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Titel En resa från balanserat styrkort till strategikarta 
 

Problem Hur en verksamhet skall styras har länge varit föremål för debatt. Kaplan och 
Nortons balanserade styrkort har sedan mitten på 1990-talet varit populärt då 
även mjukare värden (kund-, process- och lärandeperspektiv) synliggörs. På se-
nare år har de kompletterat diskussionen om styrmodeller med en strategikarta. 
Denna strukturerar upp arbetet med att bryta ner de övergripande strategierna till 
konkreta handlingsplaner. I första hand är strategikartan tänkt som ett komple-
ment för att ge ett strategibaserat underlag till styrkortet men har i många fall 
ersatt styrkortet genom att fungera som ett fristående styrsystem.  

  

Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera det stöd som styrmodel-
lerna balanserade styrkort och strategikartor kan ge vid styrningen av en verk-
samhet. Ett delsyfte är att diskutera vilka synergieffekter som kan uppstå vid 
parallell användning. 

 

Metod Författarna har genomfört en fallstudie i Eskilstuna kommun. Insamling av data 
har gjorts med kvalitativ metod. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts 
med tre respondenter i chefsposition på kommunen. En ostrukturerad intervju 
med respondent på Stratsys AB har kompletterat undersökningen. 

 

Resultat Eskilstuna kommun har nyligen infört ett styrsystem från Stratsys. Systemet ba-
seras huvudsakligen på den strategibaserade strategikartan men med ett mindre 
inslag från styrkortet. Tidigare har en förvaltning använt styrkort som styrsys-
tem. Kommunen har trots goda erfarenheter av styrkortet valt att utveckla detta 
till strategikartor. Kommunledningen ser gärna en parallell användning men 
förvaltningen anser att det administrativa arbetet skulle bli för omfattande. Vår 
undersökning pekar på att systemen ger olika typer av stöd till styrningen. Enligt 
de teoretiska utgångspunkterna kompletterar de varandra och dessutom har vi 
definierat ett antal tänkbara synergieffekter. Ett pilotprojekt i nämnda förvalt-
ning där de bägge system används parallellt bör därför startas.  

 

Nyckelord Strategikarta, balanserat styrkort, styrsystem, verksamhetsstyrning, Stratsys 
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Problem How to manage a business is a subject that has been debated for a long time. 
Since the middle of the 1990´s the Balanced Scorecard of Kaplan and Norton 
has been popular because of its consideration to different values (customer-, 
internal- and learning and growth perspective). Recently these authors have 
complemented the debate about management systems with the Strategy Map. It 
structures the work by breaking down the overall strategies to concrete activi-
ties. The Strategy Map is supposed to complement the Balanced Scorecard but 
has in many cases replaced it by working as a self-contained management 
system. 

 

Purpose The purpose of this thesis is to describe and analyze the management support 
that is possible to derive from Balanced Scorecards and Strategy Maps. A sub 
purpose is to discuss the synergy effects related to parallel operating. 

 

Method The authors have carried out a case study at Eskilstuna kommun. A qualitative 
method has been used when collecting data. Semi structured interviews has been 
conducted with three executives at Eskilstuna kommun. One unstructured inter-
view with a respondent at Stratsys AB has complemented the investigation.   

 

Result Eskilstuna kommun has recently introduced a new management system from 
Stratsys. The system is mainly based on the strategy based Strategy Map com-
bined with a minor contribution from the Balanced Scorecard. One administra-
tion has used Balanced Scorecard since a few years. Though the council had 
positive experiences from the scorecard they decided to introduce the use of 
Strategy Map at all administrations.  The council management would like to see 
parallel use but the administration think the administrative work would be to 
comprehensive.  Our investigation indicates that the systems support the mana-
gement process in different ways. According to the theoretical sources they 
complement each other and we have found some possible synergy effects. We 
therefore suggest a pilot study with parallel use in one administration.   
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1 Inledning 
 
En fråga som många verksamhetsledare ställer sig är: Hur skall verksamheten styras på bästa 
sätt? Denna fråga blir allt viktigare ju mer diversifierad verksamheten är. Beroende på verk-
samhetens förutsättningar kan vi se tre tydliga grundinriktningar: Performance Management, 
Value-Based Management och Strategic Management. Vid Performance Management väljer 
ledningen att huvudsakligen styra genom finansiella mått och sedan lämna stor frihet till led-
ningen för de enskilda enheterna att agera inom sitt affärsområde. Genom att lägga fokus på 
vinstens storlek eller på hur stor avkastning enheten kan ge på investerat kapital kan man se 
detta styrsätt som ett mer kortsiktigt aktieägar- eller investerarperspektiv. Value-Based Mana-
gement är en mer långsiktig variant där det finansiella fortfarande är viktigt. Genom att värde-
ra ett antal framtida perioders kassaflöden ger detta synsätt en långsiktigt mer rättvisande bild 
av verksamheten. Den tredje inriktningen Strategic Management kombinerar icke-finansiella 
värden med de finansiella. Fokus hamnar med detta synsätt på att styra genom att bryta ner de 
övergripande strategierna till mer konkreta mål så att alla har målen och helheten klart för sig. 
(Nilsson och Olve, 2001, sid 347ff)  
 
I en offentlig verksamhet där fokus ligger på att nå ett antal politiskt fastställda mål krävs väl 
fungerande styrsystem av strategisk karaktär, eftersom det ställs allt högre krav på styrarbetet 
när mål skall uppnås på ett effektivt sätt. Styrmodeller som balanserade styrkort och strategi-
kartor finns redan idag i många kommuner och landsting för att hjälpa till att överblicka en 
komplex verksamhet med många olika verksamhetsområden.   
 
Mät- och styrsystemet balanserat styrkort är ett övergripande verktyg som gör det möjligt att 
omvandla en organisations visioner och strategier till ett antal sammanhängande nyckeltal. 
Det lägger tonvikt på fyra perspektiv i verksamheten: det finansiella perspektivet, kundpers-
pektivet, processperspektivet samt lärandeperspektivet (Kaplan och Norton, 1999, sid 32). 
 
När vi började undersöka det balanserade styrkortet kom vi även i kontakt med ett närlig-
gande system med strategikartor. Enligt Kaplan och Norton (2004, sid 4), som ligger bakom 
bägge dessa modeller, finns behov av nya synsätt när organisationer moderniseras. Till exem-
pel när trenden svänger från ren produktion, där det är viktigt att hålla reda på materiella 
resurser, till kunskaps- och serviceverksamheter, behövs ett nytt tänkande för att styra och 
hålla ordning på verksamheten. I dessa sistnämnda verksamheter blir det viktigare att hålla 
reda på immateriella tillgångar som personalens kompetens och andra kunskapskällor, för att 
inte missa tillfällen till värdeskapande processer (Kaplan och Norton, 2004, sid ix f). Det är 
inte bara den inre miljön som förändras. Med nya externa arbetsuppgifter kommer nya utma-
ningar. Till exempel att försöka marknadsföra dessa till kunniga och krävande kunder. Det 
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blir allt viktigare att ha förståelse för vad kunderna vill ha. Om verksamheten ger sig in på ett 
nytt verksamhetsområde har den inte fullt ut hunnit uppfatta den nya marknadens behov på 
samma sätt som för de marknader man tidigare bearbetat (Kaplan och Norton, 2004, sid x). 
 
För att klara en sådan dubbel utmaning behövs ett redskap för att strukturera styrningen vid en 
förändring av verksamheten. Det gäller dels att hålla reda på hur den inre organisationen/verk-
samheten behöver förändras och dels hur konkurrenssituationen ser ut på den nya marknaden 
(Kaplan och Norton, 2004, sid x f). I takt med att dessa tankar får genomslag inom den privata 
sektorn ställs liknande krav inom den offentliga sektorn. Krav på mer nytta för varje skatte-
krona leder till att även många kommuner arbetar med moderna styrmodeller. Kommuner har 
dessutom ofta en tillräckligt omfattande organisation för att kunna avsätta resurser för att de 
anställda skall lära sig implementera och använda hjälpmedel som styrverktyg på ett tillförlit-
ligt sätt. 
 
Eskilstuna kommun har nyligen börjat arbeta med strategikartor samtidigt som balanserade 
styrkort sedan en tid har använts inom en förvaltning. Eftersom bägge modellerna skulle kun-
na användas parallellt inom samma organisation väcktes vårt intresse för hur dessa system kan 
uppfylla olika styrbehov åt olika förvaltningar och om systemen kan komplettera varandra.  
 
Inom Torshälla Stads förvaltning (ingår som en förvaltning inom Eskilstuna kommun) an-
vänds sedan några år balanserade styrkort. Deras erfarenheter kan jämföras med vuxenförvalt-
ningen som i ett slags pilotprojekt under 2007 började använda strategikartor. (Hellquist, 14 
mars 2008)  
  

1.1 Problematisering  
 
Många företag lägger ner mycket tid på att komma fram till en bra affärsplan, det vill säga 
vad de skall ägna sig åt. I kontrast till detta är det inte lika vanligt att lyckas genomdriva sina 
idéer på ett bra sätt. Det kan vara så att man inte får samma strukturerade stöd för hur strate-
gin skall genomföras som vid utarbetandet av strategierna. Vikten av att hålla reda på hur 
strategierna skall förverkligas pekar Kaplan och Norton (2004, sid 6) på när de säger att just 
ett undermåligt genomförande ofta är orsaken till att en strategi misslyckas. Mellan 60 % – 
90 % misslyckas med att genomdriva sin strategi på ett framgångsrikt sätt (Kaplan och Nor-
ton, 2004, 2008, sid 64). De myntade även begreppet ”If you can measure it, you can manage 
it” (Kaplan och Norton, 2004, sid 6) som antyder vikten av att både kunna mäta och styra för 
att lyckas. Genom att mäta får en verksamhet en mer objektiv grund och stöd för att kunna 
bedöma i vilken mån en strategi eller mål uppfyllts. Dave Lefkowith (2001, sid 20) går ett 
steg längre i uttrycket ”What gets measured gets done” genom att koppla mätningens styrande 
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effekt till det som sedan utförs. Vi ser mätning som en form av stöd till verksamheter och i 
denna uppsats väljer vi att använda ordet verksamhetsstöd som samlingsbegrepp för den hjälp 
en styrmodell kan ge när det gäller att upptäcka och hantera det styrbehov en verksamhet har. 
 
En grundläggande fråga är egentligen inte hur ett styrsystem skall se ut utan det praktiska stöd 
det kan ge i arbetet med att styra en viss verksamhet på ett effektivt sätt och hur den praktiska 
tillämpningen går till.  

• Hur ser den praktiska tillämpningen av ett nyimplementerat strategiskt styrsystem ut? 
 

Risken är stor att verksamheten i ett första försök inte kan anpassa en generell modell till den 
aktuella verksamheten helt perfekt. Detta skulle i sin tur kunna leda till att inte full nytta upp-
nås förrän efter en tids arbete med, och utveckling av, ett nytt system. Först därefter kan verk-
samheten agera på ett optimalt sätt. Att kunna utgå från ett tydligt styrsystem som redan är i 
bruk bör göra det lättare att implementera ett nytt system på ett effektivt sätt. Det tidigare 
systemet ger en medvetenhet om hur en strukturerad styrning kan se ut och hur denna skulle 
kunna förbättras. Dessutom kan en samkörning av det gamla och nya styrsystemet eventuellt 
innebära vissa synergieffekter.  

• På vilka sätt kan erfarenheter från implementeringen av balanserat styrkort vara 
användbara vid implementeringen av strategikarta i en verksamhet? Finns det några 
potentiella synergieffekter? 

 
När ett styrkort väl innehåller lämpliga mål och mätvärden för ett antal kritiska processer är 
syftet att det skall användas som styrverktyg. På motsvarande sätt kan strategikartan ses som 
ett verktyg att i första hand konkretisera de övergripande målen genom att skapa en matris 
med flera abstraktionsnivåer mellan de övergripande målen och de konkreta handlingsplaner-
na med avprickningsbara åtgärder. I mån av behov kan mätbara faktorer även komplettera 
strategikartan för att få en mer objektiv grund. Verktygen verkar ganska lika trots olika fokus.  
 
Eftersom olika verksamheter kan ha helt olika mål och strategier verkar det rimligt att anta att 
styr- och mätbehovet skiljer sig väsentligt åt. Enligt Kaplan och Norton (2004, sid 5) är det få 
verksamheter som har en bra helhetssyn på organisationen.  

• Varför väljer en förvaltning ett visst styrsystem? 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera det stöd som styrmodellerna balansera-
de styrkort och strategikartor kan ge vid styrningen av en verksamhet. Ett delsyfte är att dis-
kutera vilka potentiella synergieffekter som kan uppstå vid parallell användning.  
 

1.3 Avgränsning 
 
För att främja möjligheterna till tydliga jämförelser mellan användandet av strategikartor och 
balanserade styrkort inom olika delar av en verksamhet väljer vi att studera två förvaltningar 
inom Eskilstuna kommun. Vuxenförvaltningen har använt strategikartor under ett år och är 
den enda förvaltning som använt denna styrmodell och Torshälla stads förvaltning har erfa-
renhet av balanserat styrkort sedan tre år. För att få relevanta svar i undersökningen har vi valt 
att intervjua de ledande befattningshavarna inom kommunen som dels har störst erfarenhet av 
styrsystemen och dels förmåga att se kopplingar mellan de strategiska målen och styrsystem-
et. 
 

1.4 Begrepp och definitioner  
 
Vuxenförvaltningen – En verkställande fackförvaltning inom Eskilstuna kommun med ans-
var över vuxenverksamheten i kommunen. Verksamheten utgörs bland annat av hemvård, 
äldreboenden, socialpsykiatri, personlig assistans och färdtjänstresor. De åtaganden som för-
valtningen arbetar efter bestäms av Vuxennämnden. (Eskilstuna kommun, 2008b) 
 
Torshälla Stads förvaltning – En verkställande stadsdelsförvaltning inom Eskilstuna kom-
mun med en särställning i form av mångsidigt förvaltningsansvar för kommunal verksamhet 
enligt en geografiskt utpekad gräns. De åtaganden som förvaltningen arbetar efter bestäms av 
Torshälla Stads nämnd. (Eskilstuna kommun, 2007c)  
 
Stratsys AB – Stratsys AB är ett företag som specialiserat sig på verksamhetsstyrning i 
offentliga verksamheter. De erbjuder applikationerna ”Run your company” och ”Run your 
scorecard”. Som komplement tillhandahåller de dessutom konsulttjänster för att kunna väg-
leda kunder inom verksamhetsstyrningsområdet. När vi inom uppsatsen talar om Stratsys är 
det oftast applikationen ”Run your company” som avses. Uppsatsförfattarna har valt att 
behålla respondenternas terminologi i arbetet förutom vid denna definition och under rubrik 
4.1.3 (Intervju med medarbetare vid Stratsys AB) där de korrekta benämningarna används. 
(Stratsys, 2008) 



En resa från balanserat styrkort till strategikarta 
Strategistyrning i Eskilstuna kommun 
  

5 
 

 

2 Teori 
 
Vi kommer under detta avsnitt beskriva de olika styrmodeller som förekommer i undersök-
ningen. Vid presentationen av modellerna balanserat styrkort och strategikarta har vi valt att i 
huvudsak använda oss av Kaplan och Nortons grundmodeller för att beskrivningen av model-
lernas grundidéer skall bli så tydliga som möjligt. 
 
Enligt Kaplan och Norton (2004, sid 33) utgår ledningsarbetet ifrån de strategier som verk-
samheten satt upp för sin verksamhet. Strategikartan används för att bryta ner strategierna i 
mer konkreta mål för att sedan formulera handlingsplaner och åtgärder så att alla medarbetare 
kan förstå strategins roll på den egna organisationsnivån. Denna nedbrytning ger en god grund 
för att utveckla ett balanserat styrkort med de mätvärden som skall ingå i detta. Styrkortet är 
sedan tänkt att användas dels som styrhjälpmedel i den dagliga verksamheten och dels som 
uppföljnings- och utvärderingsmodell.  
 
Kaplan och Norton utvecklade de ursprungliga modellerna för det privata näringslivet. Vissa 
modeller som vi tar upp här har anpassats till förutsättningarna för den offentliga miljön. Till 
exempel har inte vinstintresset samma fokus som i den privata sfären. En anpassning av mo-
dellerna påverkar även de värdeskapande processer som tas upp i dessa. 
 

