del av styrningen, behövs det att arbeta mer 

aktivt med värderingarna. Värderingar måste tolkas och diskuteras för att genomsyra 

organisationen. 

Några förvaltningar arbetar med Lean filosofin, för att få till en lärande organisation 

och ständiga förbättringar. Respondenterna nämnde själständiga medarbetare, förtro-

ende för personal, ledarskap, synliga chefer, samarbete och feedback som svar på 

frågan om vad kulturstyrning grundas på. 

Som symbol använder Region Gotland en gemensam grafisk profil och alla förvalt-

ningar ska använda sig av den. Symbol bidrar till extern och intern identifikation 

olika målgrupper. 

Klaner är inte så vanliga inom regionen. Begreppet klan var okänt för respondenter-

na. Efter förklaringen, är ingen av respondenter som kunde identifiera några klaner. 

 

                                                 
5
 Förvaltningschef, intervju genomfördes den 14 april 2014 
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4.2.2 Planering 

Det finns både långsiktigt och kortsiktigt planering i styrningen. Varje verksamhet 

har en verksamhetsplan och i den beskrivs hur framgångsfaktorerna i respektive styr-

kort ska förverkligas. På förvaltningsnivån arbetar chefer med strategisk plan och 

budget som sträcker sig på tre år. Dock när det gäller praktisk tillämpning så en del 

respondenter anser att det svårt att planera längre än ett år. Verksamhetsutvecklare D 

menar att de har väldigt kort horisont i deras sätt att arbeta. Långsiktighet tappas ef-

tersom ekonomin lever bara på ett års basis. För kortsiktig planering används arbets- 

eller handlingsplaner i de flesta verksamhet. Handlingsplan är en sammanställning av 

aktiviteter som tillsammans ska leda till att uppnå mål. 

Enligt chef B försvåras planering av det att organisationen för liten och det är för 

många olika verksamheter kan vara samlat under en verksamhet. Det går inte att ha 

ett och samma plan för dem eftersom avdelningar arbetar med helt olika saker. Ett 

annat problem, enligt chef B, är kontinuerligt chefsbyte. På grund av byte av chefer 

förloras långsiktiga strategier. Chef E menar att de försöker ”att jobba långsiktig och 

förebygga istället för brandsläckning
6
”.  

 

4.2.3 Cybernetisk styrning 

I intervjuerna framkommer att det är budget och balanserade styrkort som dominerar 

inom cybernetisk styrning.  

Budgeten ligger som en grund för alla verksamheter. Samtliga respondenter menar 

att den följs kontinuerligt och åtgärder görs då man strävar efter att budgeten ska 

vara i balans. Enligt controller styr budgeten resurser i form av pengar och sätter be-

gränsningar på vad man kan göra. Budgeten är obligatorisk och finns på alla nivåer i 

organisationen. 

Balanserade styrkort är bredare än budgetstyrning och spänner över hela verksam-

heten. Styrkorten är olika detaljerat i olika förvaltningar, men samtliga innehar fem 

perspektiv. Av fyra förvaltningar är det bara i en förvaltning som styrkortet finns på 

verksamhetschefsnivån. I denna förvaltning är styrkortet skrivet i stora drag. Med 

detaljerna arbetar man på enhetsnivå, där man bestämmer aktiviteter, som underlättar 

att nå målen och mätetal för att mäta resultatet. De andra tre förvaltningarna har ba-

lanserade styrkort bara på förvaltningsnivån. Styrkortet är mycket detaljerat redan på 

förvaltningsnivån och alla parametrar är bestämda där. Det är delvis statligt styrda 

verksamheter som har valt att bara uppfylla kravet på Region Gotland och inte ha 

styrkort som styrdokument på lägre nivå. 

Majoriteten av respondenterna ser på styrkortet som ett strukturerat sätt att arbeta 

mot uppställda mål. Styrkortets syfte är att skapa ordning inom alla aspekter av verk-

samheten. Samtliga respondenter är positivt inställda mot balanserade styrkort. Re-

spondenterna nämner som fördelar med styrkort att det finns fokus på flera delar av 

verksamheten, att det ger tydligt förståelse för verksamheten, att alla tänker på 

                                                 
6
 Enhetschef, intervju genomfördes den 14 april 2014 
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samma sätt och går åt samma hål och att det bidrar till medvetna medarbetare. Ex-

empelvis, anser chef B följande: 

Den stora vinsten med styrkortet när det kom att det tydlig visat att det inte bara eko-

nomin som finns.[..] Man ska ha flera fokusar att titta på. Idag tycker jag att det sitter på 

något sätt i ryggmärg att vi ska ha koll på olika delar så idag tycker jag lite gran tappat 

sin, behovet är inte lika stort, idag är det så självklart att vi tittar på olika delarna. Idag 

tror jag man ska jobba mycket mer med processerna, att se att det hänger ihop, flera 

kedjor
7
. 