2.1 Balanserat styrkort 
(Kaplan och Norton, 1999, sid 31ff) 
 
Kaplan och Norton, skaparna av det balanserade styrkortet, liknar detta styrsystem med en 
instrumentpanel på ett flygplan, det vill säga att även företagsledare måste kunna mäta flera 
aspekter i sin omgivning för att nå företagets mål. Grundtanken med balanserade styrkort är 
att de skall översätta företags mål och strategier till en uppsättning styrtal som gör det möjligt 
att mäta om företaget är på rätt väg för att nå sina mål eller inte. Styrtalen skall enligt model-
len för balanserade styrkort återfinnas inom fyra olika perspektiv: finansiellt perspektiv, kund-
perspektiv, processperspektiv samt lärandeperspektiv. Genom denna struktur menar Kaplan 
och Norton att det balanserade styrkortet via det finansiella perspektivet tar hänsyn till företa-
gets kortsiktiga resultat samtidigt som det även tar hänsyn till de värdeskapande faktorerna i 
de andra perspektiven som är avgörande för företagets resultat på lång sikt. En utförligare be-
skrivning av de olika perspektiven följer senare i detta kapitel. Olve och Sjöstrand (2006, sid 
9) påpekar att företag i Sverige ofta använder ett femte ”anställdaperspektiv”. Mindre vanliga 
förslag är att ta upp ”omgivning” eller ”partners” som egna perspektiv. Beroende på företa-
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gets organisation kan dessa frågor antingen ingå i ett eget perspektiv eller arbetas in i de fyra 
ursprungliga perspektiven. I figur 1 nedan framgår även de övergripande målens centrala roll i 
grundstrukturen för det balanserade styrkortet: 
 
 

 
Figur 1 Grundmodell för det balanserade styrkortet. (Kaplan och Norton, 1999, sid 18)    
 
De styrtal som företag och andra organisationer väljer att använda i sina styrkort är såväl 
externa, riktade mot ägare och kunder, som interna, riktade mot processer och lärande. Dess-
utom kan styrtalen utgöra utfallsmått (resultat av nedlagda insatser) och drivande mått (av-
görande för framtida prestationer) samt vara objektiva (kvantifierbara) eller subjektiva (god-
tyckliga). För att få ut det bästa av det balanserade styrkortet måste det finnas en väl avvägd 
balans mellan dessa olika typer av mått som verkligen avspeglar organisationens mål och 
strategier för verksamheten. 
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Balanserade styrkort kan sam-
manfattas som en beskrivning av 
organisationens strategi. I varje 
strategi finns antaganden om vad 
som skall göras för att kunna nå 
de uppsatta målen, det vill säga 
antaganden om orsak och verkan. 
Detta innebär att samtliga styrtal 
inom det balanserade styrkortets 
fyra perspektiv bör sammanlän-
kas och ingå i en orsakskedja 
som förklarar innebörden av 
organisationens strategi. Ett 
exempel på orsakskedja visas i 
figur 2 till höger: 
 

Finansiellt  

Kund  

Processer  

Lärande  

Figur 2 Det balanserade styrkortets kausalitet.  
(Kaplan och Norton, 1999, sid 37) 

 

2.1.1 Det finansiella perspektivet 

(Kaplan och Norton, 1999, sid 51-55) 
 
Styrtalen i det finansiella perspektivet bör utgöras av organisationens finansiella målsättningar 
och därmed även fungera som referens för styrtalen i de andra perspektiven. Val av styrtal 
beror i hög grad på i vilken fas organisationen befinner sig i. Ett företag i en tillväxtfas är 
mest intresserad av att utöka verksamheten, vilket bland annat innebär att de finansiella mål-
sättningarna berör investeringar av olika slag. Befinner sig företaget däremot i en mognadsfas 
är det vanligt att fokus ligger på lönsamheten av redan investerat kapital. Om ett företag av-
slutningsvis börjar närma sig avveckling brukar de finansiella målen generellt handla om att 
maximera kassaflödet.  
 
Valen av finansiella styrtal styrs även av vilka finansiella strategier ett företag har. En del ar-
betar mycket med omsättningens tillväxt, andra med att sänka kostnaderna och öka produkti-
viteten medan ett tredje alternativ är att fokusera på ett bättre utnyttjande av resurser. Oavsett 
i vilken fas ett företag befinner sig i och vilka finansiella strategier det har är det dock väldigt 
centralt att samtliga mål och styrtal i de övriga perspektiven kopplas samman med de finan-
siella styrtalen i en orsakskedja. 

Avkastning på 
arbetande kapital

Process-
kvalitet

Process-
cykeltid 

Medarbetarnas 
färdigheter

Kundlojalitet 

Punktliga leveranser 
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2.1.2 Kundperspektivet 

(Kaplan och Norton, 1999, sid 65-76) 
 
Inom kundperspektivet är segmentering ett viktigt begrepp. Kundperspektivet skall mejsla ut 
de kund- och marknadssegment företaget konkurrerar om. I likhet med det finansiella per-
spektivet är tanken att organisationens strategier och mål skall omvandlas till tydliga mål och 
mått som relaterar till kunder och marknader. Dessutom skall dessa också hänga ihop med de 
finansiella målsättningarna då det är kund- och marknadssegmenten som förverkligar dessa. 
 
Styrtalen inom kundperspektivet är generella, det vill säga att de gäller för alla typer av orga-
nisationer. Enligt Kaplan och Norton är utfallsmåtten: marknadsandel, kundtillfredsställelse, 
återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet. Utöver detta är det även centralt för före-
taget att ta reda på vad kunden faktiskt vill ha. Utifrån detta kan företaget sedan skapa sitt 
värdeerbjudande, vilket påverkar flera av styrtalen. Värdeerbjudandet består av varans eller 
tjänstens egenskaper, kundrelationen samt image. 
  

2.1.3 Processperspektivet 

(Kaplan och Norton, 1999, sid 91-95) 
 
Processperspektivet behandlar de processer inom organisationen som är av störst betydelse för 
att uppnå målsättningarna som tidigare har ställts upp inom kundperspektivet och det finansi-
ella perspektivet. På så sätt kan organisationen utifrån externa förväntningar ställa upp mål-
sättningar för de interna processerna. 
 
För att utveckla de interna processerna kan organisationen utgå från en värdekedjemodell som 
består av tre olika processer: innovationer, leveranser och eftermarknad. Innovationsprocessen 
handlar om att analysera segmenten och utveckla produkter som tillgodoser kundernas behov. 
Inom leveransprocessen är målet att producera och leverera varorna eller tjänsterna till hög 
kvalitet på ett sätt som dessutom är kostnadseffektivt. Eftermarknadsprocessen handlar mesta-
dels om på vilket sätt företaget tillgodoser kunden efter att köpet ägt rum. 
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2.1.4 Lärandeperspektivet 

(Kaplan och Norton, 1999, sid 119) 
 
Inom lärandeperspektivet finns de målsättningar och styrtal som skall förbättra organisatio-
nens lärande och tillväxt. Målsättningarna i lärandeperspektivet utgör en måttstock för vilken 
kompetens organisationen bör ha för att kunna nå målen i de övriga perspektiven.  
 
Kaplan och Norton delar in lärandeperspektivet i tre kategorier där den första kategorin hand-
lar om medarbetarnas kompetens. För medarbetarnas kompetens finns tre styrtal: personal-
tillfredsställelse, personallojalitet och personalens produktivitet. Den andra kategorin behand-
lar vilken prestanda organisationens informationssystem har medan den tredje och sista kate-
gorin fokuserar på vilken motivation och samsyn medarbetarna har.  
 

2.2 Styrkort i offentlig förvaltning  
 
Olve m fl (1999, sid 265ff) skriver en del om styrkort i offentlig verksamhet och ser att det 
kan fylla ett behov i verksamheter som har ett långsiktigt perspektiv. Styrkortet skulle då 
strukturera idéer och aktiviteter som inte direkt kan kopplas till de finansiella måtten. Spe-
ciellt viktigt att hålla reda på sådana faktorer blir det i service- eller utvecklingsföretag. Deras 
diskussion består mest av teorier då det enligt Olve m fl inte fanns någon omfattande praktik 
att referera till, år 1999 då boken skrevs. Eftersom styrkortet i den privata sfären normalt an-
vänds för att försäkra sig om företagets fortlevnad kanske det krävs ett annat angreppssätt i en 
offentlig verksamhet där normalt ingen större osäkerhet finns om framtid, inkomstmöjligheter 
mm. Olve och Sjöstrand (2006, sid 51) ger som exempel på lämpliga användningsområden 
inom en offentlig verksamhet att hantera ambitionsnivåer och för att hitta lämpliga avväg-
ningar mellan motstridiga intressen.  
 
Olve m fl (1999, sid 275) lägger fram en variant av styrkortet med fyra omgjorda perspektiv. I 
samband med denna anpassning till offentlig miljö ifrågasätter de om politiker verkligen vill 
ha den exakthet som mätvärdena i ett styrkort ger möjlighet till. (För att få en mer enhetlig 
terminologi har uppsatsförfattarna ersatt det fokusbegrepp som används i boken med begrep-
pet perspektiv.)  
 

• Istället för ett finansiellt perspektiv föreslår de en breddad beskrivning av verksam-
hetens resultat eller prestationer och dess effekter. Samhällsnytta är viktigare än 
optimalt finansiellt resultat. 
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• Istället för kundperspektiv föreslår de ett relationsperspektiv. Genom att kunderna är 
relativt fasta blir det viktigare att leverera tjänster som kommunens innevånare är 
nöjda med. Givetvis bör kommunen göra det attraktivt för personer och företag att 
flytta till kommunen. 

• Istället för processperspektiv föreslår de ett aktivitetsperspektiv. Tanken med detta är 
att det lättare skulle passa in i terminologin i de kommuner som inte redan talar om 
flöden och processer. 

• Istället för lärande- och tillväxtperspektiv föreslår de ett framtidsperspektiv. Vad 
behöver byggas och åtgärdas i framtiden? Inom detta perspektiv ryms också upp-
följning och redovisning av vad som hänt under året. 

 

2.3 Styrkortets problem 
 
Johanson m fl (2006, sid 842ff) diskuterar i en artikel olika kritiska frågor vid implementering 
och användande av balanserat styrkort. De kritiska frågorna benämns dilemman på grund av 
att det inte finns något självklart sätt att hantera dem på. Dessa dilemman delas sedermera upp 
i fyra teman: implementeringen och de anställdas mobilisering, ”ett koncept som passar för 
alla”-problem, tidsaspekten samt organisationslogiker.  
 
Angående implementeringen av balanserade styrkort listar Johanson m fl (2006, sid 844) upp 
ett antal framgångsfaktorer, bland annat: ledningens engagemang, de anställdas deltagande, 
organisationskulturen, utbildning, att styrkortet är enkelt att använda, tydlig vision/strategi 
samt ekonomiska resurser. Dock misslyckas mer än 70 % av implementeringarna. Johanson  
m fl (2006, sid 845) ser en förklaring till detta i själva idén med implementering. Ofta är det 
fråga om en modell, i detta fall balanserat styrkort, som skall ”säljas in” i organisationen, 
vilket sällan öppnar för deltagande i implementeringen. Tvärtom skall ledningen övertala de 
andra i organisationen om det positiva med att använda just den aktuella modellen. Det finns 
således ett dilemma i att en ny modell behövs samtidigt som implementeringen fungerar som 
en barriär mot ett fullt utnyttjande av modellen. Även Kasurinen (2002, sid 333f) pekar på 
vikten av att kommunicera ledningens strategier och val av fokus till lägre nivåer för att kunna 
nå målen. Om inte tillräcklig förståelse för strategierna finns är det lätt att chefer på lägre 
nivåer istället sätter den egna avdelningens perspektiv över de stora frågorna. 
 
Kaplan och Norton avsåg ursprungligen att balanserade styrkort företrädesvis skulle användas 
i större bolag, men med tiden har det bildats en uppfattning om att konceptet passar för alla 
(Johanson m fl, 2006, sid 847). Det är dock tveksamt om originalmodellen för balanserade 
styrkort är lämplig för alla organisationer. Johanson m fl (2006, sid 847) menar till exempel 
att Kaplan och Nortons originalmodell med de fyra perspektiven saknar användbarhet i icke 
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vinstdrivande organisationer. De påvisar dessutom i samband med detta att det finns forskning 
som tyder på att en implementering av balanserade styrkort i offentlig förvaltning kan sluta i 
ett centraliserat planeringssystem som inte stimulerar lärande. Kasurinen (2002, sid 334) visar 
på risken med parallella liknande system. Att använda två system för att registrera leder enligt 
honom till en stor risk för att det ena systemet inte kommer att få full acceptans och är därför 
inte ett realistiskt val. Olve och Sjöstrand (2006, sid 20f) ifrågasätter hur styrkortet och bud-
geten skall kombineras. Kommer styrkortet att styra resursfördelningen vid budgetarbetet? 
Kasurinen (2002, sid 334f) menar att styrkortet räknas som ett verktyg för att kombinera 
finansiella och icke-finansiella mätningar (till exempel i en ingenjörskultur) och inte för att 
hantera kopplingen mellan strategier och mätningar. Dessa invändningar mot originalstyr-
kortets allmängiltighet visar på behovet att anpassa både styrkorten och dess koppling till 
strategierna till det aktuella företaget.  
 
Enligt Johanson m fl (2006, sid 848) utelämnas ofta tidsaspekten vid diskussioner om olika 
styrmodeller. De tar dock hänsyn till tidsaspekten i sin artikel och framför bland annat kritik 
mot långsiktigheten i det balanserade styrkortet. De menar att en organisation inte nödvän-
digtvis arbetar mindre kortsiktigt enbart genom att de finansiella målen presenteras och hän-
ger samman med målen i de övriga perspektiven. 
 

Avslutningsvis diskuterar Johanson m fl (2006, sid 849f) också de dilemman som kan uppstå 
på grund av olika organisationslogiker. Exempelvis är det mycket komplext att formulera 
visioner och strategier inom offentlig förvaltning. I och med att politiken har en avgörande 
roll är långsiktigheten svår att bibehålla då till exempel de politiska mandatperioderna sällan 
är längre än fyra år. Vidare tenderar också den finansiella logiken att dominera inom offentlig 
förvaltning, vilket ofta får till följd att ökad budgetkontroll är mer i fokus vid organisations-
förändringar än förbättringar av prestationer och kvalitet (Johanson m fl, 2006, sid 850). Olve 
och Sjöstrand (2006, sid 69) framhåller risken för alltför komplexa system. Som exempel tar 
de upp en fallstudie från Xerox där man vid utveckling av styrkortet minskade antalet mät-
värden från tänkta 42 till 31.  
 
Det finns också en risk att de indikatorer som används i styrkortet är alltför inskränkta för att 
kunna visa på de mjukare värden som de anställda bidrar med (till exempel känslor, värde-
ringar och drömmar). Det lär aldrig vara möjligt att hitta tillräckligt dynamiska indikatorer för 
att rätt redovisa hur dessa mjukare drivkrafter bidrar till verksamheten. (Johanson och Skoog, 
2007, sid 57f)  
 

2.3.1 Mätvärdenas strategiska värde  
 

Det finns enligt Johanson och Skoog (2007, sid 129ff) en risk att för stor fokus läggs på mät-
värdena utan att koppla dessa till de övergripande målen. Enklaste lösningen är att mäta indi-
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katorer som är lätta att mäta. Om större fokus läggs på enkla och exakta mätvärden är risken 
stor att styrkortet blir ett kontrollverktyg istället för det flexibla lärverktyg som kan se till att 
strategierna uppfylls. Även Mårtensson (2007, sid 61ff) varnar för övertro på mätvärdens vär-
de när det gäller förståelse för verksamhetens situation. 
 

För att komma bortom den traditionella ekonomistyrningens siffervärld föreslår Johanson och 
Skoog (2007, sid 128f) ett antal faktorer för en ny syn på mätvärden och styrning. De efter-
frågar en ökad medvetenhet kring bland annat: att se framåt, de icke materiella och de icke 
monetära resurserna, vad olika beslut kan leda till i framtiden, förklarande texter, subjektiv 
bild av verkligheten mm.  
 

2.4 Strategikarta 
(Kaplan och Norton, 2004, sid 29-55) 
 

Efter ett antal års erfarenheter med det balanserade styrkortet utvecklade Kaplan och Norton 
strategikartan. Det är ett annat sätt att ge stöd till styrningen av en verksamhet. Det var vid ut-
vecklingen av strategikartan som Kaplan och Norton vidareutvecklade det kausala sambandet 
mellan olika mål och perspektiv (sid xii). I nedanstående figur (figur 3) tydliggörs skillnader-
na mellan balanserat styrkort och strategikarta genom ett exempel. I den vänstra kolumnen 
visas vilka processer som behövs för att uppfylla det övergripande målet utifrån de fyra 
grundperspektiven. För varje process ställs sedan upp mål (i kolumn 2). I styrkortet fastställs 
först vad som skall mätas (i kolumn 3) för att sedan se i vilken grad det uppsatta ”målvärdet”  
(i kolumn 4) uppnåtts. En verksamhet ställer oftast upp kvantitativa målvärden.  Bägge 
systemen kan användas som styrverktyg men de har olika fokus. Strategikartan utgår från de 
övergripande målen och formulerar utifrån dessa mer detaljerade och konkreta mål i flera 
nivåer innan tydliga avprickningsbara åtgärder utarbetas. På detta sätt kan varje åtgärd via en 
hierarki av mål kopplas till det övergripande mål som skall uppfyllas. Denna process skall 
sedan genomgås vid varje strategibyte, eftersom Kaplan och Norton (2008, sid 64) menar att 
det är lämpligt att ompröva en strategi inom 3-5 år. Det balanserade styrkortet utgår ifrån de 
nedbrutna målen ifrån strategikartan för att hitta ett antal viktiga framgångsfaktorer som dels 
visar hur strategikartans mål kan mätas och dels visar till vilken grad målet uppfyllts.  
 

När det gäller det balanserade styrkortet är mätbarheten av stor betydelse. För att styrkortet 
skall kunna ge användbar styrdata krävs att man mäter rätt saker och att mätningarna utförs på 
ett tillförlitligt sätt. Det gäller även att mätningarna skall vara relevanta för det övergripande 
målet.       
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Figur 3 Jämförelse mellan strategikartan och det balanserade styrkortet. (Kaplan och Norton, 2004, sid 53) 
 
 

I figuren till höger syns likheterna med 
det balanserade styrkortet. De fyra 
perspektiven ingår i den allmänna 
modellen för bägge systemen. I 
modellen syns också orsaks- och effekt-
sambandet som även finns i styrkortet 
(Kaplan och Norton, 1999, sid 37) men 
är ännu mer centralt i strategikartan. 
Figuren har dock anpassats till 
förhållanden i en offentlig verksamhet 
genom att de finansiella och kundpers-
pektiven placeras på samma nivå.  
 
I motsvarande mall för den privata 
sfären påverkar det interna perspektivet 
kundperspektivet som i sin tur påverkar 
ekonomin och sedan det övergripande 
målet som i figur 4 till höger. 

 

 
 
Figur 4 Kausaliteten mellan strategikartans perspektiv vid icke 
vinstdrivande verksamhet (Kaplan och Norton, 2004, sid 8) 
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Hur det kan se ut i en offentlig verksamhet visar Kaplan och Norton i följande figur (figur 5). 
En av grundtankarna är att eftersom verksamheter ser så olika ut och har så olika mål bör 
grundmodellen tillämpas på ett sätt som reflekterar verksamhetens behov. I nedanstående 
modell finns nya namn på perspektiven (de stora rektanglarna). Processerna (ellipserna) blir 
också annorlunda liksom intressenterna (de små rektanglarna). Det är med andra ord viktigt 
att lägga tid på att hitta verksamhetens unika behov och bygga upp modellen korrekt för att få 
ett bra verksamhetsstöd. Tanken med nedanstående bild är inte att läsaren skall förstå alla det-
aljer utan att endast översiktligt visa ett exempel över hur olika perspektiv, processer och 
intressenter kan höra ihop. Den verksamhetsanpassade modellen kan skilja sig ganska mycket 
från den grundmall som presenteras i teorin.   
 
 
 

 
Figur 5 Exempel på en strategikartas struktur från en offentlig verksamhet (Kaplan och Norton, 2004, sid 26) 
 

2.4.1 Strategikartans tema 

(Kaplan och Norton, 2008, sid 68f; bilaga 3) 
 
Ofta upplevs en strategikarta som komplex och svår att överblicka. Kaplan och Norton före-
slår då en indelning i teman. Dessa kan ses som vertikala skivor av kartan som underlättar för 
en enhet att förstå sin verksamhet inom skivan. Varje tema har sin egen kausalitetskedja. 
Samtidigt är det möjligt att se hur temat hänger ihop med den övergripande strategin.  
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Ytterligare en fördel som de ser är att varje enhet som ansvarar för ett visst tema lättare kan 
hantera korta, medellånga och långa värdeskapande processer parallellt. Denna översikt skulle 
bli för komplex om inte denna avgränsning av hela strategikartan gjordes.  
 

2.4.2 Strategikartans grundläggande principer 

(Kaplan och Norton, 2004, sid 10-14) 
 
Strategi balanserar motsatta krafter 
I arbetet med att ta fram immateriella värden för långsiktig tillväxt kommer man ofta i kon-
flikt med de mer kortsiktiga finansiella målen. Ett exempel som Kaplan och Norton tar upp är 
när ett aktiebolag försöker tillfredsställa aktieägarna dels genom att bygga upp bolagets värde 
på sikt och dels att generera en godtagbar kortsiktig avkastning. Strategin bör i detta (och lik-
nande) fall hitta en lämplig avvägning mellan sådana motstridiga krafter. 
 
Strategi grundar sig på ett differentierat utbud av värdeerbjudande 
Genom att tillfredsställa kunders behov kan företaget skapa en hållbar värdeutveckling. En 
strategi kräver en tydlig bild av vilka kundgrupper företaget profilerar sig mot och vilket vär-
de kunder kan erbjudas. En av strategins viktigaste egenskaper är förmågan att tydligt kunna 
formulera och förmedla det värde företaget kan erbjuda kunden. Exempel på värdeerbjudande 
är:  

• Låg kostnad 
• Framstående produkter 
• Kompletta kundlösningar 
• Systeminlåsning 

 
Värde skapas genom interna affärsprocesser 
Företag måste koncentrera sig på ett fåtal interna nyckelprocesser som ger företaget dess uni-
ka värdeskapande profil på marknaden. Dessa kritiska nyckelprocesser kallar Kaplan och 
Norton för ”Strategiska teman”. För att fungera optimalt bör företaget fortlöpande se över 
produktiviteten och organisera sig på ett sätt så att möjligheterna för dess fortlevnad förbätt-
ras.  
 
Strategi består av samtidiga och kompletterande teman 
Förbättringar av processer på operativ nivå ger kostnadssänkningar eller kvalitetsförbättringar 
redan efter en kort tid. Förbättringar i relation till kund tar lite längre tid. Ofta dröjer det 6-12 
månader innan effekten blir tydlig. Innovationsprocesser kan ta ännu längre tid innan de ger 
synbara resultat. Sociala och juridiska processer kan ge effekter som uteblivna problem. Ge-
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nom att agera på ett lagligt och korrekt sätt kan till exempel avtals- och skattebrott undvikas. 
Genom att undvika negativ publicitet stärks verksamhetens renommé. Strategin bör uppfylla 
kraven från alla dessa fyra grupper.  
 
Strategisk inriktning avgör de immateriella tillgångarnas värde 
Det balanserade styrkortets fjärde perspektiv gäller de immateriella tillgångarnas roll i verk-
samheten. Enligt det perspektivet finns det tre grupper av immateriella tillgångar: human-
kapital, informationskapital och organisatoriskt kapital. Ingen av dessa tillgångar har något 
större värde för organisationen om de inte ställs i relation till verksamhetens strategier. Enligt 
Kaplan och Norton är det mycket vanligt att företag inte skapar en harmonisk inriktning mel-
lan strategier och de investeringar som läggs ner på personalutbildning och informationstek-
nik. När ovanstående tre kapitalgrupper anpassats till vald strategi är organisationen bättre 
rustad för att genomdriva denna strategi. 
 

2.5 Tidigare utredningar/uppsatser 
 
Med tanke på den stora mängd undersökningar som är utförda på balanserade styrkort har vi 
försökt hitta arbeten som är relevanta både för styrkort och för strategikartor. Denna sökning 
visade att det finns relativt få uppsatser med denna kombination eller om strategikartor över-
huvudtaget. Det speglar den balans som verkar finnas i litteraturen med ganska få böcker in-
om strategikartsområdet jämfört med den mängd material som finns om styrkort. Författarna 
av denna uppsats har därför valt att lägga större vikt vid ett tidigare arbete där fokus ligger på 
strategikartor.  
 

2.5.1 Strategikartor som styrhjälpmedel 

 
Marianne Unborg (2007) har skrivit en magisteruppsats angående strategikartor som styr-
hjälpmedel.  Detta är i huvudsak en ren litteraturstudie med fokus på strategikartor. Unborg 
ser en utveckling från den tid då det finansiella perspektivet regerade som ensamt styrmedel 
till det mer inklusiva styrkortet som ger en mer rättvisande syn med hjälp av ett antal perspek-
tiv. I den strategiska kartan har dessutom ett antal processer lagts in i dessa (nu hierarkiskt 
ordnade) perspektiv. Detta synsätt ger enligt Unborg ett större utrymme för tolkningar och ger 
därmed ett än mer modernt intryck.  
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Jämförelse mellan balanserat styrkort och strategikarta 
Likheter Skillnader 
L1 Bägge knyter samman strategin 
med den löpande verksamheten 

S1 Strategikartan har en tydligare processorientering 

L2 Ledningen styr arbetet S2 Strategikartan skapar en tydligare koppling mellan 
strategi och processer 

L3 Strategi och styrning av arbetet 
sammankopplas 

S3 Chefens roll i styrkortet kopplas till en mer hier-
arkisk företagsuppfattning. Det finns en större frihet 
med strategikartan 

L4 Hierarkisk företagsuppfattning S4 Strategikartan har en starkare fokus på kund och 
marknadsföring 

L5 Det finansiella perspektivet är 
fortfarande viktigt  

S5 Strategikartan är tydligare när det gäller kontinuer-
lig utveckling 

L6 Viktigt med kritiska mått och mål S6 I Strategikartan är stödet för medarbetarmedverkan 
bättre utvecklat 

L7 Det finns en orsakskedja S7 Strategikartan ställer mindre krav på organisations 
struktur 

L8 De fungerar som kommunikations-
verktyg 

S8 Strategikartan har ett mer självständigt använd-
ningsområde 

 S9 Strategikartan har ett tidsperspektiv när mål skall 
uppnås 

Tabell 1 (Egen bearbetning med grund i Unborgs text.) 
 
Unborg tar i sitt arbete upp åtta likheter (L1-8) och nio skillnader (S1-9) mellan styrkort och 
strategikarta. Styrkortets koppling till mer hierarkisk organisationsform och strategikartans 
friare synsätt framträder på flera ställen i tabellen (L2, L4, S3, S6, S7, S8). Genom att knyta 
samman strategi och den löpande verksamheten (L1) underlättas även kopplingen mellan stra-
tegi och styrningen (L3). Unborg anser dock att strategikartan genom en tydligare process-
orientering (S1) även skapar en tydligare koppling (S2). Även om bägge koncepten tar upp 
värdet av de immateriella tillgångarna är det finansiella perspektivet (L5) fortfarande mycket 
viktigt. Unborg menar att det finns en tydligare fokus på mjukare värden i strategikartan till 
exempel genom en starkt ökad koncentration på kund och marknadsföring (S4), kontinuerlig 
utveckling (S5) och medarbetarmedverkan (S6). Det finns ett antal punkter som konkretiserar 
strategierna, till exempel kritiska mått och mål (L6) och orsakskedjan (L7). Även betydelsen 
av modellen som ett kommunikationsverktyg (L8) och strategikartans tidsperspektiv (S9) 
passar in under konkretiserande punkter. 
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Bland fördelarna framhåller Unborg den överskådliga bild som strategikartan ger. Hon upp-
lever också att de anställda blir mer aktiva tack vare processorienteringen. Till nackdelarna 
hör att det finansiella perspektivet fortfarande är viktigt även om större fokus läggs på kund-
perspektivet än i styrkortet. Unborg ser en utveckling hos Kaplan och Norton som visar på ett 
mer modernt verktyg i strategikartan jämfört med styrkortet. Hon ser också att det finns en 
ganska stor samsyn bland forskarna som hon refererar till i denna fråga (Kaplan, Norton, 
Voelpel, Olve, Lawrie, Cobbold) när det gäller behovet av att strategin skall byggas uppifrån 
och ner. Samtidigt nämner hon att enligt Olve bör arbetet med strategin inte endast vara en 
fråga för en ensam toppchef. Unborg lyfter fram vikten av verktygens förmåga att underlätta 
kommunikation. Även forskare som normalt sett är negativa till styrkort och strategikartor 
(Atkinson, Nörreklit) håller enligt Unborg med om att dessa verktyg underlättar kommuni-
kation.   
 
En sak som ofta kritiseras när det gäller styrkort är om det är en reell kausalitet mellan orsak 
och verkan. Unborg lyfter fram Nörreklits och Marr m fls argument att det mer är frågan om 
ett logiskt samband där en orsak felaktigt kan tillskrivas en viss effekt bara för det verkar fin-
nas ett samband. Unborg anser att styrkortet riktar sig mer till de krav aktieägare och inves-
terare har jämfört med strategikartans utökade kundfokus. Marr och Adams konstaterar enligt 
Unborg att de anställda och affärspartners lätt hamnar utanför när fokus koncentreras till det 
finansiella och kunderna.  
 
Unborg säger sig inte ta ställning till styrkortets eller strategikartans fördel utan pekar på ett 
antal likheter och skillnader respektive fördelar och nackdelar. Vi ser dock en tendens till att 
hon presenterar ett större antal fördelar med strategikartan jämfört med styrkortet. Hon kon-
staterar också att det fortfarande är en styrteknik som visserligen är mer modern och flexibel 
än styrkortet men att detta inte räcker för att ge ett radikalt nytt styrverktyg. Till exempel 
kommer de som utgår ifrån människor i organisationen förmodligen inte tycka att strategi-
kartan passar det styrsättet. 
 

2.5.2 Hinder för förändring 

 
Kasurinen (2002, sid 337f) har tagit fram en lista över faktorer som kan utgöra hinder vid en 
förändring av ett styrsystem. För varje grupp anger han två exempel som var relevanta i hans 
fallstudie över införande av balanserat styrkort inom en affärsenhet tillhörande ett Finlands-
baserat multinationellt företag i metallbranschen.  
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Till gruppen förvillande faktorer hör: Osäkerheten med vad förändringen kan innebära för den 
framtida organisationen och olika inställning till förändring. Till exempel kan ledningens 
övergripande strategiska mål stå i motsättning till affärsenhetens operativa mål. 
 
Till gruppen med de motverkande faktorerna hör: Redan existerande rapporteringssystem och 
den kultur som råder inom organisationen. Risken för dessa faktorer menar Kasurinen är rela-
terat till om dessa faktorer behöver förändras vid förändring av styrsystem. Om rapporter och 
mätpunkter definieras centralt bör de passa olika bra på enskilda avdelningar.  
 
Till gruppen med försenande faktorer hör: Brist på tydlig strategi och otillräckliga informa-
tionssystem. Undersökningen visade att balanserade styrkort inte är lämpligt som ”manage-
ment accounting”-system eftersom det var svårt att koppla de övergripande strategierna till 
affärsenheternas styrkort på ett bra sätt. Man hade också svårt att få fram korrekt data ifrån de 
interna datasystemen. Dessa faktorer räknar dock Kasurinen som temporära och relativt lätta 
att åtgärda genom tekniska lösningar.  
 

2.5.3 Balanserat styrkort - Att förmedla vision och strategier … 
 
Fredrik Gustafsson och Fredrik Trygg (2006, sid 29-34) har skrivit en magisteruppsats som 
undersöker hur ett övergripande visioner och strategier överförs till balanserade styrkort inom 
Luftfartsverket. I denna undersökning kommer de även in på strategikartans roll i denna pro-
cess. Enligt deras undersökning har strategikartan i de delar av organisationen där denna an-
vänts fått önskad effekt. Den har kunnat förmedla en abstrakt vision till en förståelse mellan 
styrkortens mätvärden och visionerna. Just bristen på förståelse av mätvärdenas betydelse för 
helheten är ett av skälen till att utöka användandet av strategikartor inom Luftfartsverket. I 
grunden betraktar de dock strategikartan endast som ett komplement till styrkortet. 
 

2.6 Teorisammanfattning 
 
I analysen kommer vi att relatera den empiri vår undersökning genererat till de teorier som 
detta kapitel har behandlat. Som struktur för analysen använder vi studiens syfte och forsk-
ningsfrågor. Syftet berör området verksamhetsstöd och forskningsfrågorna berör områdena 
implementering, val av styrsystem samt praktisk tillämpning. Nedan sammanfattas de teorier 
vi ser som mest centrala i studien under respektive område för att på ett tydligt sätt åskådlig-
göra de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av i analysen. 
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Verksamhetsstöd     
Teoriavsnittet har behandlat de två styrmodellerna balanserat styrkort och strategikartor. Det 
har bland annat framgått att balanserat styrkort är ett system som översätter strategier och mål 
för organisationer till en uppsättning nyckeltal. Dessa nyckeltal skall vara mätbara och genom 
att mäta dem kan organisationen se om den är på rätt väg eller inte. Styrkortet bygger normalt 
på fyra olika perspektiv (finansiellt-, kund-, process- och lärandeperspektiv) och tar därige-
nom hänsyn till långsiktiga värdeskapande faktorer samtidigt som fokus också finns på kort-
siktigt ekonomiskt resultat. (Kaplan och Norton, 1999) 
 
Balanserade styrkort skapades i första hand för större företag, men det finns också en del teo-
rier om styrkort i offentlig verksamhet. Exempelvis har vi berört Olve m fl (1999) som ger 
förslag på andra perspektiv (samhällsnytto-, relations-, aktivitets- och framtidsperspektiv) som 
de tror skulle passa bättre i offentlig verksamhet än perspektiven i styrkortets grundmodell. 
 
Skaparna av det balanserade styrkortet, Kaplan och Norton, har med tiden även utvecklat stra-
tegikartan. Strategikartan utgår från organisationens övergripande mål och strategier, formule-
rar utifrån det mer detaljerade och konkreta mål i olika nivåer och slutligen utarbetas sedan 
avprickningsbara åtgärder inom ramen för de nedbrutna målen. Kaplan och Norton ser det 
balanserade styrkortet som ett komplement till strategikartan genom att formulera styrtal 
utifrån de nedbrutna målen och sedan mäta dessa för att se graden av måluppfyllelse. Kausa-
litet är ett centralt begrepp för såväl strategikartan som det balanserade styrkortet. De fyra 
perspektiven i styrkortets grundmodell återfinns även i strategikartan och i båda modellerna är 
tanken att målen och styrtalen genom perspektiven skall sammanlänkas i ett orsaks- och ef-
fektsamband upp till den övergripande visionen/strategin för organisationen. (Kaplan och 
Norton, 2004) 
 
Vi har även presenterat en magisteruppsats av Unborg (2007) där hon förutom kausaliteten 
också tar upp ett antal andra likheter och skillnader mellan styrkort och strategikartor. Till 
exempel påvisar hon att styrning och strategi sammankopplas i bägge modellerna men även 
att strategikartan är mer flexibel i relation till organisationens struktur, är en mer självständig 
modell samt tar mer hänsyn till tidens inverkan på kausaliteten.  
 
Implementering 
Johanson m fl (2006) tar upp ett antal framgångsfaktorer vid implementering av balanserat 
styrkort, bland annat: ledningens engagemang, de anställdas deltagande, organisationskultu-
ren, utbildning, att styrkortet är enkelt att använda, tydlig vision/strategi samt ekonomiska 
resurser. De visar dock också på en del problematik i samband med implementering av styr-
kort och liknande modeller. Till exempel att det finns ett dilemma i att en ny modell behövs 
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samtidigt som implementeringen fungerar som en barriär mot ett fullt utnyttjande av model-
len. Även Kasurinen (2002) har bidragit med ytterligare ett antal faktorer som kan försvåra 
införandet av ett nytt styrsystem. Han grupperar dessa i förvillande, motverkande och förse-
nande faktorer. 
 
Val av styrsystem 
Angående val av styrsystem menar Johanson m fl (2006) att grundmodellen för balanserat 
styrkort kan sakna användbarhet i offentlig verksamhet samt att det är svårt att åstadkomma 
långsiktiga visioner och strategier på grund av politikens avgörande roll. Inom offentlig för-
valtning tenderar också den finansiella logiken att dominera, vilket ofta får till följd att ökad 
budgetkontroll är mer i fokus än förbättringar av prestationer och kvalitet. 
 