Chefen B  anser att behovet av styrkortet inte är lika stort som förr, att det är ett led-

ningssystem och att alla delar hänger ihop samt att hitta länkar och samarbete är vik-

tigare idag.  

Först svarade respondenterna att de inte ser några nackdelar med styrkortet men efter 

att ha tänkt efter, nämnde de flesta respondenterna ett antal svårigheter vid arbetet 

med balanserade styrkort. Controller berör mätetal i sitt svar. Ofta finns det för 

många mätetal i styrkortet, en del av dem inte ens går att mätta. Ett annat problem är 

att en del mätetal kan vara motstridiga mot varandra så det går inte att säga om målet 

är uppfyllt eller inte. Samtliga verksamhetsutvecklare framhåller att det är svår att 

implementera styrkortet fullt ut. Det är svårt att kommunicera ut till medarbetare och 

förstå vad man ska kommunicera, och på vilken nivå det ska göras och hur mycket 

medarbetarna ska vara involverade. Enligt chef A skulle vara bättre att införa vis-

ionsarbete på varje nämnd - då skulle det vara ännu tydligare och ge ännu mer energi 

till styrkortet. Verksamhetsutvecklare A säger att det händer ofta att en del politiska 

program och riktlinjer kan stå i motsägelse till det som står i styrkortet. Det skapar 

förvirring bland chefer och medarbetare. Några respondenter menar att styrkortet 

skulle behöva ha ökad tydlighet för att man ska kunna använda det som beslutsun-

derlag. Chef C anser att styrkortet ligger för långt ifrån själva verksamheten. Verk-

samhetsutvecklare C noterar svårigheter med styrkortets praktiska användning på 

lägre nivåer. Det finns för många parallella processer som handlar om samma sak 

och som inte hänger ihop. 

När det gäller frågan om samspelet mellan budget och styrkortet så svarar responden-

terna olika. En del respondenter menar att de samspelar med varandra genom att 

styrkortet har ett ekonomiskt perspektiv. De andra anser att de lever var sitt liv. 

 

4.2.4 Belöningar och bonusar 

Samtliga respondenter menar att det inte finns något belöningssystem som en del av 

styrningen. Controller noterar att det pågår diskussioner med jämna mellan rum om 

införande av belöningar och för att öka medarbetarnas motivation. Samtidigt menar 

alla respondenter att avsaknad av belöningar typiskt för offentlig verksamhet och 

aldrig har funnits. Verksamhetsutvecklare D säger att lönen i sig är belöning. En an-

nan belöning är själva arbete. Nästan samtliga respondenter konstarerar att de som 

arbetar inom förvaltningarna tycker om sitt arbete. Intressanta arbeten är belöning i 

                                                 
7
 Verksamhetschef, intervju genomfördes den 15 april 2014 
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sig. Enligt controller, verksamhetsutvecklare A och chef E är uppmuntran och upp-

skattning ett bra sätt att belöna medarbetare. Chef B menar att det varken finns belö-

ning eller straff i styrningen. 

 

4.2.5 Administrativ styrning 

Enligt Region Gotland (2014) styrs regionen på två nivåer, en politisk nivå och på en 

tjänstemannanivå (figur 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Styrning inom Region Gotland (Region Gotland, 2014:4). 

Region Gotland består av nio förvaltningar. De flesta förvaltningar är politiskt styrda 

och har sina nämnder. Verksamhetutvecklare A poängterar att organisationen är poli-

tiskt styrd och det är den politiska viljan som ligger till grund för de beslut som tjäns-

temännen fattar. Det är viktigt att ha en bra dialog med politikerna för att det är poli-

tikerna som styr besluten.  Två förvaltningar av fyra som ingår i undersökningen är 

under omorganisation just nu. 

Alla respondenter upplever organisationen som decentraliserad och inte så toppstyrd. 

I figur 5 demonstreras en förenklas organisationsstruktur i en förvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Förenklad organisationsstruktur i en förvaltning. Egen bearbetning. 
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Enligt controller har förvaltningarna tydligt utpekat ansvar. Verksamhetsutvecklare 

D anser att många beslut fattas direkt av enhetscheferna. Enligt samma respondent 

behövs en del samordning, så att alla går åt samma håll.  Verksamhetsutvecklare D 

framhåller att en del centralisering är önskvärt och mer tydligt ansvar ska läggas på 

verksamhetscheferna.  Alla förvaltningar har en hel del gemensamma policys som 

alla måste följa.  

I vissa verksamheter finns förutom kommunal styrning inflyttande av statlig styrning. 