Praktisk tillämpning 
Enligt Kaplan och Norton (2008) kan det vara lämpligt för företag och andra organisationer 
att ompröva sina strategier inom 3-5 år.
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3 Metod 
 
I detta kapitel redovisas metodval och hur vi gått till väga i övrigt vid insamling av data från 
undersökningens källor. 
 

3.1 Undersökningsmetod 
 
Vi har gjort en fallstudie i Eskilstuna kommun och har då arbetat enligt den kvalitativa 
modellen som Bryman och Bell (2007) presenterar nedan i sin bok ”Business research 
Methods”.  
  
Vi har i stort följt modellens upp-
lägg förutom att vi vid den första 
iterationen från steg 5 snarare 
gick från 5 via 5a och 5b tillbaka 
till steg 3 eftersom vi före den 
inledande intervjun inte gjort 
tillräckligt omfattande studier 
motsvarande detta steg. När vi väl 
kom tillbaka till steg 5 följde vi 
den normala iterationen (5 – 5a – 
5b) ett antal varv för att få fram 
ytterligare detaljer.   

 
Figur 6 Modell för kvalitativ undersökning. (Bryman, Bell, 2007, sid 
406) 

 
Det första steget i ovanstående modell avser de generella forskningsfrågor som ligger till 
grund för studien. I vårt fall vilket stöd balanserade styrkort och strategikartor kan fylla i en 
verksamhet. Angående valet av relevanta platser för studien föll sig vårt val klart naturligt när 
det stod klart för oss att vuxenförvaltningen inför strategikartor medan Torshälla Stads för-
valtning arbetar med balanserade styrkort sedan en tid tillbaka. Undersökningspersonerna 
blev därefter personer i dessa förvaltningar med god insyn i respektive styrsystem. Insam-
lingen av relevanta data gjordes genom intervjuer med undersökningspersonerna. Vi tolkade 
insamlad data utifrån en hermeneutisk inspirerad ståndpunkt. Slutligen påbörjade vi ett teo-
retiskt arbete med vår data som kompletterades med ny data samtidigt som frågeställningarna 
specificerades i takt med att vi blev allt mer insatta inom studiens problematik.  
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3.1.1 Val av metod 

 
Valet av undersökningsmetod kan motiveras med hjälp av det angreppssätt vi anser vara mest 
lämplig för denna studie, nämligen induktion. Med induktion menas att man utifrån empirin 
drar slutsatser och skapar ny teori (Bryman, 2001, sid 22). Enligt Bryman (2001, sid 35) är 
induktion ett kännetecken för just kvalitativa undersökningar. Dock vill vi inte påstå att vår 
undersökning är renodlat induktiv, tvärtom har den även deduktiva inslag i och med att de 
befintliga teorierna angående balanserade styrkort och strategikartor har påverkat våra forsk-
ningsfrågor och intervjufrågor i hög grad. 
 
Ytterligare skäl till att använda en kvalitativ undersökningsmetod finner vi i att respondenter-
nas uppfattning om vilket stöd balanserade styrkort och strategikartor ger en verksamhet samt 
varför den ena modellen väljs framför den andra är en central punkt i studien. Eftersom dessa 
uppfattningar är avgörande för resultatet av studien krävs ett tolkande synsätt, vilket är ett 
vanligt inslag i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2001, sid 35). Dessutom anser vi att stu-
diens syfte och frågeställningar kräver data av djupare karaktär än vad statistik kan ge, varför 
vi därmed har valt kvalitativ metod.   
 
Med en kvalitativ metod finns goda förutsättningar för innehållsrika svar. Resonemanget 
bakom val av styrmodell i Eskilstuna kommun har vi stora möjligheter att nå fram till och 
respondenternas uppfattning om hur det har fungerat samt hur det fungerar bör vi också få en 
inblick i. En svaghet med vår metod är framförallt att den är subjektiv (Bryman, 2001, sid 
269). Resultatet bygger på respondenternas uppfattning om styrmodellerna, vilket innebär att 
risk finns för att viktiga aspekter har missats i uppsatsen. Respondenternas uppfattningar skall 
dessutom tolkas av författarna, vilket förstärker subjektiviteten ytterligare.  
 
Mer generell kritik mot kvalitativ metod är till att börja med enligt Bryman (2001, sid 270) att 
det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning i och med att det är den specifike forska-
rens intressen som avgör studiens inriktning. Vidare finns det svårigheter i att generalisera 
resultaten till andra miljöer än där undersökningen ägt rum samt att informationen om hur 
undersökningen har planerats och genomförts ofta är bristande. Detta gäller delvis oss i och 
med att vi gjort en fallstudie, men med stöd i de teorier som skapats utifrån andra miljöer än 
Eskilstuna kommun bör vi ändå kunna dra slutsatser med en viss generaliserbarhet. Däremot 
är det naturligtvis svårt att exakt beskriva hur vi har genomfört studien, varefter möjligheterna 
att replikera vårt arbete blir lidande.   
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3.2 Litteratursökning 
 
Med sökord som ”balanserade styrkort”, ” Balanced Scorecard”, ”strategikarta” och ”Strategy 
Map” har vi huvudsakligen sökt i databasen ”Elin” och i den interna biblioteksdatabasen vid 
Mälardalens högskola. På grund av att viss litteratur var utlånad från högskolans bibliotek fick 
vi leta efter dessa i databaserna på Västerås och Eskilstunas stadsbibliotek. På grund av det 
stora antalet träffar på styrkort visade det sig att sökning på strategikarta gav ett mer relevant 
resultat då dessa ofta även behandlade styrkort.   
 

3.3 Urvalsdiskussion  
 
Undersökningens respondenter valdes ut via något som närmast är att likna med ett strategiskt 
urval (Trost, 2005, sid 117). Det finns även ett inslag av snöbollsurval eftersom respondenter-
na hänvisade till varandra en efter en (Bryman, 2001, sid 289). Vi intervjuade de personer 
som våra kontakter på Eskilstuna kommun ansåg vara lämpliga med det kriteriet att de skulle 
vara väl insatta i användandet av balanserade styrkort och/eller strategikartor. En risk med 
detta som vi är medvetna om är att våra kontakter kan ha styrt urvalet till personer som är 
”samstämmiga” och ”intressanta” att tala med (Trost, 2005, sid 119). Vi bedömer dock våra 
kontakter som trovärdiga och för att säkerställa datainsamlingen till studien har vi valt att inte 
ifrågasätta urvalet. 
 

Följande personer från Eskilstuna kommun intervjuades:  
 

• Lars-Göran Hellquist som sedan 2001 arbetat som ekonomichef på vuxenförvaltning-
en. 

• Tryggve Lundh som sedan början av 2008 arbetar som utvecklingsdirektör på kom-
munledningskontoret. Under de senaste åtta åren före detta (1999-2007) arbetade han 
som förvaltningschef i Torshälla Stads förvaltning   

• Katarina Olsson började som administrativ chef vid Torshälla Stads förvaltning under 
februari 2008. Tidigare har hon arbetat som miljösamordnare inom samma förvalt-
ning. 

 

Vad gäller urvalet av respondent på Stratsys AB så intervjuade vi den person som för tillfället 
var både tillgänglig och lämpad att svara på våra frågor, ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005, 
sid 120). Vi anser att det passade oss väl då vår ambition endast var att få en mindre inblick i 
företaget och en kortare bakgrund om styrverktyget. Följande person på Stratsys AB intervju-
ades: 
 

• Henrik Lepasson, Stratsys Stockholmskontor  
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3.4 Intervjumetod 
 
Inom kvalitativ forskning är troligen intervju den mest använda metoden (Bryman, 2001, sid 
299). Det finns i huvudsak två typer av intervjuer som har mer djupgående karaktär: ostruk-
turerade och semi-strukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju är mer att likna vid ett 
normalt samtal medan en semi-strukturerad intervju kännetecknas av att forskaren använder 
en intervjuguide med specifika teman som skall behandlas (Bryman, 2001, sid 301). I denna 
studie har författarna företrädesvis använt sig av semi-strukturerade intervjuer, men har också 
kompletterat med en ostrukturerad intervju via telefonsamtal.     
 
Intervjuguiden utformades mot bakgrund av teorier om balanserade styrkort och strategikartor 
samt mot studiens syfte och forskningsfrågor. Vår strävan var även att åstadkomma en natur-
lig ordning av frågorna, undvika ledande frågor samt att ta hänsyn till bakgrundsfakta om in-
tervjupersonerna (Bryman, 2001, sid 305). Intervjuguiden finns med som bilaga 1. 
 

3.4.1 Tillvägagångssätt 

 
Författarna kom i kontakt med Eskilstuna kommun via ett tips från en av personerna inom 
handledargruppen på Mälardalens högskola. Vi skickade en förfrågan angående uppsatsäm-
nen via e-post till ekonomidirektör Tommy Malm som i sin tur slussade oss vidare till Lars-
Göran Hellquist, ekonomichef på vuxenförvaltningen. Vi bokade in tid för en inledande in-
tervju med honom och genomförde intervjun utan någon form av intervjuguide. Denna inter-
vju syftade till att utreda vilka möjligheter det fanns för författarna att angripa kommunens 
styrsystem i uppsatsen. Vi fick en inblick i användandet av systemet inom vuxenförvaltningen 
och dessutom fick vi reda på att Torshälla Stads förvaltning sedan en tid har använt balanserat 
styrkort.  
 
Med teorin och den inledande intervjun som bakgrund tog vi fram intervjuguiden varefter vi 
kontaktade en respondent i taget antingen via e-post eller via telefon och bokade tid för inter-
vju. I slutet av varje intervjutillfälle ställde vi frågor om relevanta respondenter som skulle 
kunna fylla ut de luckor vi fortfarande hade efter den aktuella intervjun. Med undantag för 
den inledande intervjun genomförde författarna totalt tre intervjuer och intervjuguiden använ-
des vid samtliga tillfällen.  
 
Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats. Enligt Trost (2005, sid 44-45) är 
det viktigt att miljön är ostörd och att respondenten upplever den som trygg. Vi kunde helt 
ostörda genomföra alla intervjuer och vår bedömning är att respondenterna kände sig trygga i 
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miljön, varpå vi drar slutsatsen att platsen för intervjuerna inte påverkat utfallet ur en negativ 
aspekt.  
 
Båda författarna medverkade vid samtliga intervjutillfällen, vilket kan medföra en risk att den 
intervjuade upplever sig hamna i underläge (Trost, 2005, s 46). Uppsatsförfattarna upplever 
det dock inte som att detta syndrom inträffade vid något tillfälle. Tvärtom upplever vi det som 
att vi kunde komplettera varandra och därmed samla in en större informationsmängd än vad vi 
troligen hade klarat av om någon av oss på egen hand genomfört intervjuerna (Trost, 2005, sid 
46). I övrigt spelades alla intervjuer in efter att respondenterna först gett oss tillstånd till det. 
Vi gjorde parallella inspelningar så att om tekniken skulle fallera skulle vi åtminstone ha en 
fungerande version. Detta var till fördel vid bearbetningen av intervjusvaren eftersom vi bäg-
ge hade tillgång till var sin inspelning att stödja intervjuanteckningarna med. Dock har inte 
intervjuerna transkriberats då författarna anser att nyttan av detta inte uppväger det arbete som 
det skulle kräva. Istället valde vi en metod där en av uppsatsförfattarna utifrån inspelningar 
och anteckningar sammanställde intervjuerna efter intervjuguidens frågeområden. Sedan jäm-
förde den andra författaren genom att lyssna igenom sin inspelning och titta på sina anteck-
ningar för att fylla ut eventuella brister vid den första sammanställningen. 
 
Utöver detta kompletterades undersökningen med en ostrukturerad intervju. En av författarna 
ringde upp Stratsys AB, företaget som tagit fram det styrverktyg Eskilstuna kommun använ-
der, och ställde utifrån teorierna och tidigare intervjusvar frågor till företaget för att klargöra 
styrverktygets plats i sammanhanget. 
    

3.5 Kritik 
 
Under denna rubrik diskuteras i vilken mån det finns brister i vår empiri och i de sekundär-
källor vi refererar till.  
 

3.5.1 Källkritik av primärkällor 

 
Vi anser att samtidskravet enligt Ericsson och Wiederheims-Paul (2001, sid 150) uppfylls 
eftersom strategistyrningsprocessen är aktuell för alla respondenter och alla interna dokument 
(vi fått se) som ligger till grund för deras information är relativt aktuella (se källförteckning-
en). Eftersom alla respondenter arbetar i ledande position inom kommunen finns möjligheten 
att de vill att kommunen skall framstå i god dager. Det finns med andra ord en viss risk för att 
de har haft en tendens att vinkla verkligheten åt det positiva hållet. Tryggve och Lars-Göran 
har varit involverade i utvecklingen av det strategiska styrsystemet. De har sedan varit inblan-
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dade i upplägget för internutbildningen. Det kan med andra ord även finnas ett visst beroende 
mellan våra källor.  
 
Kritik kan riktas mot att vi har genomfört ett otillräckligt antal intervjuer, vilket vi dock inte 
anser. Anledningen till det är först och främst att vi anser att intervjuerna genererat en omfat-
tande empiri som har varit fullt tillräcklig att analysera i relation till de teoretiska utgångs-
punkterna. Dessutom är kommunens styrsystem så pass nytt att det enligt respondenterna för 
tillfället inte finns fler personer som är tillräckligt insatta i systemet för att kunna svara på 
våra frågor. Ett alternativ till fler intervjuer hade varit att intervjua fler personer som använt 
styrkortet i Torshälla men eftersom två av våra respondenter är de som är mest insatta i styr-
kortets förmåga att stödja det strategiska arbetet anser vi att vi täckt upp detta behov. Det 
skulle också innebära en fokus på erfarenheter från mellanchefsnivå som vi inte kunde balan-
sera med motsvarande för strategikartan och att fokus hade blivit för starkt på den styrmodell 
kommunen håller på att gå ifrån. 
 

3.5.2 Källkritik av sekundärkällor 

 
Med tanke på att många av undersökningens källor är från de senaste åren och att endast två 
från tiden före 2001 anser vi att sekundärkällorna uppfyller samtidskravet. Förutom den för-
väntade positiva inställningen till Kaplan och Nortons egna styrmodeller som presenteras i 
teoriavsnittet ser vi inget större egenintresse i övriga författares texter. I undersökningen fram-
kommer olika åsikter om de olika modellerna. Vi anser därför att trots att våra källor ofta läst 
varandras texter att de inte är beroende av varandra.  
(Ericsson och Wiederheims-Paul, 2001, sid 150)  
 

3.5.3 Reliabilitet 

 
Extern reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2007, sid 410f) är det svårt för en kvalitativ undersökning att uppnå 
en bra extern reliabilitet eftersom omgivningen hela tiden förändras. Det går inte att upprepa 
en undersökning under sådana förhållanden och tro att exakt samma förhållanden skall gälla. 
Detta bör i hög grad gälla för vår studie i och med att Eskilstuna kommuns strategiska styr-
system nyligen har implementerats. När kunskapen om systemet har ökat bland användarna 
och erfarenheterna har blivit fler med tiden, skulle denna undersökning säkerligen få ett helt 
annat resultat än det vi nu kommer fram till.  
 



En resa från balanserat styrkort till strategikarta 
Strategistyrning i Eskilstuna kommun 
  

28 
 

Intern reliabilitet 
Om man som Bryman och Bell (2007, sid 410f) med intern reliabilitet vid kvalitativa studier 
föreslår att flera intervjuare uppfattat svaren på samma sätt kan vi hävda att vi uppfyllt detta 
krav. Bägge författarna har gått igenom det empiriska materialet och är överens om de svar 
som framkommer där. 
 

3.5.4 Validitet 

 
Extern validitet  
Att hävda att en kvalitativ undersökning lyckats uppnå en god extern validitet är svårt då det 
undersökta urvalet oftast inte ger tillräcklig grund för att generalisera till en större population 
(Bryman och Bell, 2007, sid 410f). I vårt fall bör även detta stämma då vi har intervjuat få 
personer, varav majoriteten också återfinns inom samma organisation. Dock kan intervjusva-
ren relateras till tidigare forskning, särskilt inom offentlig förvaltning, och därför anser vi att 
en viss generalisering ändå kan legitimeras. 
 
Intern validitet 
Att kunna visa på en god överensstämmelse mellan det respondenterna menat och intervjuar-
na uppfattat kan uppfattas som god intern validitet (Bryman och Bell, 2007, sid 410f). För att 
vara riktigt säkra på att vi förstått allting på rätt sätt hade vi behövt mer tid tillsammans med 
respondenterna än den tid de kunnat ge oss. Vi har dock genom att förbereda oss inför inter-
vjuer försökt att vara insatta i teori, terminologi mm för att underlätta kommunikationen.   
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4 Empiri  
 
I detta kapitel presenteras först en orienterande informationsinsamling som uppsatsförfattarna 
har genomfört för att ge en bild av hur författarna kom i kontakt med studiens problemområ-
de, ge en första inblick i Eskilstuna kommuns nya strategiska styrsystem samt belysa pro-
blemområdet ur ett mer generellt perspektiv. Därefter vidtar en redogörelse av styrsystemet, 
såväl övergripande som specifikt för studiens två förvaltningar, och styrkortet i Torshälla 
stads förvaltning. Detta gör vi för att visa hur systemen är uppbyggda och hur det är tänkt att 
de skall fungera. Underlaget för denna presentation utgörs av kommuninterna dokument som 
författarna har fått vid intervjuerna med respondenterna på Eskilstuna kommun. Efter redo-
görelsen av styrsystemet och styrkortet följer en redovisning av de intervjuer författarna har 
genomfört inom ramen för undersökningen. Respondenternas svar delas in i sju teman (se 
avsnitt 4.7) där svar från samtliga respondenter redovisas inom varje tema. Anledningen till 
detta är för att ge läsaren en bild över insamlad data inom respektive tema och för att på ett 
åskådliggörande sätt ställa respondenternas svar mot varandra. Sammantaget har vi i empirins 
disposition strävat efter att åstadkomma ett naturligt flöde i form av att först ge läsaren en 
inblick i studiens ämne, därefter beskriva styrsystemen och slutligen kontrastera dem mot 
respondenternas utsagor. 
 