Vissa verksamheter styrs av speciella lagar som ger ram. Verksamhetsutvecklare C 

menar att verksamhetscheferna styrs av lagar på några områden och då spelar det 

ingen roll vad kommunala dokument förespråkar. Detta sätter sina spår i styrningen. 

Verksamhetsutvecklare D och chef B menar att det saknas ett tydligt ledningssystem. 

Det pågår arbete att ta fram ett nytt ledningssystem som ska sammanfatta på vilket 

sätt verksamheten ska styras, ledas och följas upp. Chef B anser att svårigheten på 

Gotland är att enhetscheferna har vissa funktioner där de snarare som verksamhets-

cheferna. Organisationen är för liten för att uppnå styreffekter.  

Chefer D och E berättar att alla styrprocesser styrs av administrativa dokument. Alla 

processer och rutiner beskrivs i manualer. Det finns många olika dokument och de 

upplever att det finns svårigheter med dokumenthantering, när man ska söka ett do-

kument. Samtidigt noterar chef B att trots att det finns en mängt olika administrativa 

dokument saknas tydliga måldokument som är verksamhetsnära. På vissa förvalt-

ningar utförs kvalitétsarbete och kvalitétsrapporterna har stor vikt. Kvalitétsrappor-

terna ger underlag för politikerna men de påverkar också chefernas arbete. 

Samtliga chefer betonar att det finns en mängd policys inom olika områden. Policys 

fattas på politikernivå och bearbetas sedan på respektive förvaltning. Controller me-

nar att varje förvaltning ska följa sin policys, samtidigt har de sina styrkort och dess-

utom speciella lagar och riktlinjer. Detta, enligt verksamhetsutvecklare A och chef A, 

försvårar styrningen för en chef, speciell på enhetsnivån. Controller och chef B upp-

lever att det kan uppstå målkonflikter, men det brukar gå att lösa.  

 

4.3 Sammanfattning av kapitel 

Region Gotland är en omfattande och komplex organisation. Regionen har en decent-

raliserad verksamhet, organiserad i ett stort antal enheter med eget ekonomisk an-

svar. Sedan 2002 används en målstyrningsmodell som kallas balanserad styrning. 

Syftet med modellen att få till stånd en strukturerad metod för styrning och uppfölj-

ning av verksamhet utifrån vision och strategier samt att säkerställa att fler perspek-

tiv än det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om vad som 

skapar värde för regionen.  

Samtliga respondenterna på alla nivåer är väl medvetna om balanserad styrningen. 

Dock har respondenterna olika uppfattningar om man nå den balansen som föreskrivs 

i regionens styrdokument. Många respondenter menar att även om de försöker att ha 

hänsyn till alla perspektiven är det ändå ekonomin som styr i slutänden.  
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Alla respondenter har en positiv inställning för styrkortet. Själva strukturen ”sitter i 

ryggmärgen
8
” för de flesta cheferna och nästan alla tycker att det är bra sätt att hålla 

ordning på verksamheten. Samtidig använder verksamhets och enhetscheferna det 

inte i sitt dagligt praktiskt arbete. Huvudsaklig används styrkortet mest för att säker-

ställa målen och följa upp dem. Respondenterna från verksamhetsutvecklare nivå 

framhåller att det finns svårigheter med implementeringar, att de är svåra att kom-

municera ut och styrkortet kan vara motstridiga mot andra styrdokument. 

Förutom styrkortet är det många andra olika styrdokument som styr verksamheterna 

inom Region Gotland. En del verksamheter ä statlig styrda och styrning stark påver-

kas av speciella lagar. Olika policys, program och riktlinjer styr de flesta verksam-

heten. 

Intervjuer visade att när det gäller styrmixen då är det balanserad styrning med styr-

kort, budgetstyrning och administrativ styrning som cheferna medveten svarade om. 

Kulturstyrning ligger på omedveten nivå och har inte så stor medveten påverkan på 

styrningen. 

                                                 
8
 Verksamhetschef, intervju genomfördes den 15 april 2014 
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5 Diskussion och analys 

I detta kapitel sammankopplas teoretisk referensram med insamlade data från inter-

vjuerna och följande forskningsfråga besvaras: 

 Hur kan olika styrmodeller tillämpas inom en offentlig organisation och 

vilka motsättningar kan uppstå i denna tillämpning? 

5.1 Styrning inom valda förvaltningar och New Public 
Management 

Region Gotland är en stor och komplex organisation. I denna studie har fyra förvalt-

ningar valts ut för att visa hur styrningen tillämpas praktiskt på verksamhets- och 

enhetsnivå. Förvaltningarna skiljer sig mycket i storlek och verksamhetsart. Detta 

leder till att delar av styrningen ser annorlunda ut. Gemensamt för alla förvaltningar-

na är att man tydligt kan se att NPM influerade alla delar av verksamheten i mer eller 

mindre skala. Respondenterna resonerar kring decentralisering, målstyrning och syn-

liga chefer. Dessa aspekter stämmer överens med Hood’s (1995) principer och Laps-

ley (2008) påståenden.  

Almqvist och Mårtensson (2011) anser att svenska kommuner har valt ett företags-

orienterat NPM-ideal. Inom denna inriktning väljer kommuner metoder och modeller 

som är utvecklade för privata företag. En analys av det empiriska materialet visar att 

Region Gotland inte avviker från denna inriktning och har det privata företaget som 

förebild. Detta kan man se i förvaltningarnas organisationsstruktur och valet av styr-

modell. Chefer A, D samt E betonar en kundorienterad styrning som bygger på kon-

trakt. Även detta är tecken på NPM-inflytande. Dessutom menar majoriteten av re-

spondenterna vikten av tydliga mål och noggrann uppföljning av måluppfyllelserna. 

Region Gotland har en stark decentraliserad verksamhet. Varje enhet har eget eko-

nomiskt ansvar. Flera chefer resonerar om vikten av processer för att få så effektiv 

verksamhet som möjligt. Detta stämmer överens med vad Almqvist och Mårtensson 

(2011) skriver. Numera föredrar man att bygga ledning på horisontell styrning. I 

detta synsätt poängteras vikten av processer och aktiviteter. En av verksamhetsche-

ferna betonar att man behöver utveckla samarbetet mellan olika förvaltningar. Varje 

förvaltning ska inte bara följa sitt styrkort, utan också samordna sin verksamhet med 

närliggande förvaltningar. 

 

5.2 Balanserad styrning 

5.2.1 Region Gotlands styrmodell 

Region Gotland använder balanserad styrning som styrmodell och balanserade styr-

kort som styrverktyg. Styrfilosofin kommuniceras ut genom olika dokument av in-

tern och extern karaktär. I intervjuerna har det framkommit att alla respondenterna är 

förtrogna med och visar förståelse för balanserade styrkort. Att förståelse för balan-

serade styrkort är viktig understryks av Petri och Olve (2014) samt Chavan (2009). 
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Förståelse är en förutsättning för att balanserade styrkort ska skapa värde för organi-

sationen. 

Region Gotland har valt att ha fem perspektiv i sitt styrkort. Detta avviker från Kap-

lans och Nortons (1996) grundmodell och liknar mer en intressemodell. Northcott 

och Ma’amora Taulapapa (2012) påpekar att det är nödvändigt att anpassa balanse-

rade styrkort till verksamhetens kontext. En modell som är anpassad för offentlig 

verksamhet passar bättre än den klassiska grundmodellen av Kaplan och Norton 

(1996) med fyra perspektiv.  

 

5.2.2 Användningsområde 

Enligt Wisniewski och Ólafsson (2004) samt Bisbe och Barrubé (2012) har balanse-

rade flera användningsområden inom offentlig sektor. Enligt dessa forskaren sam-

mankopplar balanserade styrkort mål och verksamhetsplaner, betonar planering och 

politisk inriktning. Denna studie kompletterar den bild som ges i tidigare forskning. 

De flesta respondenterna framhåller att balanserade styrkort används för att följa upp 

målen. 

Petri och Olve (2014) hävdar att styrkortet möjliggör kommunikation om en verk-

samhet, att genom styrkort skapas dialog mellan chefer och medarbetare. Detta över-

ensstämer med hur man arbetar med styrkort på en av förvaltningar. Aktiviteter som 

är kopplade till styrkortet återfinns i medarbetarekontraktet. Efter årets slut diskuterar 

chef och medarbetare hur det har gått och vilken roll varje medarbetare har haft i 

resultatet som förvaltningen uppnått. En annan respondent nämner att det ibland kan 

vara svårt att förhålla sig och sitt arbete till styrkortet. På det sättet är det svårt att 

kommunicera ut styrkortet till medarbetare. 

Respondenterna anser att styrkortet bidrar till att fokus inte bara ligger på ekonomin 

utan på andra perspektiv också. Detta överensstämmer med det som Kaplan och Nor-

ton (1999) lyfter fram. Enligt en av cheferna är alla idag väl medvetna om att det inte 

bara är kronor och ören som styr. För att få en effektiv verksamhet ska man i styr-

ningen också ha fokus på samhällsnytta och kundnytta, att man ska ha bra processer 

och nöjda medarbetare. 

I dagsläget används balanserade styrkort som ett informationssystem för uppsättning 

av mål och dessas uppföljning. Denna studie nyanserar den bild som ges i tidigare 

forskning av Malmi (2001), Wiersma (2009), Chavan (2009). Det som skiljer sig 

ifrån Wiersmas resultat är att denna studie inte visade att balanserade styrkort an-

vänds för beslutfattande. 