4.1 Orienterande informationsinsamling 
 
Innan vi fått grepp på vilken teori som var lämplig för vår uppsats gjorde vi en intervju med 
ekonomichefen vid vuxenförvaltningen. Mot slutet av arbetet fick en av författarna tillfälle att 
vara med på en SANTE-konferens i Göteborg där frågor angående styrmodeller kom upp. Vi 
har även genomfört en orienterande intervju med en person från Stratsys, det IT-system som 
Eskilstuna kommun använder sig av för den strategiska styrningen. 
 

4.1.1 Inledande intervju 

 
Den 14 mars 2008 gjorde vi en första intervju med ekonomichef Lars-Göran Hellquist för att 
få en bild över användande av styrsystem inom vuxenförvaltningen vid Eskilstuna kommun. 
Förvaltningen använder sedan något år strategikartor som huvudsakligt styrsystem. Både 
kommunen centralt och ledningen vid vuxenförvaltningen är nöjda med utfallet så det har 
fattats beslut inom kommunen att alla förvaltningar skall använda sig av strategikartor i 
framtiden.  
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Vuxenförvaltningen har ca 2500 anställda och en omsättning på 1,1 miljard kronor. Budget-
disciplinen är god inom förvaltningen. Verksamhetens mål styrs i huvudsak av politiskt fast-
ställda strategiska mål. Det finns visioner som sträcker sig fram över flera mandatperioder 
men den normala planeringshorisonten för strategier är fyra år. Den synkroniseras med man-
datperioderna. Vid ett eventuellt maktskifte är det då naturligt att se över de stora målen i alla 
förvaltningar.  
 
De stora strategierna från kommunfullmäktige läggs in i ett datasystem, Stratsys. Därefter kan 
förvaltningen lägga till egna mål som harmoniserar med de politiska besluten. Dessa konkreti-
seras sedan i ett antal nivåer inom Stratsys innan handlingsplaner och åtgärder avslutar denna 
process. På detta sätt går det lätt att förklara varför förvaltningen utför en viss aktivitet samt 
hur ett visst strategiskt mål utfylls. Under 2008 har vuxenförvaltningen hittills lagt in 284 
handlingsplaner och dessa uppdateras allteftersom färdigställandegraden ändras. På grund av 
höga licenskostnader finns det få användare som arbetar direkt mot Stratsys. Genom systemet 
har förvaltningen lyckats få en tydligare överblick och därigenom gått från att arbeta med 
VAD-frågor till HUR-frågor. Handlingsplanerna gör det lätt att fokusera på nya aktiviteter. 
Rutinärenden får inte riktigt samma uppmärksamhet/uppföljning. 
 
Exempel på indikatorer som förvaltningen använder i Stratsys är: antal brukare, effektiv 
arbetstid, administrativ arbetstid, funktionshinder som åtgärdats.  
 

4.1.2 SANTE-konferens 

 
SANTE (Scandinavian Academy Network for Teaching Enterprise systems) är en samarbets-
organisation mellan olika lärosäten för att underlätta undervisning om affärssystemens roll 
inom företagsekonomi- och informatikämnena. Det sker huvudsakligen genom årliga konfe-
renser och genom utbyte av erfarenhet och undervisningsmaterial. Det finns också möjlighet 
att ta del av en gemensam programplattform som byggts upp på Handelhögskolan vid Göte-
borgs universitet. En av författarna fick tillfälla att diskutera med Urban Ask från just Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet efter hans presentation för att få fram mer detaljer 
om styrkort och strategikarta. 
 
Under SANTE-konferensen den 6 maj 2008 framhöll Urban Ask betydelsen av att göra en 
strategikarta som grund för att utveckla ett balanserat styrkort. Han såg det som en förut-
sättning för att kunna skapa ett styrkort med bra koppling mellan strategier och mätvärden. 
Studenterna på Handelshögskolans tredje år kan läsa en kurs där det ingår en uppgift om att 
skapa både en strategikarta och ett balanserat styrkort för ett företag.  
 



En resa från balanserat styrkort till strategikarta 
Strategistyrning i Eskilstuna kommun 
  

31 
 

Även Bo Oskarsson från Systeam betonade, vid samma konferens, vikten av att förstå hel-
heten och de strategiska målen för att kunna bygga ett anpassat system med bra redovisning 
av mätvärden. I utvecklingsmiljön till Systeams affärssystem Jeeves finns ett utvecklings-
verktyg. Under presentationen visade Oskarsson att det i detta verktyg dels finns ett inbyggt 
stöd för att systematiskt översätta de övergripande affärsmålen till relevanta mätpunkter och 
dels stöd för att från dessa mätpunkter kunna konstruera ett styrkort inom affärssystemet. 
 

4.1.3 Stratsys AB 

 
Under en telefonintervju den 7 maj 2008 med Henrik Lepasson vid Stratsys ABs Stockholms-
kontor var det genomgående temat att levandegöra de existerande strategierna. Respondenten 
såg företagets verktyg som en mer flexibel lösning jämfört med de strategikartor och styrkort 
som Kaplan och Norton presenterat huvudsakligen utifrån nordamerikanska förhållanden. 
Ofta finns inte den tydliga kausalitet i verkligheten som dessa modeller kräver. En grundtanke 
är att levandegöra de mål som redan finns för att de lättare skall kunna genomföras. Målen 
skall inte kunna glömmas bort under året utan en kontinuerlig fokus kring dessa gör att kopp-
ling mellan handlingsplaner och mål säkerställs. Stratsys AB använder den styrmodell som 
redan utvecklats i verksamheten. Om sådan saknas hjälper de till att utveckla en modell som 
passar kunden. Det finns ofta en bra målstyrning och styrmodell i offentliga verksamheter att 
utgå ifrån vid utarbetande av den verksamhetsanpassade applikationen. Enligt Henrik Lepas-
son fallerar ofta användande av balanserade styrkort och styrmodellen är mindre populär idag. 
För att en sådan skall fungera krävs en eldsjäl som driver på uppföljningen. Stratsys utvecklar 
ofta lösningar som inte har så krävande uppföljningsarbete som styrkort har. Kombinationen 
av målstyrning och den typen av tjänstebaserad verksamhet som finns i offentliga verksam-
heter passar bra till Stratsys ABs affärsidé. Detta kan hänga ihop med att de har så många 
kunder inom offentlig verksamhet. Stratsys AB har ca 30 kommuner, 15 myndigheter och 
stora delar av regeringskansliet som kunder. 
 

4.2 Strategiskt styrsystem i Eskilstuna kommun 
 
Verksamhetsåret 2008 införde Eskilstuna kommun ett nytt strategiskt styrsystem som skall 
användas i samtliga verksamheter. Syftet med styrsystemet är att åstadkomma en långsiktig 
styrning som sträcker sig över mandatperioderna i Eskilstuna kommun. (Eskilstuna kommun, 
2007b) Vägledande för de styrande strategierna är kommunens vision för år 2020:  
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Eskilstuna – den stolta Fristaden 
• Vi är modiga och utmanar 
• Vi välkomnar olikheter och idéer 
• Vi tar ansvar för en trygg och 

hållbar framtid  
(Eskilstuna kommun, 2007d) 
 
 
Visionen utgör därmed den högsta över-
gripande nivån i styrsystemet. Övriga nivåer 
är organisationens värden, målområden 
med strategiska mål för varje mandatperiod, 
en årsplan för varje verksamhetsår samt 
styrdokument. (Eskilstuna kommun, 2007b; 
bilaga 4)  
 

Figur 7 Eskilstuna kommuns styrmodell (kommunens 
interna arbetskopia) 
 

Styrsystemets strategiska inriktning utgår från två värden, hållbar utveckling och effektiv or-
ganisation. Hållbar utveckling innefattar det som kommunen skall åstadkomma för invånare, 
brukare och kunder för att visionen skall kunna uppfyllas. Med effektiv organisation menas i 
detta hänseende att skapa interna förutsättningar för att uppfylla visionen. Utifrån dessa två 
värden fördelas sedermera kommunens målområden, som är totalt åtta till antalet. I figur 7 ses 
de tre interna som ger en effektiv organisation. Denna stödjer i sin tur de fem övre externa i 
arbetet för en hållbar utveckling. För varje målområde finns också ett antal strategiska mål, 
vilka beskriver det tillstånd som skall nås under mandatperioden för att ligga i linje med 
visionen. Årsplanen innefattar organisationens två värden, målområdena och de strategiska 
målen och beskriver utifrån den strukturen vad som skall prioriteras under det aktuella året för 
att nå de strategiska målen. För att följa upp arbetet med strategierna använder kommunen ett 
antal indikatorer för varje strategiskt mål som rapporteras i årsredovisningen och i två delårs-
rapporter. (Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
I syfte att åstadkomma struktur och överskådlighet över hela styrsystemet använder kommu-
nen Stratsys. Det är ett internetbaserat standardsystem för verksamhetsstyrning som bland 
annat strukturerar och kommunicerar mål, handlingsplaner samt aktiviteter. (Eskilstuna kom-
mun, 2007a)  
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4.2.1 Hållbar utveckling 

 
Hållbar utveckling innebär enligt Eskilstuna kommun en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov bland invånarna utan att riskera möjligheterna till att tillfredsställa framtida 
behov. Detta bygger på en balans mellan tre dimensioner, det vill säga att samtliga dimen-
sioner skall genomsyra all verksamhet som rör hållbar utveckling. De tre dimensionerna är: 
social dimension, miljömässig dimension samt ekonomisk dimension. Inom hållbar utveckling 
fokuserar kommunen på fem yttre målområden, vilka är fördelade på de tre dimensionerna. 
Den sociala dimensionen består av målområdena delaktiga och engagerade invånare, goda 
livsvillkor samt god utbildningsnivå och arbete åt alla. Inom den miljömässiga dimensionen 
återfinns målområdet god miljö och inom den ekonomiska dimensionen målområdet hållbar 
tillväxt. (Eskilstuna kommun, 2007d) 
 
Delaktiga och engagerade invånare 
Detta första målområde innehåller för den nuvarande mandatperioden två strategiska mål, dels 
att invånarna tar aktivt ansvar och dels att invånarna är stolta över Eskilstuna. Exempel på 
indikatorer inom styrsystemet som används för att följa upp de strategiska målen är valdelta-
gandet i de tio distrikt där deltagandet var lägst vid valet 2006 och andelen invånare som är 
nöjda med att bo och leva i Eskilstuna. (Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
Goda livsvillkor 
Inom detta målområde återfinns för närvarande ett flertal strategiska mål: ett tryggt och säkert 
Eskilstuna, ett jämställt Eskilstuna, god tillgänglighet, berikande mångfald, stimulerande 
fritid och god folkhälsa samt bra service och gott bemötande. Naturligtvis finns en mängd 
indikatorer för att kunna mäta respektive strategiskt mål men ett par exempel är andelen nöjda 
i brukar- och kundenkäter, upplevd trygghet samt jämställdhetsutvecklingen i kommunen. 
(Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
God utbildningsnivå och arbete åt alla 
De strategiska målen är här bra förskola och goda resultat i skolan, god utbildningsnivå samt 
arbete åt alla. De indikatorer som används är bland annat andelen elever som når målen i de 
nationella proven, andel behöriga till högskola och andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år. 
(Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
En god miljö 
För att nå denna aspekt har kommunen fastställt följande strategiska mål: minskad klimat-
påverkan, levande vatten, giftfri miljö och biologisk mångfald. Exempel på indikatorer är 
koldioxidutsläpp per invånare i kommunen samt återvinning av material. (Eskilstuna kom-
mun, 2007b) 
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Hållbar tillväxt 
Det sista målområdet inom hållbar utveckling har som sina strategiska mål: Eskilstuna – ett 
centrum i en expansiv region, näringslivet växer samt ökande befolkning i bra boendemiljö. 
Indikatorerna för dessa är bland annat att inpendlingen skall överstiga utpendlingen, omsätt-
ningstillväxten i näringslivet och den årliga befolkningsökningen. (Eskilstuna kommun, 
2007b) 
 

4.2.2 Effektiv organisation 

 
Med en effektiv organisation som utgångspunkt fokuserar Eskilstuna kommun på tre inre mål-
områden: effektiva och tydliga tjänster, attraktiv arbetsgivare samt ekonomi i balans. Det som 
eftersträvas är ett effektivare internt arbete för att på ett bättre sätt använda invånarnas skatte-
pengar. Med andra ord skall de inre målområdena ligga till grund för uppfyllelsen av de yttre 
målområdena. (Eskilstuna kommun, 2007d) 
 
Effektiva och tydliga tjänster 
För den aktuella mandatperioden återfinns inom detta målområde två strategiska mål, dels 
effektiva arbetsmetoder och dels en fungerande kommunikation. Bland annat används andelen 
brukartid inom hemvården och fungerande interna kommunikationskanaler som indikatorer. 
(Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Detta målområde innehåller fyra strategiska mål: bra ledarskap, god hälsa, goda utvecklings-
möjligheter samt ökad jämställdhet och mångfald. För uppföljningen av dessa mål använder 
kommunen indikatorer i form av andel medarbetare som är nöjda med ledarskapet, andel 
sjukfrånvaro av arbetad tid, andel individuella kompetensutvecklingsplaner, andel anställda 
som är födda utanför Norden etc. (Eskilstuna kommun, 2007b) 
 
Ekonomi i balans 
Inom detta slutliga målområde finns följande strategiska mål: positivt resultat, ansvarsfull 
investeringsnivå och ansvar för pensionsskulden. De indikatorer som används är bland annat 
resultatet i förhållande till skatteintäkterna, självfinansieringsgrad samt avbetalning på pen-
sionsskulden. (Eskilstuna kommun, 2007b) 
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4.3 Strategiskt styrsystem i vuxenförvaltningen 
 
Eskilstuna kommuns vuxenförvaltning använder det nya styrsystemet i sin verksamhet. För-
valtningens system utgår från kommunens övergripande modell med de två styrande värdena 
hållbar utveckling och effektiv organisation. De åtta målområdena med de strategiska målen 
för den aktuella mandatperioden ingår också. Det är inom ramen för de strategiska målen, till 
exempel god tillgänglighet och stolta invånare, som vuxenförvaltningen har sina särskilda åta-
ganden och mål för att bidra med sin del i måluppfyllelsen för kommunen som helhet. De 
åtaganden och mål som förvaltningen har att arbeta efter är konkretiserade till ett antal hand-
lingsplaner som med tiden följs upp för att se om de har genomförts eller inte. Uppföljningen 
rapporteras sedan genom två delårsrapporter och slutligen till årsredovisningen. Förvaltningen 
använder Stratsys som stöd för denna process. (Eskilstuna kommun, 2008b) 
 
Som exempel på hur arbetet med styrsystemet kan se ut i en förvaltning återges nedan de åta-
ganden och mål vuxenförvaltningen har för 2008 inom målområdet delaktiga och engagerade 
invånare med de strategiska målen invånare tar aktivt ansvar och invånarna är stolta över 
Eskilstuna.  
 