 

5.2.3 Praktisk tillämpning: framgångsfaktorer och problem 

Antalet mål och mätetal skiljer sig mycket mellan olika förvaltningar. En av dem har 

över 80 mätetal i sitt styrkort. Petri och Olve (2014) hävdar att ett lämpligt antal mä-

tetal är 15-20. För många mått riskerar att skapa förvirring bland medarbetarna. En-

hetscheferna har samma åsikt och anser att ett mindre antal mätetal gör styrningen 

enklare och tydligare.   
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Chavan (2009) samt Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) visar i sin forskning 

att det är svårt att implementera balanserade styrkort som modell inom offentlig sek-

tor. Chavan betonar att det krävs engagemang från chefer och tid för att lyckas. En-

ligt Chavan är det medarbetarna som är nyckeln till framgång med modellen. Dessa 

påståenden bekräftas av denna studie som visade att avdelningar där chefer har en 

lång erfarenhet i sina positioner lyckades bäst med sitt arbete med balanserade styr-

kort. I de verksamheter där chefer byts ut kontinuerligt har tillämpningen av balanse-

rade styrkort inte lyckats så väl. 

Flera forskare (Johansson et al., 2006; Nørreklit, 2003) kritiserar balanserade styr-

kort. Faktum att det är ledningen som utformar balanserade styrkort leder bland annat 

till att målen kan bli otydliga för medarbetare och chefer på lägre nivå. Detta bekräf-

tas delvis av respondenterna i denna studie. Den syns särskilt i de verksamheter där 

balanserade styrkort inte används på verksamhets- och enhetsnivå.  

 

5.3 Styrmix 

Region Gotland är en komplex organisation och detta leder till att även styrningen 

blir komplex. Forskarna Sharma och Gadenne (2011) samt Northcott och Ma’amora 

Taulapapa (2012) betonar att komplexitet hos offentliga organisationer innebär ut-

maningar i utformningen och genomförandet av styrnigen. Det är fem huvudkatego-

rier av styrning som ingår i styrmixen (Nilsson et al., 2010) eller MCS (Malmi och 

Brown, 2008). Detta är kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar 

och bonusar samt administrativ styrning. Utifrån den insamlade information från 

intervjuerna framgår att Region Gotland i huvudsak har fyra av de fem huvudkatego-

rierna: kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning och administrativ styrning. En 

analys av det empiriska materialet visar att planering, cybernetisk och administrativ 

styrning dominerar i styrningen. 

5.3.1 Kulturstyrning 

Kulturstyrning är svårdefinierat för respondenterna. Samtliga respondenter medger 

att kulturstyrning finns, men uppfattningen av kulturen skiljer sig mellan responden-

terna. Nästan ingen av respondenterna hade reflekterat över att gemensamma värde-

ringar är en del av kulturstyrningen. Efter påminnelse menar respondenterna att de 

arbetar i enlighet med regionens gemensamma värderingar. Värderingarna är klart 

uttalade. De följer med i alla styrkort och bestämmas centralt. Enligt Nilsson et 

al.(2010) bidrar värderingar tillsammans med respekt för medarbetare och decentrali-

serad beslutfattande till ett mönster som uppfattas som en helhet. Detta menar re-

spondenterna också när de talar om att det eftersträvas en viss kultur. I en del verk-

samhet finns det en stark kultur som berör på professionalitet som följer med yrkes-

rollen. Dessa lägger sina spår på styrnings utformandet i dessa förvaltningar.   

Chavan (2009) menar att det behövs mycket tid för att organisationskultur ska för-

ändrats. Den synpunkten bekräftas i stora drag av denna studie. I verksamheter där 

styrning präglas av värderingar och statlig styrning införande av cybernetisk styr-

ningen är problematisk. En av respondenterna menar att chefer inom denna verksam-
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het har budgeten som ska hållas, statlig styrning, kvalitéarbete och några andra saker 

att förhålla sig till. Införandet av en till modell kan bli för mycket.  

 

5.3.2 Planering 

Malmi och Brown (2008) delar in organisationens planering i två delar: långsiktig 

och kortsiktig planering. Cheferna inom Region Gotland försöker att arbeta på lik-

nande sätt. Problemet är att budgeten som cheferna förhåller sig till gäller i ett år. 

Budgeten ska hållas och det är bara mot årets slut som man kan se hur det har gått till 

för verksamheten. Då finns det bara några månader att göra vissa satsningar. Det går 

inte att spara medel till nästa år. Respondenterna hävdar att det föredras att hålla 

budgeten med plus minus noll. Om verksamheten går plus, då skäras ner budgeten 

till nästa år. Detta leder till kortsiktighet i arbetet och kan ha negativt inflyttande för 

verksamheter. 