Invånare tar aktivt ansvar 
Vuxenförvaltningen arbetar här med följande åtaganden och mål: ”Aktivare medborgardialog 
för att bidra till en mer realistisk bild av vad kommunens åtagande är”, ”Andelen utomnor-
diska brukare ökar och därför skall nämnden förbättra stöd och insatser till denna grupp”, 
”Invånarna skall lättare kunna hitta information och att delge sina synpunkter avseende 
vuxennämndens verksamheter”, ”Personer med funktionshinder skall uppleva en ökad tole-
rans i samhället” samt ”Skapa förutsättningar för valmöjlighet genom att certifiera ett antal 
utförare av enklare servicetjänster”. (Eskilstuna kommun, 2008b) 
 
Invånarna är stolta över Eskilstuna 
Det mål förvaltningen har för att bidra till att invånarna är stolta över Eskilstuna är: ”Utbud 
och kvalitet inom nämndens verksamhetsområde är så bra att invånarna känner sig stolta och 
nöjda”. (Eskilstuna kommun, 2008b) 
 
I anslutning till dessa åtaganden och mål finns i Stratsys också kommentarer kring om arbetet 
med dem har påbörjats och hur det går. 
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4.4 Balanserad styrning i Torshälla Stads förvaltning 
 
Torshälla Stads förvaltning har under ett antal år fram till idag arbetat med ett styrsystem som 
bygger på modellen för balanserat styrkort. Originalmodellen för styrkortet har förvaltningen 
dock modifierat så till vida att man har använt sig av fem perspektiv. Dessutom har perspekti-
ven anpassats till den kommunala verksamhet som förvaltningen bedriver. De fem perspekti-
ven är: ekonomiperspektivet, brukarperspektivet, verksamhetsperspektivet, personalperspek-
tivet och miljöperspektivet. (Eskilstuna kommun, 2006) 
 
Samtliga perspektiv återfinns i förvaltningens resultatkort (bilaga 2). Det finns ett antal mål 
och åtaganden inom respektive perspektiv och utfallet för dessa återges löpande i resultat-
kortet för varje ansvarsområde inom förvaltningen. Utfallet visas genom tre signalfärger. 
Grön signal innebär att läget är normalt, att allt är i sin ordning. Röd signal påvisar däremot 
att det inom det aktuella perspektivet finns en avvikelse från mål eller resurshantering i det 
berörda ansvarsområdet. Detta föranleder en korrigerande åtgärd inom perspektivet och 
ansvarsområdet, vilket i väntan på att läget skall återgå till det normala markeras med gul 
signal i resultatkortet. (Eskilstuna kommun, 2005) 
 

4.4.1 Ekonomiperspektivet 

 
Inom ekonomiperspektivet fokuserade Torshälla Stads förvaltning under 2007 på budget-
frågor. Respektive verksamhetsområde tilldelades en driftsbudget för året att arbeta efter. 
Utöver detta ingick även en fördelning av medel för investeringar till verksamheterna. 
(Eskilstuna kommun, 2006) 
 

4.4.2 Brukarperspektivet 

 
Brukarperspektivet har innefattat förvaltningens kvalitetsmål. Arbetet utifrån detta perspektiv 
har handlat om att samla in signaler från brukarna gällande deras behov och erfarenheter av de 
tjänster som förvaltningen producerar. Under 2007 skulle bland annat en systematisk uppfölj-
ning av vistelsen och vården på korttidsplatserna genomföras, servicedeklarationer med löften 
om kvalitet i tjänsteutbudet skulle införas osv. (Eskilstuna kommun, 2006) 
 

4.4.3 Verksamhetsperspektivet 

 
I detta perspektiv ryms samtliga verksamheter inom Torshälla Stads förvaltning. Verksamhe-
terna är uppdelade i barn- och utbildningsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, vuxen-
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verksamhet samt social verksamhet. Dessa styrs i hög grad utifrån lagar och krav samt upp-
satta mål, varför förvaltningen har använt en mängd styrtal och verksamhetstal. Exempel på 
dessa är antal elever i årskurs f-9, antal personer i särskilt boende och antal vårddygn i famil-
jehem. (Eskilstuna kommun, 2006) 
 

4.4.4 Personalperspektivet 

 
Torshälla Stads förvaltning har inom detta perspektiv arbetat med kvalitetssäkring av perso-
nalfrågorna. Till exempel att säkerställa tillräcklig kompetens och tillräckliga rutiner inom 
förvaltningen, mäta sjukfrånvaron, genomföra personalenkäter med fokus på medarbetarsam-
tal och individuella kompetensutvecklingsplaner samt fokusera på jämställdhet och mångfald 
bland de anställda. (Eskilstuna kommun, 2006) 
 

4.4.5 Miljöperspektivet 

 
Miljöperspektivet har till stor del byggt på ett antal mätbara miljömål, till exempel att förvalt-
ningen skall arbeta för att minska klimatpåverkan samt sträva efter att välja miljövänliga alter-
nativ vid inköp och upphandling. Vidare har förvaltningen varit certifierad enligt ISO 14001, 
vilket de har som målsättning att fortsätta vara. Slutligen läggs även fokus på folkhälsan i 
form av långsiktiga mål med mätbara indikatorer. (Eskilstuna kommun, 2006) 
 

4.5 Strategiskt styrsystem i Torshälla Stads förvaltning 
 
Torshälla Stads förvaltning har från och med verksamhetsåret 2008 börjat använda kommu-
nens nya styrsystem. I likhet med vuxenförvaltningen utgår förvaltningen från den övergri-
pande modellen och utformar sina särskilda åtaganden och mål inom ramen för kommunens 
strategiska mål för att bidra med sin del i måluppfyllelsen för kommunen som helhet. Åtagan-
dena och målen har även här konkretiserats till ett antal handlingsplaner. Totalt arbetar för-
valtningen under 2008 med 299 handlingsplaner. Efter de tre första månaderna på året var 227 
handlingsplaner påbörjade och 21 blev klara. Som stöd för uppföljning, strukturering och 
kommunikation av mål och handlingsplaner använder också Torshälla Stads förvaltning Strat-
sys. (Eskilstuna kommun, 2008a) 
 
I och med att Torshälla Stads förvaltning har en bred verksamhet genom sin funktion som en 
enskild stadsförvaltning inom Eskilstuna kommun måste förvaltningen ta hänsyn till samtliga 
verksamheter vid upprättandet av åtaganden och mål. För att ge exempel på detta jämfört med 
vuxenförvaltningen återges nedan de åtaganden och mål förvaltningen har för 2008 inom mål-
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området delaktiga och engagerade invånare med de strategiska målen invånare tar aktivt 
ansvar och invånarna är stolta över Eskilstuna.  
 
Invånare tar aktivt ansvar 
Inom detta övergripande strategiska mål har Torshälla Stads förvaltning följande åtaganden 
och mål: ”Ökat inflytande för barn och unga”, ”Invånarna skall lätt kunna hitta information 
och delge sina synpunkter avseende nämndens verksamheter”, ”Familjecentralen skall fort-
sätta stödet till föräldrar i syfte att öka engagemang och ansvarstagande” samt ”Behoven för 
personer med funktionsnedsättning skall kartläggas och finnas med i planering och genom-
förande av ordinarie verksamhet”. (Eskilstuna kommun, 2007c) 
 
Invånarna är stolta över Eskilstuna 
De åtaganden och mål förvaltningen har inom ramen för detta strategiska mål är: ”Korrekt 
information och väl genomförda tjänster skall bidra till att skapa förtroende hos invånarna” 
och ”Arbetet med strategisk målbild för Torshälla fortsätter”. (Eskilstuna kommun, 2007c) 
 

4.6 Intervjuresultat 
 
Resultatet av intervjuerna med de tre cheferna inom Eskilstuna kommun redovisas under ett 
antal teman nedan. 
 

4.6.1 Politisk styrning av strategiska mål 

 
Kommunen har gjort en bred och långsiktig satsning på en vision som skall vara genomförd 
till 2020. När det gäller de övergripande målen i denna finns det enligt både Lars-Göran Hell-
quist och Tryggve Lundh en politiskt blocköverskridande enighet kring denna. Den aktuella 
sammansättningen i kommunfullmäktige formulerar i harmoni med denna vision ett antal 
övergripande strategiska mål för varje målområde. Dessa mål ingår i en fyraårsplan. Enligt 
Tryggve Lundh är detta att fokusera på VAD-frågor ett nytt arbetssätt för de politiskt valda. 
Det finns därför en möjlighet att dessa strategiska mål kan behöva justeras något under löpan-
de mandatperiod. Normalt är dock tanken att dessa skall vara ganska stabila under en mandat-
period.  
 
De olika nämnderna tar över de övergripande mål kommunfullmäktige fastställt för att komp-
lettera med egna ytterligare mål. Dessa skall varken strida mot den anda som finns i visionen 
eller de övergripande målen. Nämnderna fastställer ett antal mer detaljerade mål för VAD de 
vill genomföra utifrån de egna och de övergripande målen. Verksamhetschefer i de olika för-
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valtningarna får sedan ansvaret att formulera ett antal handlingsplaner med konkreta åtgärder 
som visar HUR man vill uppfylla målen.  
 
Nämnderna fastställer fyraårsplaner som normalt ligger fast om inga nya kreativa idéer kräver 
förändringar. De finns också en verksamhetsplan för vad förvaltningen skall göra under ett 
specifikt år. I dessa kan nämnden allt efter behov ge mer eller mindre konkreta styrningsdirek-
tiv. Ett mer konkret uppdrag skulle kunna vara befogat om utveckling av ett övergripande mål 
inte går i tänkt takt. Alla respondenter gav en samstämmig bild av samspelet mellan de politi-
ska aktörerna och förvaltningarnas roller vid nedbrytning av de övergripande målen. 
 

4.6.2 Val av styrverktyg 

 
Inom Eskilstuna kommun finns det både fackförvaltningar (som specialiserar sig på vissa 
uppgifter) och en stadsdelsförvaltning i Torshälla (som har en mycket större bredd). För att få 
överblick över den diversifierade verksamheten introducerade Tryggve Lundh under år 2005 
balanserat styrkort i Torshälla stads förvaltning. Det var svårt att styra verksamheten utan 
hjälp av styrverktyg. Ett styrkort med färgkoder (se bilaga 2) blev till stor hjälp. Idén kom 
tack vare Tryggve Lundhs kontakter med företag på olika håll som använde styrkort i produk-
tionen. Hans idé att använda styrkort i kommunala sammanhang möttes i början med tvekan 
från företagen. Inspiration kom också från böcker om intellektuellt kapital, internkontroll mm. 
 
För att hitta ett styrsystem för kommunens gemensamma bruk har en grupp (Tryggve Lundh, 
Lars-Göran Hellquist med flera) tittat på olika styrverktyg. Enligt Lars-Göran Hellquist fast-
nade kommunen för ”Run your company”-verktyget från Stratsys på grund av dess tillräckliga 
enkelhet. 
 

4.6.3 Erfarenheter av styrverktyg  

 
I Torshälla stads förvaltning är man enligt både Tryggve Lundh och Katarina Olsson nu vana 
vid det balanserade styrkortet. Tryggve Lundh skulle dock gärna se att man samkörde Stratsys 
med styrkortet för att få ett riktigt bra styrverktyg. Katarina Olsson ser däremot inte att man 
har administrativa resurser att hantera bägge system utan räknar med att lägga över det mesta 
från styrkortet in i Stratsys. Det finns en viss oro i Torshälla över den förändring detta kom-
mer innebära vad det gäller indikatorer och rapporteringssätt.  
 
Enligt respondenterna finns det ett 60-tal indikatorer som är kommungemensamma. Till dessa 
skall förvaltningens egna indikatorer läggas till. Det finns dessutom ett antal indikatorer som 
man behöver hålla reda på för diverse obligatoriska rapporter. För Torshälla som har många 
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olika verksamheter blir det många indikatorer att hålla reda på. Enligt Katarina Olsson kan det 
ta en tid innan Stratsys fungerar fullt ut. Eftersom verksamhetscheferna i Torshälla ännu inte 
har skrivmöjlighet i Stratsys har de inte ha full förståelse över hur systemet kommer att fun-
gera. Katarina Olsson ser detta som ett övergångsår då rutinerna kommer att sätta sig. Under 
detta år kommer Torshälla Stads förvaltning inte att hinna bygga ut med så många egna indi-
katorer utan i första hand hålla sig till de viktigaste. Även inom vuxenförvaltningen finns ett 
antal statistiska indikatorer som behövs för nationella jämförelser.  
 
Det finns cirka 1000 handlingsplaner i Stratsys så det är ett omfattande arbete med att hålla 
alla uppdaterade. Eftersom endast ett fåtal personer vid varje förvaltning har skrivrättigheter 
kommer dessa arbeta en hel del med detta. Normalt är det förvaltningschefen och en sekre-
terare som har behörighet. Idag skickas texter till dessa personer via Word-filer för vidare 
överföring till Stratsys. 
 
Det är bara vuxenförvaltningen som använt Stratsys aktivt under 2007/2008. Eftersom beslu-
tet att använda Stratsys togs under november 2007 fick förvaltningen en kort startsträcka 
innan det skulle vara operativt.    
 

4.6.4 Nationella rapporter 

 
Det finns ett antal nationella dokument och rapporter som man redan arbetat in i Stratsys. Det 
finns fler liknande dokument eller rapporteringssystem som förvaltningarna överväger att läg-
ga in i Stratsys. Tanken från kommunledningens sida har varit att alla sådana nationella krav 
skall inarbetas i Stratsys för att lättare kunna uppfylla alla rapporteringskrav från ett och sam-
ma styrsystem. Tryggve Lundh tog som exempel upp skolans läroplaner. Detta är enligt ho-
nom en förutsättning för att få rektorer och lärare att acceptera ett system – att ingen mål-
konflikt med etablerade system uppstår. I Torshälla tog Katarina Olsson upp frågan om miljö-
ledningssystemet och data till SCB skall läggas in i det nya styrsystemet. De kommer i dags-
läget inte att överföra miljöledningssystemet till Stratsys.  
 

4.6.5 Fördelar med styrsystem 

 
Katarina Olsson tar upp fördelen med att bryta ner de ofta abstrakta strategiska målen i olika 
steg för att anpassa dessa till medarbetare på olika chefsnivåer. En tydlig koppling mellan de 
stora målen och vad man gör i den ena verksamheten uppskattas av medarbetare på olika 
nivåer. Lars-Göran Hellquist nämner ett mer strukturerat arbetssätt som en stor fördel. Ett 
annat exempel är att texter till rapporter redan finns i systemet, krav på regelbundna upp-
dateringstillfällen och att rapporternas struktur blir mer lika mellan förvaltningar. Han vill inte 
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att man skall se förvaltningarna som enskilda öar utan som samverkande enheter i samma 
organisation. Även Katarina Olsson nämner den förenande effekt styrsystemet har mellan 
olika verksamheter inom förvaltningen genom att alla arbetar mot samma mål. Eftersom alla 
förvaltningar har krav att uppnå certifierbar nivå kan ett styrsystem hjälpa till att strukturera 
arbetet. 
 
Vikten av att visa lagom mycket från den mängd mål och handlingsplaner som finns lagrade i 
styrsystemet ser både Tryggve Lundh och Katarina Olsson som mycket viktig. När chefen 
väljer att bara se sina egna mål och dessa har skrivits på ett språk som både chefen och 
anställda känner igen sig i kan man lättare se hur ens arbete passar in i helheten. En fördel 
kommer när politikerna får behörighet att gå in i systemet och följa handlingsplaner och 
åtgärder löpande. 
 

4.6.6 Nackdelar med styrsystem 

 
Enligt Lars-Göran Hellquist är det lätt att en ambitiös chef skapar för många handlingsplaner 
som det sedan blir svårt att hinna med. Det kan också upplevas som stressande att ha för 
många handlingsplaner igång parallellt. En aktivitet som pågår under hela året går inte att 
pricka av och avsluta. Katarina Olsson har samma erfarenhet från Torshälla. 
 
Det finns också en risk som både Tryggve Lundh och Katarina Olsson tar upp nämligen att 
det kommer nya system från stadshuset som inte förankrats tillräckligt innan implement-
eringen. Enligt Tryggve Lundh arbetar man inom kommunen mycket med att sprida kunskap 
om viktiga värden för att de anställda skall känna sig delaktiga i processen. Enligt honom är 
det mycket viktigt att implementering sker på rätt sätt för att få acceptans för det nya syste-
met. En aspekt av detta kan vara svårigheten som Tryggve Lundh nämnde från sin tid i Tors-
hälla; att få in data till styrsystemet. 
 
Alla respondenter tar upp problemen med att hitta bra indikatorer som ger en korrekt bild av 
verkligheten. Tryggve Lundh betonar att det trots svårigheter är viktigt att lägga ner tid på 
detta. En del indikatorer uppdateras inte mer än vart annat eller var fjärde år. Det är därmed 
svårt att använda dessa på årsbasis. Indexindikatorer kan också vara komplexa att räkna ut.  
 
Många kvalitativa bedömningar av mjuka frågor minskar möjligheten för automatiska över-
föringar. Tryggve Lundh efterlyste möjligheten att kunna överföra data med automatik från 
kommunens ekonomisystem Agresso.  
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4.6.7 Framtida utveckling 

 
I Torshälla stads förvaltning avser man att arbeta med månatlig uppföljning av handlings-
planerna i Stratsys. I början kommer en viktig handlingsplan per målområde uppdateras varje 
månad vid varje verksamhet.  
 
Det finns en stor enighet bland respondenterna om att det inte finns utrymme för större för-
ändringar av styrsystemet inom den närmsta framtiden. Det initiativ som tagits avseende 
Stratsys som gemensamt styrverktyg måste få tid att mogna i de olika verksamheterna. De 
chefer som idag inte har någon behörighet kommer i första hand att få möjlighet att kunna 
titta på det som är inskrivet i Stratsys. Alla respondenter är överens om att det på sikt krävs att 
alla chefer som skall formulera text till Stratsys också bör ha skrivbehörighet. På frågan om 
det behövs andra kompletterande styrsystem är respondenterna ense om att detta inte är fallet. 
 
Inom vuxenförvaltningen finns det cirka 80 chefer som formulerar text till Stratsys. I Torshäl-
la finns ett 15-tal chefer som kommer att göra detta. Från kommunledningens sida räknar man 
med att det sammanräknat kommer vara ett antal heltidstjänster som går åt för att formulera 
text till systemet. Det är enligt Lars-Göran Hellquist en behovs- och kostnadsfråga att släppa 
in alla chefer med egen behörighet i systemet. Det kostar ett antal tusen kronor för varje an-
vändare med skrivrättighet. Läsrättighet kostar däremot inget. 
 
I framtiden kommer styrsystemet att kunna stödja det nya beställar- utförandeindelningen som 
diskuteras inom kommunledningen.  
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5 Analys 
 
Vi kommer i denna analys diskutera empirin i relation till de teoretiska utgångspunkterna som 
tidigare presenterats. Kapitlet är disponerat efter syftet och de forskningsfrågor som har legat 
till grund för studien. Vi inleder dock kapitlet med att analysera styrverktyget Stratsys för att 
klargöra dess plats i sammanhanget och beskriva vilka teoretiska kopplingar det har. 
 

5.1 Stratsys 
 
När vi jämför beskrivningen av den strategiska kartan med Stratsys-systemet upptäcker vi att 
de inte riktigt är samma sak. Stratsys påminner mycket om strategikartan med nedbrytning av 
strategier i flera steg till konkreta handlingsplaner (bilaga 4) men kräver ingen kausalitet mel-
lan de olika strategiska målen. Detta löser Eskilstuna kommun till viss del genom att utveckla 
detta i ett eget styrdokument (figur 7). Det finns även ett inslag av balanserat styrkort i Strat-
sys genom de indikatorer som tas fram inom varje övergripande mål.  
 
Vi ser Stratsys som en kompromiss mellan en stor del styrkarta och en mindre del av styrkor-
tets mät- och målfokus. Målen som skrivs in i Stratsys kan vid behov formuleras i kvantitativa 
termer. Detta stämmer väl med den intervju vi gjorde med Henrik Lepasson (se 4.1.3) där han 
nämner att de inte vill låsa sig vid modeller som utvecklats i USA utan tänka fritt för att hitta 
den bästa lösningen för det aktuella behovet. Enligt Henrik finns det ofta inte någon tydlig 
kausalitet. Om lösningen inte kräver det varför skall man då tvinga på kunden detta? Respon-
dentens inställning skiljer sig från teorin där Kaplan och Norton istället fokuserar mer på 
kausaliteten vid de senare debattinläggen (Kaplan och Norton, 2004, 2008) jämfört med när 
styrkortet introducerades (Kaplan och Norton, 1999). I artikeln Mastering the management 
system (Kaplan och Norton, 2008; bilaga 3) har de även skapat olika teman med egna kau-
salitetskedjor som sträcker sig parallellt över de fyra perspektiven som i en matris.   
 
Genom Stratsys minskas regelstyrningen. Tanken verkar vara att regler inte skall begränsa 
lösningen utan att kreativiteten skall få frihet att hitta en bra styrlösning med strateginedbryt-
ningen som huvudsakligt rättesnöre. Johansson och Skoog (2007, sid 58) är också inne på att 
kombinera stabilitet och flexibilitet i styrsystemet för legitimitet och anpassningsförmåga. 
Även Systeam (se 4.9) prioriterar frihet och flexibilitet för att hitta en bra lösning. Uppsats-
författarna anser att detta kan fungera om utvecklarna av kundens lösning kombinerar kun-
skap om de olika teorierna med en erfarenhet för när regler skall frångås och när de bör til-
lämpas.  
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5.2 Verksamhetsstöd 
 
Eftersom de två förvaltningar vi undersökt dels har skilda strukturer (stadsdelsförvaltning res-
pektive fackförvaltning) och dels har erfarenhet av olika styrsystem har vi delat in analysen i 
underrubriker efter detta.  
 

5.2.1 Torshälla Stads styrkort 

 
Den överblick som styrkortet i Torshälla Stads förvaltning gav över den diversifierade verk-
samheten som förvaltningen ansvarar för, är enligt en respondent ett viktigt inslag i styrarbe-
tet. Idén och inspirationen till styrkortet kom från kontakter med företag som använder balan-
serat styrkort i sin produktion, men företagen var vid kontakterna tveksamma till att styrkortet 
skulle kunna användas i kommunal verksamhet. Det stämmer intressant nog överens med 
Johanson m fl (2006, sid 847), eftersom de menar att originalmodellen för balanserat styrkort 
inte är användbar i offentlig förvaltning. Dock kan vi se att Torshälla Stads förvaltning inte 
har använt originalmodellen utan en modifierad variant av styrkortet med fem perspektiv som 
till viss del skiljer sig från de grundläggande fyra perspektiven. 
 
Förvaltningen har i sitt styrkort följt upp verksamhetens mål och åtaganden genom att mäta 
utfallet för dessa. Detta ligger helt i linje med en av grundtankarna som är att det balanserade 
styrkortet skall översätta strategier och mål till indikatorer för att sedan genom mätning kunna 
göra uppföljningar av måluppfyllelsen (Kaplan och Norton, 1999, sid 31ff). Således bör också 
Torshälla Stad ha erhållit verksamhetsstöd i form av en tydlig uppföljning över om verksam-
heten är på rätt väg eller inte. Vi upplever dock att en annan central tanke med det balanserade 
styrkortet, att organisationens mål skall vara sammanlänkande i en orsakskedja genom styr-
kortets perspektiv (Kaplan och Norton, 1999, sid 37), inte framgår av den beskrivning som 
vår empiri ger av förvaltningens styrkort. Det finns en risk att denna centrala tanke kan ha 
åsidosatts då vår uppfattning är att förvaltningen har satt fokus på de enskilda perspektiven 
och därigenom också åstadkomma en väl fungerande helhet. Frågan är dock om orsakskedjan 
är lika väsentlig i offentlig förvaltning som bland vinstdrivande företag? Enligt Olve och Sjö-
strand (2006, sid 51) kan ett lämpligt användningsområde för styrkort inom offentlig verk-
samhet vara att hantera ambitionsnivåer och för att hitta lämpliga avvägningar mellan mot-
stridiga intressen. Kanske har Torshälla Stad även haft ett sådant verksamhetsstöd då styrkor-
tet belyst flera olika aspekter av verksamheten och därigenom hjälpt till i avvägningen mellan 
dessa? Överlag anser vi att förvaltningen åtminstone bör ha fått stöd i kontrollen av verksam-
hetens kortsiktiga finansiella status samt de mer långsiktigt värdeskapande faktorerna i och 
med att styrkortet har innehållit sådana perspektiv (Kaplan och Norton, 1999, sid 31ff).  
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Vid en genomgång av de fem enskilda perspektiven i Torshälla Stads styrkort kan vi börja 
med att konstatera att ekonomiperspektivet i stort är detsamma som det finansiella perspekti-
vet i originalmodellen. Perspektivet är kortsiktigt och bland annat har fokus lagts på drifts-
budget för de olika verksamheterna inom förvaltningen, vilket vi ser som ett tecken på att man 
har haft kostnadssänkning och produktionsökning som finansiell strategi (Kaplan och Norton, 
1999, sid 51-55). Brukarperspektivet är dock mer likt det relationsperspektiv som Olve m fl 
(1999, sid 275) föreslår att offentlig verksamhet bör ha istället för ett kundperspektiv. Efter-
som en kommun i detta fall har fasta kunder menar Olve m fl (1999, sid 275) att fokus bör 
ligga på tjänster med hög kvalitet som gör kunderna nöjda, vilket Torshälla Stad arbetat med 
då brukarperspektivet innehåller förvaltningens kvalitetsmål. Verksamhetsperspektivet är 
enligt oss likt såväl originalmodellens processperspektiv som det aktivitetsperspektiv Olve m 
fl (1999, sid 275) föreslår. Detta anser vi på grund av att förvaltningen inom perspektivet har 
följt de verksamheter som finns internt i organisationen genom olika nyckeltal, vilket är det 
syfte Kaplan och Norton (1999, sid 91-95) har med processperspektivet. Att Torshälla Stad 
har valt att kalla det verksamhetsperspektiv istället för processperspektiv kan förklaras utifrån 
att processer inte är ett lika vanligt begrepp inom offentlig verksamhet som i privat verksam-
het (Olve m fl, 1999, sid 275). Personalperspektivet är mer avvikande jämfört med de övriga 
perspektiven då personalfrågor ingår i lärandeperspektivet i Kaplan och Nortons (1999, sid 
119) grundmodell. Det är dock vanligt i Sverige att företag har just ett femte ”anställdapers-
pektiv” (Olve och Sjöstrand, 2006, sid 9). Vi kan se det som en fördel att i styrkortet bryta 
loss och tydliggöra personalen, men samtidigt kan vi tänka oss en klar risk att förvaltningen 
har missat frågor gällande lärande och verksamhetsutveckling i och med att ingen klar mot-
svarighet till lärandeperspektivet finns i Torshälla Stads styrkort. Miljöperspektivet är avslut-
ningsvis ett säreget perspektiv då ingen motsvarighet finns i grundmodellen för det balansera-
de styrkortet. Dock anser vi att perspektivet är på sin plats eftersom offentliga förvaltningar 
skall värna om sina medborgare, varför miljöfrågor är av särskild betydelse idag med en 
mångfald av larmrapporter om klimat och miljö. En vidareutveckling av detta perspektiv 
skulle kunna leda till en integrering av kommunens miljöledningssystem och det balanserade 
styrkortet i enlighet med två respondenters ambition av att inarbeta nationella krav i det nya 
styrsystemet.  
 

5.2.2 Eskilstuna kommuns styrsystem 

 
Enligt respondenterna genererar det nya styrsystemet ett verksamhetsstöd i form av att de ofta 
abstrakta strategiska målen bryts ned och anpassas till medarbetare på olika chefsnivåer. Den 
tydliga kopplingen mellan mål och konkreta åtgärder uppskattas. Att systemet kopplar sam-
man strategierna med de dagliga aktiviteterna bör enligt oss också vara ett av huvudskälen till 
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det nya systemet. Därmed följer Eskilstuna kommuns styrsystem till stor del Kaplan och Nor-
tons modell för strategikartor där övergripande strategier bryts ned till avprickningsbara åtgär-
der och handlingsplaner. Ett eventuellt hinder som detta upplägg kan medföra är om ledning-
ens övergripande strategiska mål står i motsättning till verksamhetens eller enhetens operativa 
mål (Kasurinen, 2002, sid 337f). Denna otydlighet kan förvilla medarbetarna. Dock har vi 
svårt att uttala oss om detta hinder återfinns i Eskilstuna kommun då vi enbart har intervjuat 
personer i chefsposition, vilket vi är medvetna om att det kan ses som en svaghet i vår studie. 
Då respondenterna säger att kopplingen mellan mål och handling uppskattas av medarbetare 
på flera nivåer bedömer vi ändå att risken för att medarbetarna skall bli förvillade av systemet 
inte är särskilt hög. 
 
En annan effekt av verksamhetsstödet, som respondenterna nämner, är att det resulterar i ett 
strukturerat arbetssätt som är lika för alla förvaltningar. Systemet har på så sätt en förenande 
effekt såväl mellan förvaltningar som mellan verksamheterna inom förvaltningarna. Ur ett 
ledningsperspektiv ser vi det naturligt att kommunledningen på detta sätt uttalar sig positivt 
och stödjer ett system för enhetlig och systematisk rapportering. Utifrån deras utsagor har vi 
dock fått en uppfattning om att det verkligen har funnits ett behov i kommunen att skapa en 
mer enhetlig styrning. Enligt Kaplan och Norton (2004) är det också viktigt att vid utform-
ningen av sin strategikarta lägga tid på att identifiera verksamhetens unika behov och bygga 
upp systemet korrekt för ett bra verksamhetsstöd. I boken finns 27 CASE redovisade för att 
visa hur flexibel modellen är och att den kan anpassas för att uppfylla aktuellt behov. Om vår 
uppfattning om kommunens behov är rätt kan införandet av det nya styrsystemet vara ett 
tecken på att kommunen har lagt ned tid och gjort ett bra arbete innan implementeringen av 
systemet.   
 

5.2.3 Balanserat styrkort och strategikarta tillsammans? 

 
På vilket sätt strategikarta och balanserat styrkort skall eller bör användas tillsammans samt 
det verksamhetsstöd de ger råder det en viss oenighet om bland teorierna. Skaparna av de 
bägge modellerna, Kaplan och Norton, menar av naturliga skäl att de kan och bör användas 
tillsammans för att åstadkomma ett omfattande verksamhetsstöd. Enligt dem kompletterar 
modellerna varandra genom att strategikartan bryter ned organisationens övergripande vision 
och strategi via detaljerade mål till klara åtgärder där styrkortet sedan kan ta vid och möjlig-
göra mätbara målvärden att följa upp via mätning. Tanken med att koppla balanserade styr-
kort till strategikartan är att styrkortet skall hantera mät- och målvärden kopplade till strategi-
kartans handlingsplaner. (Kaplan och Norton, 2004, sid 33)   
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Helt i linje med detta vill en respondent se att Torshälla Stads förvaltning samkör kommunens 
nya styrsystem, som enligt oss är en form av strategikarta, med förvaltningens redan befintliga 
styrkort. Torshälla Stad kommer dock inte att samköra de två systemen, frågan är om det är 
rätt eller fel? Om vi följer Kaplan och Nortons resonemang kommer förvaltningen att gå miste 
om de kompletterande effekterna som modellerna förväntas ge tillsammans. Samma slutsats, 
fast med en annan infallsvinkel, kan vi dra utifrån Gustafsson och Trygg (2006, sid 29-34) 
som ser strategikartan som komplement till balanserat styrkort genom att den kan skapa för-
ståelse mellan det balanserade styrkortets mätvärden och organisationens vision. Å andra 
sidan visar Kasurinen (2002, sid 334) på risken med parallella liknande system. Att använda 
två system för styrning leder enligt honom till en stor risk för att det ena systemet inte kom-
mer att få full acceptans och därför är inte två system ett realistiskt val. Dessutom menar Un-
borg (2007, sid 57f) att strategikartan har större förutsättningar än styrkortet på grund av att 
det är ett mer modernt styrverktyg som dessutom kan fungera bra utan styrkort. Lepasson från 
Stratsys menar att styrkortet kräver för mycket arbete och föreslår därför en mer flexibel lös-
ning. Med det som utgångspunkt kan vi anta att om Torshälla Stad enbart skall använda ett 
styrsystem är det lämpligast att använda strategikartan. Speciellt med tanke på att Kaplan och 
Norton ser styrkortet som mer frikopplat från de strategiska frågorna jämfört med strategikar-
tan samt att Kasurinen (2002, sid 337) visar att det är svårt att koppla övergripande strategier 
till ett balanserat styrkort på ett bra sätt. Vi anser också att strategikartan är lämpligast att an-
vända som självständigt system, dels för att Stratsys som verktyg är någorlunda enkelt och 
dels för ett uppnå en konsekvent styrning i kommunen som helhet.  
 
I ett vidare forskningsperspektiv skulle det vara intressant om Torshälla Stads förvaltning 
hade valt att samköra systemen eller om kommunen övergripande hade infört strategikartan 
och samtidigt beslutat att överföra Torshälla Stads styrkort till övriga förvaltningar. Skulle det 
ha skapat synergieffekter? Kompletterar modellerna varandra i praktiken? Om modellerna 
kompletterar varandra väl i praktiken tror vi att den mest synliga synergieffekten skulle kunna 
vara ett ökat lärande. Strategikartans nedbrytning till avprickningsbara åtgärder och hand-
lingsplaner kan leda till att verksamheten endast bockar av om åtgärden är genomförd eller 
inte utan att reflektera över graden av måluppfyllelse och hur man skall göra för att åtgärden 
skall bli genomförd nästa gång. I balanserade styrkort har mätbarheten stor betydelse och om 
mätvärdena kopplas ordentligt till verksamhetens övergripande mål har styrkortet förutsätt-
ningar att fungera som ett flexibelt lärverktyg som ser till att strategierna uppfylls (Johanson 
och Skoog, 2007, sid 129ff). Denna möjlighet till lärande som ett balanserat styrkort samman-
kopplat till strategikartan kan erbjuda finns inte i Eskilstuna kommun, eftersom de två syste-
men inte kommer att användas tillsammans. Kommunen kan mycket väl gå miste om möjlig-
heten att skaffa sig ett verksamhetsstöd som skulle ha utvecklat verksamheten.  
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Anledningen till att Torshälla Stads förvaltning väljer att inte samköra de två systemen har vi 
dock förståelse för i och med att en av respondenterna menar att förvaltningen inte har till-
räckliga administrativa resurser för detta. Såväl Kaplan och Norton (2008, sid 68) som Olve 
och Sjöstrand (2006, sid 69) belyser risken för att både strategikartan och det balanserade 
styrkortet utvecklas till allt för komplexa system som dessutom blir svåra att överblicka. Vad 
gäller Eskilstuna kommuns styrsystem uppger respondenterna att det i dagsläget finns 60 
kommungemensamma indikatorer och dessutom tillkommer förvaltningarnas egna indikato-
rer. Det är därmed naturligt att Torshälla Stad, med sin diversifierade verksamhet, skulle be-
höva stora administrativa resurser för att kunna arbeta med uppföljning av både strategikarta 
och balanserat styrkort. Respondenterna menar också att det lätt blir för många handlingsplan-
er (för tillfället finns omkring 1000 handlingsplaner inom kommunen) och att det är viktigt att 
endast visa en lagom mängd indikatorer. En anledning till detta är enligt respondenterna att 
för många indikatorer eller handlingsplaner kan upplevas som stressande för medarbetarna 
inom kommunen, men vi tror också att ett viktigt skäl är att en minskning av antalet indikator-
er faktiskt kan utveckla verksamheten (Olve och Sjöstrand, 2006, sid 69). Även Johanson och 
Skoogh (2007, sid 58) varnar för tendensen att antalet indikatorer ökar trots en motsatt am-
bition. Valet av indikatorer är naturligtvis också av stor betydelse. Att det idag inom Eskils-
tuna kommun finns 60 kommungemensamma indikatorer kan ställa till problem då centralt 
bestämda mätpunkter bör passa olika bra för enskilda verksamheter (Kasurinen, 2002, sid 
337). Sammanfattningsvis menar vi att det är förståligt att Torshälla Stads förvaltning inte i 
dagsläget kommer att samköra strategikartan med styrkortet samt att Eskilstuna kommun som 
helhet bör vara observanta på antalet och valet av indikatorer och handlingsplaner i det nya 
styrsystemet. 
 

5.2.4 Potentiella synergieffekter 

 
För att bygga vidare på Unborgs jämförelse mellan styrkort och strategikarta föreslår vi en 
sammanställning där även potentiella synergieffekter tas med. Detta skulle förhoppningsvis 
kunna uppmuntra till att kombinationen kommer till ökad användning. 
 
Tabell 2 nedan är tänkt att läsas på följande sätt: Den organisatoriska påverkan som den tänkta 
synergieffekten kan ge redovisas i första kolumnen. Synergieffekten grundar sig i andra ko-
lumnens likhet/er förstärks med tredje kolumnens skillnad/er för att samverka till den fjärde 
kolumnens synergieffekt.  
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 Jämförelse mellan balanserat styrkort och strategikarta inklusive potentiella 
synergieffekter. 
Organisa-
torisk 
påverkan 

Likheter Skillnader Synergieffekt 

Strategisk 
förankring 

L3 Strategi och 
styrning av 
arbetet 
sammankopp-
las 

S2 Strategikartan skapar en 
tydligare koppling mellan 
strategi och processer 

SYN1 Strategikartan bidrar till att 
koppla ihop styrkortets mät- och 
målvärden bättre till de strate-
giska frågorna genom stegvis 
nedbrytning. Detta minskar risken 
för att man mäter det som är 
enkelt att mäta, istället för det 
som är relevant. 