Planering har en hög kongruens med balanserade styrkort på det sättet att verksam-

hetsplaner skrivs utifrån balanserade styrkort. Denna sammankoppling mellan styr-

kort och verksamhetsplaner i form av sammankoppling mellan strategiska mål och 

operativa aktiviteter diskuterar Wisniewski och Ólafsson (2004). 

 

5.3.3 Cybernetisk styrning  

Enligt respondenterna tillämpas cybernetisk styrning inom Region Gotland genom 

två styrverktyg: budgetstyrning och balanserade styrkort. Ledningen framhåller att 

det är balanserad styrning som styrfilosofi.  Samtidigt är budgeten obligatorisk och 

ligger som en grund för alla verksamheterna. Respondenternas svar visar att de två 

styrverktygen fungerar parallellt. Med budgeten som styrverktyg arbetar alla chefer 

på alla nivåer. Både verktygen har en hög värde inom styrningen. Trots att ledningen 

förmedlar att det styrs i enlighet med balanserade styrkort uppfattar en del av respon-

denterna att det är budgeten som styr verksamheten mest. Rollen som budgeten har 

inom offentlig sektor kan förhindra bredare användning av balanserade styrkort. 

Balanserade styrkort är obligatoriska på förvaltningsnivå. Därefter bestämmer varje 

förvaltningen själv hur djup de vill tillämpa de balanserade styrkorten. En analys av 

det empiriska materialet visar att det är bara en förvaltning av fyra som använder 

balanserade styrkort på verksamhetchefers nivå. Det är de förvaltningarna där man 

kan tydligt identifiera en kund. Ett annat hinder för att balanserade styrkort tillämpas 

på verksamhetschefs nivå är det att vissa verksamheter förutom den kommunala 

styrningen har en statlig styrning. Förvaltningen där det inte finns statlig styrning har 

kommit längst med tillämpningen av balanserade styrkort längts regionen.  

 

5.3.4 Belöningar och bonusar  

Alla respondenterna är överens om att det inte finns belöningssystem som en del av 

styrningen. Enligt en av verksamhetscheferna är det vanligt för den offentliga sektorn 

att det varken finns belöningar eller straff. Controller berättar att det pågår diskuss-

ioner om hur svårt det är att motivera medarbetarna, när det inte finns belöningsmöj-
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ligheter. Northcott och Ma’amora Taulapapa (2012) samt Dreveton (2013) menar att 

även den offentliga sektorn bör ta ställning till belöningssystemet. 

 

5.3.5 Administrativ styrning 

Administrativ styrning är väl utvecklad inom Region Gotland. Policys, program och 

riktlinjer har en stor plats i styrningen. Det finns policys som gäller hela organisat-

ionen och policys som är mer verksamhetsinriktade. Respondenterna upplever att 

ibland kommer styrningen genom policys från olika håll och det svårt att ta redo på 

vilket dokument som gäller. Samtidigt saknas det styrdokument i vissa verksamheter 

och medarbetare efterfrågar dem.  

Decentralisering leder till en viss otydlighet i styrningen. Några av respondenterna 

anser att det saknas ett tydligt ledningssystem. En annan förvaltning arbetar just nu 

på att ta fram regelverk för att göra styrningen tydligt och konkret. 

 

5.4 Motsättningar mellan styrmodeller 

När det gäller frågan om motsättningar mellan olika styrmodeller inom Region Got-

land kan följande sägas. Enligt Petri och Olve (2014) bör ledningen stämma av styr-

mixen och undvika olämpliga motsägelser i den. Samtliga respondenterna uppfattar 

att styrningen fungerar bra och även om det uppstår motsättningar mellan olika typer 

av styrningen går det att lösa dem. Respondenterna talar om att målen inom styrkor-

tet kan vara motstridiga. Dessa mål kommer oftast från politikernas sida. Enligt re-

spondenterna är det svårt att undvika motstridiga mål helt.  

Inom Region Gotland är styrningen utformad på sådant sättet att å ena sidan kom-

pletterar olika styrningar varandra, å andra sidan fungerar vissa styrmodeller paral-

lellt med varandra. Kulturstyrning kompletterar cybernetisk styrning genom värde-

ringar som finns inskrivna i balanserade styrkort och är gemensamma för alla medar-

betare. Verksamheter där kulturstyrning har traditionellt en stark position, kan be-

trakta den cybernetiska styrningen som svår och onödig. Detta kan leda till en del 

konflikter. Möjligtvis är detta en förklaring varför förvaltningarna låter bli att införa 

balanserade styrkort på verksamhetschefnivån i sådana verksamheter. 

Inom cybernetisk styrning fungerar budgeten och balanserade styrkort parallellt. Det 

finns delade meningar i fråga om de två modeller kompletterar varandra eller inte. 

För att i styrkortet finns ett ekonomiperspektiv tycker en del respondenter att budge-

ten kompletterar styrkortet. Andra respondenter menar att det är två modeller som 

följas parallellt. De flesta respondenterna anser att budgeten är mer styrande. Utifrån 

Region Gotlands styrdokument framgår tydligt att vid konflikter mellan målen är det 

ekonomin som styr i slut änden.  

Administrativ styrning sträcker sig över hela regionens verksamhet. Den empiriska 

undersökningen visar att just i administrativa styrningen upplever respondenterna 

motsägelse mellan olika elementer eller mot andra typer av styrning. Orsaken till 

detta är att olika policys kan förespråka olika moment som kan motsäga varandra. 

Med tanke på den mängd av policys, riktlinjer och program som existerar inom reg-
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ionen är det svårt att undvika. Utformning av styrningen genom policys ingå i den 

traditionella styrningen inom offentlig verksamhet som Almqvist och Mårtensson 

(2011) beskriver. Denna del av styrningen har fortfarande en stark inflytande. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur styrning praktiskt tillämpas inom 

valda förvaltningar inom Region Gotland, samt vilken kongruens som finns mellan 

de olika styrmodeller som används. 

Region Gotland är som många andra offentliga organisationer influerad av NPM-

idéer om konkurrensutsättning, kundorientering, decentralisering och tillämpning av 

styrmodeller som är utvecklade för privat företag. Organisationen står under ett ökat 

tryck för att visa en effektiv verksamhet. Alla dessa faktorer lämnar sina spår i ut-

formningen och genomförandet av styrning. Resultatet av studien visar att i Region 

Gotlands styrmix inkluderas fyra huvudkategorier, vilka överensstämmer med Malmi 

och Brown (2008) modellen: kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning och ad-

ministrativ styrning. Belöningssystem ingår inte i styrmixen. Cybernetisk och admi-

nistrativ styrning har störst plats i styrningen. 

Det finns flera forskare (Sharma & Gadenne, 2011; Northcott & Ma’amora Taula-

papa, 2012)  som påpekar att komplexiteten i offentliga organisationer leder till svå-

righeter med utformningen och genomförandet av styrmodeller. Ledningen för Reg-

ion Gotland betonar balanserad styrning som styrfilosofi inom regionen. Balanserade 

styrkort fungerar bra på övergripande nivå. Dock visar undersökningen att det bara är 

i en förvaltning av fyra som balanserade styrkort används på verksamhets- och en-

hetsnivå. I denna förvaltning kan man klart definiera en kund och där är det möjligt 

att använda samma principer som i en privat näringsverksamhet. Dessutom präglas 

inte denna förvaltning av kultur- eller statlig styrning. Organisationen komplexitet 

leder till svårigheter att tillämpa balanserade styrkort längst ner i organisationen. I de 

verksamheter där förutom kommunal styrning även statlig styrning är inblandad, är 

tillämpningen av balanserade styrkort betydligt svårare. 

En annan aspekt vid utformningen av styrningen är kultur och traditioner inom verk-

samheten. I verksamheter där cybernetisk styrning har stor plats är det mer naturligt 

och lätt att fördjupa modellen med balanserade styrkort längst ner i verksamheten. I 

de verksamheter som traditionellt präglas av stark kulturstyrning behövs det mycket 

längre tid för att anpassa sig till en modell som kommer från cybernetisk styrning. 

Dessutom krävs det intresse och stor engagemang från chefernas sida vid införande 

och utveckling av balanserade styrkort. 

Balanserade styrkort används som informationssystem mest för uppsättning av mål 

och dessas uppföljning inom Region Gotland. Praktisk användning i chefernas dag-

liga arbete är begränsad. Balanserade styrkort innehåller information inom olika di-

mensioner av strategisk karaktär. Det händer att balanserade styrkort innefattar mot-

stridiga mål. I dagsläget revideras de flesta av styrkorten vart fjärde år. För att und-

vika situationen att styrkortet innehar motstridiga eller inaktuella mål  bör styrkortet 

revideras oftare. Undersökningen visar att antalet mål och mätetal inte ska vara för 

många. Ett mindre antal mål i dokumenten gör målstyrningen enklare och tydligare. 

I offentliga organisationer har budgeten ett starkt inflytande på styrningen. Det är 

omöjligt att välja bort den från styrmixen. Trots målet att styra verksamheten inte 
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bara från finansiellt fokus är det i många situationer ekonomin som är överordnad 

alla de andra målen. I vissa situationer ger budgetstyrning en negativ påverkan på 

planeringen. Budgeten gäller bara ett år och det är svårt att göra vissa satsningar i 

verksamheten och att planera långsiktigt. 

Utifrån denna studie framgår det inte att det existerar några stora motsättningar mel-

lan modeller inom Region Gotland. Motsättningar förekommer inom administrativ 

styrning, till exempel vid införande av ny policy eller nya riktlinjer. Det kan uppstå 

motsättningar mellan budgeten och balanserade styrkort. Dock står det tydligt i Reg-

ion Gotlands styrdokument att vid konflikter är det ekonomin som styr. 

 

6.1 Avslutande reflektioner 

Ramen för kandidatuppsatsen och tidsbegränsningen tillåter inte en mer omfattande 

studie av det valda ämnet. Det behövs en mer djupgående forskning inom området. 

Det skulle vara värdefult att göra en fördjupad studie av verksamhetsstyrning där fler 

chefer från verksamhets- och enhetsnivåer kunde delta. 

Flera forskare betonar vikten av strategier vid balanserade styrkort. Det skulle vara 

intressant att forska om på vilket sätt otydliga eller för breda strategier påverkar ef-

fektiviteten av balanserade styrkort. 

En annan forskningsfråga som dök upp under utförandet av denna undersökning är 

problematiken med samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland. Många 

verksamheter hänger ihop och det är viktigt att styrning inom en förvaltning är ut-

formad inte bara utifrån egna intressen utan med tanke på samverkan med verksam-

heter som befinner sig i den egna verksamhetens gränssnitt.  
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Bilaga A Sammanställning av intervjuer 

 Position Benämning i 

denna studie 

Intervjuda-

tum 

Typ av 

intervju 

Intervjusi-

tuation 

Intervju-

längd 

1 Koncerncontroller Controller 2014-03-28 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

0:41:00 

2  Verksamhets-

utvecklare  

Verksamhets-

utvecklare A 

2014-04-04 Personlig 

intervju 

Allmän 

konferens-

lokal 

0:46:44 

3  Verksamhets-

controller 

Verksamhets-

utvecklare B 

2014-04-04 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

0:27:24 

4 Verksamhets-

samordnare 

Verksamhets-

utvecklare C 

2014-04-07 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

1:41:02 

5 Verksamhets-

utvecklare  

Verksamhets-

utvecklare D 

2014-04-09 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

0:46:43 

6  Förvaltningschef Chef A 2014-04-14 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

0:59:03 

7 Verksamhetschef  

 

Chef B 2014-04-15 Personlig 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

1:17:56 

8 Verksamhetschef  Chef C 2014-04-29 Personlig 

intervju 

Allmän 

konferens-

lokal 

0:28:39 

9 Enhetschef  Chef D 2014-04-14 Grupp 

intervju  

Enskilt ar-

betsrum 

0:54:14 

10 Enhetschef  Chef E 2014-04-14 Grupp 

intervju 

Enskilt ar-

betsrum 

0:54:14 
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Bilaga B Intervjuguiden 

Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer praktiskt tillämpar 

olika styrmodellen för att påverka medarbetare och nå avsedda mål inom offentlig 

organisation samt vilken kongruens som finns mellan de olika styrmedlen. 

Plats:  

Tid:  

Ålder:  

Befattning:  

Beskriv kort vad är din roll i organisationen och hur lång tid har du arbetat inom reg-

ionen? 

Kan du beskriva kort er verksamhet och de strategier som finns? 

Tema 1: Styrning 

Kan du beskriva ekonomistyrning inom organisationen, vilka styrmodeller används? 

Hur arbetar ni för att åstadkomma balanserad styrning i ert verksamhetsområde? 

 

Tema 2: Balanserad styrning 

Vem som ingår i gruppen när styrkortet utformas? Har du varit med? 

För vilket ändamål används styrkort? 

På vilket sätt upplever du att medarbetarna är medvetna om styrkorten? 

Vad upplever du att styrkortet bidrar med idag? Vilka fördelar/ nackdelar finns hos 

styrkortet?  

På vilket sätt gör ni uppföljning av styrkorten? 

 

Tema 3: Styrmix 

Hur uppfattar du de olika styrverktyg eller modeller som påverkar ditt arbete med 

styrning av din verksamhet? På vilket sätt samordnas de här olika styrverktygen med 

styrkorten? 

Vilken roll upplever du budgeten har i styrningen? På vilket sätt upplever du att bud-

get samspelar med styrkorten? 

Utöver den presentation av organisationsstruktur och ledningsprocess som finns på 

Regionens hemsida, är det något du vill komplettera med? Vilka administrativa do-

kument finns som styr er verksamhet? Hur påverkar det planeringsprocess? 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen som finns på regionen och i förvalt-

ningen (värderingar, klaner ert.)? 

Belöningssystem, finns det som en del av styrningen? 