Vertikalt/ 
horison-
tellt  
perspektiv 

L4 Hierarkisk 
företagsuppfatt
ning 

S4 Strategikartan har en 
starkare fokus på kund och 
marknadsföring 

SYN2 Genom strategikartans 
processorientering kan förståelsen 
öka för processers värdeskapande. 
Effekten av detta värdeskapande 
kan mätas och utvärderas med 
styrkortet. 

S1 Strategikartan har en 
tydligare processorientering 

Tidspers-
pektiv 

L6 Viktigt med 
kritiska mått 
och mål 

S9 Strategikartan har ett 
tidsperspektiv när mål skall 
uppnås 

SYN3 Strategikartans egenskap 
att studera en aktivitet i ett tids-
perspektiv kompletterar styrkor-
tets brist i att hålla isär tidpunkt 
för orsak, mätning och återkopp-
ling.   

Intern 
kommu-
nikation 

L1 Bägge 
knyter samman 
strategin med 
den löpande 
verksamheten 

S4 Strategikartan har en 
starkare fokus på kund och 
marknadsföring 

SYN4 Även om bägge fungerar 
som kommunikationsverktyg ger 
de olika information och 
kompletterar varandra för en full-
ständig bild. Strategikartan ger 
information om aktiviteter och 
aktivitetsrelaterade mål. Styrkortet 
fokuserar mer på mätningar och 
komprimerad återkoppling. 

L8 De fungerar 
som kommuni-
kationsverktyg 

S2 Strategikartan skapar en 
tydligare koppling mellan 
strategi och processer 

Lärande 
organisa-
tion 

L6 Viktigt med 
kritiska mått 
och mål 

S1 Strategikartan har en 
tydligare processorientering 

SYN5 Styrkortets mätningar kan 
öka lärandet genom en nyanserad 
återkoppling jämfört med en enkel 
avprickning av en aktivitet i 
strategikartan. 

S5 Strategikartan är 
tydligare när det gäller 
kontinuerlig utveckling 

    
 Tabell 2 (Egen bearbetning med grund i tabell 1) 
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5.3 Implementering 
 
En erfarenhet och farhåga i samband med det nya styrsystemet som ett par av respondenterna 
belyser är förekomsten av nya system för styrning som införs utan att ha förankrats tillräckligt 
mycket i organisationen innan implementeringen. En av respondenterna menar att implemen-
teringen måste ske på rätt sätt för att systemet skall få acceptans i hela organisationen. Detta 
stämmer väl överens med de erfarenheter Johanson m fl (2006, sid 845) lyfter fram angående 
balanserat styrkort och andra modeller då de menar att implementering är ett problem på 
grund av att systemet ifråga ofta skall ”säljas in” i organisationen. Det blir på så sätt svårt att 
få de anställda delaktiga i processen. Samma problematik pekar Kasurinen (2002, sid 333f) på 
då han betonar vikten av att kommunicera ledningens strategier till lägre nivåer för att kunna 
nå målen. Om inte tillräcklig förståelse för strategierna finns är det lätt att chefer på lägre ni-
våer istället sätter den egna verksamhetens perspektiv över de stora frågorna. Dock menar res-
pondenterna att kommunledningen arbetar mycket med att sprida kunskap om viktiga värden i 
systemet och därmed få de anställda delaktiga. Det finns enligt Johansson och Skoog (2007, 
sid 133) ingen garanti att personalen blir mer engagerad bara för att ett styrverktyg implemen-
teras. Enligt Johanson m fl (2006, sid 844) är denna delaktighet en framgångsfaktor vid im-
plementering, varefter vi anser att Eskilstuna kommuns medvetenhet om detta är ett gott tec-
ken för att kunna lyckas i arbetet med sitt nya styrsystem.   
 
Övriga framgångsfaktorer vid implementering av balanserat styrkort och liknande system som 
Johanson m fl (2006, sid 844) tar upp är ledningens engagemang, organisationskultur, utbild-
ning, att systemet är enkelt att använda, tydlig vision/strategi samt ekonomiska resurser. Vad 
gäller ledningens engagemang upplever vi det som att den är tillräckligt hög. Detta är en led-
ningsfråga som också drivs av kommunledningen. Att anställa Tryggve som utvecklingsdirek-
tör är en indikation på att processen får bra stöd uppifrån. Respondenterna ser det som positivt 
med systemets tydlighet och struktur och ett gediget arbete har lagts ned på strategier och mål 
i kommunen. Organisationskulturen är å sin sida svårare att bedöma. Torshälla Stads förvalt-
ning har visserligen en vana av att arbeta med strategistyrning i form av sitt balanserade resul-
tatkort, men frågan är om det är en fördel eller nackdel? Vanan i Torshälla Stad av att arbeta 
med strategistyrning borde kunna innebära en fördel för förvaltningen, men samtidigt ger en 
respondent uttryck för oro kring förändrade arbetssätt och att de anställda i förvaltningen där-
med kommer att bli missnöjda över att ett nytt styrsystem skall implementeras.  
 
Valet av Stratsys som verktyg för styrsystemet motiveras med att det är enkelt att använda, 
vilket ligger i linje med framgångsfaktorerna för implementering. Frågan är dock hur pass 
enkelt systemet blir att använda i takt med att användarna av Stratsys blir fler i framtiden, vil-
ket enligt respondenterna är avsikten. Verktyget bör kanske inte bli svårare för den enskilde 
användaren, men att få en övergripande bild av systemet skulle vi kunna tänka oss blir svårare 
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med ett större antal användare än vad som finns idag. Risken finns att fler användare innebär 
minskade möjligheter till övergripande kontroll av dessa, vilket i sin tur kan leda till att an-
vändarna mer styrs av sin förvaltnings operativa mål (Kasurinen, 2002, sid 337f) och inte 
skriver in texter som är tillräckligt enhetliga med kommunens strategier. Huruvida Eskilstuna 
kommuns vision och strategier är tydliga är diskutabelt, framförallt med tanke på att respon-
denterna uppfattar det som att det lätt blir väldigt abstrakt med visioner och strategier för 
medarbetarna. Dock menar de samtidigt att styrsystemet tydliggör strategierna och anpassar 
dessa till medarbetarnas nivå, vilket torde kunna tolkas som att det finns förutsättningar för en 
lyckad implementering ur den aspekten.  
 
De ekonomiska resurserna för implementeringen är för oss oklara för tillfället. Det vi finner 
mest intressant rörande detta är dock diskussionen kring antalet användare i Stratsys i och 
med licenskostnaderna för varje användare. Hur många användare som behövs för en full-
ständig implementering av styrsystemet kontra de ekonomiska resurser kommunen är villig att 
avsätta för detta är en mycket kritisk fråga. Vår uppfattning är att kommunen själv inte är rik-
tigt klar över detta heller i dagsläget, vilket gör implementeringen en aning osäker. I första 
skedet är det fråga om att ge ett antal chefer behörighet att läsa vilket bör leda till en större 
förståelse för systemets möjligheter och nytta. Läsbehörigheten innebär ingen licenskostnad 
så den ekonomiska belastningen begränsas till internutbildning. Sammantaget upplever vi det 
som att förutsättningar för en framgångsrik implementering av den nya strategistyrningen i 
Eskilstuna kommun finns, men att det fortfarande förekommer en del osäkerhetsfaktorer som 
medför en risk för att implementeringen inte kommer att bli fullständig.              
 

5.4 Val av styrsystem 
 
Eskilstuna kommun har, som framgått tidigare, valt att satsa på en långsiktig vision som skall 
vara vägledande för styrningen av kommunen. Respondenterna menar dessutom att det finns 
en politisk blocköverskridande enighet rörande de övergripande målområdena som den aktu-
ella sammansättningen i kommunfullmäktige formulerar de strategiska målen för sin mandat-
period utifrån. Kan det därmed sägas att Eskilstuna kommun arbetar långsiktigt och att det 
nya styrsystemet är ett lämpligt val som verktyg för detta? 
 
Enligt Johanson m fl (2006, sid 849f) innebär balanserade styrkort med strategisk styrning en 
viss problematik i offentlig förvaltning. Till att börja med menar de att det är komplext att 
formulera mål och strategier på grund av politikens avgörande roll. Det är svårt att bibehålla 
långsiktighet eftersom maktskiften kan ske efter respektive mandatperiod. Eskilstuna kom-
mun har trots detta ändå formulerat en långsiktig vision och när respondenterna också säger 
att en blocköverskridande enighet finns talar mycket för att långsiktigheten faktiskt kan bibe-
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hållas. Dock kan det ifrågasättas hur stabil politiken i kommunen verkligen är. Det är enligt 
oss fullt tänkbart att det kommer förslag på nytt styrsystem eller liknande om maktskifte sker 
vid nästa mandatperiod. Även om så inte är fallet upplever vi dock att de övergripande mål-
områdena är en aning abstrakta och därmed kan tolkas på många olika sätt, varefter ett makt-
skifte skulle kunna innebära att de strategiska målen för perioden skiljer sig väsentligt mot 
föregående period. Vi ser dock genom att tjänstemännen i kommunledningen har mer stabila 
anställningar än de förtroendevalda kan detta borga för nödvändig stabilitet.   
 
Johanson m fl (2006, sid 850) ser också ett problem i att den finansiella logiken ofta tar över-
handen inom offentlig verksamhet, det vill säga att budgetkontrollen ses som viktigare än 
prestationerna och kvaliteten i verksamheten. Vi upplever det dock inte som så i Eskilstuna 
kommun. Genom de övergripande målområdena och uppföljningen i Stratsys tas stor hänsyn 
till kvalitetsfrågor och andra mjuka värden i verksamheten. Totalt sett anser vi därför att det 
styrsystem Eskilstuna kommun har valt är lämpligt för verksamheten, trots att långsiktigheten 
kan ifrågasättas.    
 

5.5 Praktisk tillämpning 
 
I och med att det nya styrsystemet inte har använts speciellt länge i Eskilstuna kommun vilar 
dess praktiska tillämpning på en tunn erfarenhetsbas. Detsamma gäller för våra tankar om 
systemets framtida nytta. Utifrån den empiri vi dock har rörande detta upplever vi en begrän-
sad tillämpning av systemet nu strax efter att det har implementerats. Till exempel kommer 
majoriteten av cheferna i kommunen endast att ha läsbehörighet i Stratsys. Respondenterna är 
eniga om att det nya Stratsys måste få tid att mogna i kommunens alla verksamheter, men i 
framtiden menar de också att de flesta chefer bör ha skrivrättighet i Stratsys. Vikten av det 
sistnämnda skulle vi vilja belysa i ett större perspektiv: Eftersom Stratsys strukturerar upp 
arbetet så att nämnder arbetar mer med VAD-frågor, stärker det deras roll som ledare samti-
digt som det tjänar som en naturlig delegation till förvaltningen att hantera HUR-frågorna. För 
att Stratsys i sin tur skall bli en naturlig del av verksamheten måste därför fler chefer få skriv-
rättigheter.  
 
Vidare gällande den praktiska tillämpningen av kommunens styrsystem ser vi att det finns ett 
reellt behov av ett verktyg som sammanfattar och samordnar informationsmängden, eftersom 
kommunen har en mycket diversifierad verksamhet. Stratsys verkar kunna fylla denna funk-
tion. Vi vill dock återigen peka på risken att det blir för många indikatorer då varje förvaltning 
lägger till de mätvärden som är förvaltningsspecifika till de ca 60 kommungemensamma. Vis-
serligen är inte alla kommungemensamma indikatorer aktuella i de verksamhetsspecialiserade 
fackförvaltningarna, men i Torshälla Stads stadsdelsförvaltning kommer de flesta till använd-
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ning eftersom verksamheten har en stor bredd. Kaplan och Norton (2004, sid 54) uttrycker 
dock stöd för att ett flertal (2-3 dussin) indikatorer kan behöva användas för en strategi. Det 
krävs då att indikatorerna byggts upp så att det går att avläsa hur processen utvecklas i ett 
antal steg vid förverkligandet av strategin. Eftersom kommunen kan anses vara en koncern 
kan det tolkas som att de olika bolagen inom koncernen tillsammans kan få ha ett större antal 
indikatorer utan att det bryter mot Kaplan och Nortons rekommendation. Antalet indikatorer 
kan också ses i ljuset av kommunens ambition att integrera mätvärden för vissa nationella 
system vilket kan förklara och legitimera ett större antal än normalt.  
 
Om vi ser på den praktiska tillämpningen ur ett politiskt perspektiv anser vi att den politiska 
mandatperioden om fyra år passar bra med Kaplan och Nortons (2008, sid 64) idé om är det 
lämpligt att ompröva en strategi inom 3-5 år. En respondent säger att även om det finns ett 
politiskt samförstånd när det gäller målområdena och de stora målen kommer det att bli en 
förändring av vissa mål efter varje nytt val, speciellt när det blir en ny majoritet i kommunen. 
Majoriteten vill då sätta sin prägel på verksamheterna för att uppfylla de vallöften som utlo-
vats. 
 
Att som en respondent föreslår, att arbeta in data för nationella rapporter, kan verka vara en 
bra idé. Detta kan dels minska inmatningsbehovet då vissa data kan behövas i flera system. 
Än viktigare är att data kommer att hålla högre kvalitet då det inte kan finnas olika uppgifter 
om samma sak i olika system. En annan respondent säger att de inte kommer att lägga in data 
som behövs för miljöledningssystemet i Stratsys. Om kraven från det nationella systemet är 
väldigt specifika kan det vara omständligt att föra in detta i ett system som inte är utvecklat 
för de specifika krav som det nationella systemet ställer.  
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6 Slutsatser  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera det stöd som styrmodellerna balansera-
de styrkort och strategikartor kan ge vid styrningen av en verksamhet. Ett delsyfte är att dis-
kutera vilka potentiella synergieffekter som kan uppstå vid parallell användning. I vår fall-
studie kan vi se att det balanserade styrkortet gav överblick över en diversifierad verksamhet 
och belyste flera olika aspekter medan strategikartan nu upplevs ge en tydlig koppling mellan 
strategi och handlingar, strukturera kommunens arbete samt ge en förenande effekt för hela 
verksamheten genom att rapportering och styrning blir mer enhetlig. Således ger de olika 
typer av verksamhetsstöd, men ändå råder skepsis i en förvaltning mot parallellt användande 
av de bägge systemen. Framförallt framträder för mycket arbete, otillräckliga administrativa 
resurser och komplexitet som orsaker till att samkörning inte kommer att ske. Dock menar 
kommunledningen och majoriteten av våra teoretiska källor att modellerna kompletterar 
varandra och tillsammans kan innebära en fördel för hela verksamheten. Dessutom har vi 
utifrån teorin definierat ett antal potentiella synergieffekter som för organisationen bland 
annat kan tänkas innebära förbättrad strategisk förankring, utökad intern kommunikation samt 
utvecklat internt lärande. Med det i åtanke anser vi att Eskilstuna kommun borde starta ett 
pilotprojekt i Torshälla Stads förvaltning där det balanserade styrkortet har stora förutsätt-
ningar att sammankopplas med strategikartan och därefter utvärdera det parallella användan-
det för att se effekterna av detsamma.  
 
Vad gäller den praktiska tillämpningen av ett nyimplementerat strategiskt styrsystem kan vi se 
att det faktum att systemet är nytt lätt leder till begränsad tillämpning. Eftersom det finns 
många strategier och mål i en diversifierad verksamhet som Eskilstuna kommun behövs en 
stor uppsättning indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen. Antalet indikatorer är en 
kritisk fråga och innebär enligt oss ett dilemma då ett stort antal krävs för att följa upp hela 
verksamheten samtidigt som risk finns att systemet blir allt för komplext och därmed svårt att 
överblicka.  
 
Implementering av olika system är oavsett verksamhet en kritisk process och i Eskilstuna 
kommuns fall bedömer vi möjligheterna till fullständig implementering av det nya styrsystem-
et som osäker. I nuläget finns få användare med skrivbehörighet i Stratsys men betydligt fler 
är tilltänkta att få detta, vilket enligt oss leder till ett dilemma. Det kostar en hel del för varje 
skrivbehörighet som tilldelas och samtidigt måste fler chefer få detta för att Stratsys skall bli 
en naturlig del av verksamheten. Därmed måste frågan gällande avsatta ekonomiska resurser 
kontra fullständigt utnyttjande av styrsystemet tas i beaktning vid implementering. Vikten av 
detta understryks ännu mer då omkring 70 % av implementeringarna av balanserat styrkort 
misslyckas. Att ha ledningens stöd är viktigt för att säkra dessa resurser så att inte implemen-
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teringen fallerar på grund av detta. Eftersom kommunen har en relativt stabil resursram blir 
det till slut en fråga om att hitta en optimal balans mellan kostnaderna för att organisera arbe-
tet och att utföra aktiviteter inom arbetsområdet.  
 
Varför ett styrsystem väljs framför något annat är enligt oss en intressant fråga. Beträffande 
valet mellan balanserat styrkort och strategikarta menar vi att strategikartans huvudsakliga 
fokus på koppling mellan strategi och aktiviteter antingen kan komplettera styrkortet eller 
som i Eskilstunas kommuns fall helt ersätta detta. Eftersom verksamheter ofta har uppmärk-
samheten på balansen mellan förbrukade resurser och upplevd nytta kan ett enklare system 
föredras om det ger likvärdig eller större nytta till en rimlig kostnad. Utifrån Torshälla Stads 
beslut att inte använda strategikarta och styrkort parallellt anser vi dock det vara ett bra val i 
detta fall att använda strategikartan och Stratsys som enskild modell. Detta på grund av att 
systemet bedöms vara enkelt och flexibelt, att det är ett mer modernt styrverktyg än styrkortet 
samt att det nu blir en konsekvent styrning i hela Eskilstuna kommun. 
 

6.1 Avslutande diskussion 
 
Balanserade styrkort kan passa bättre inom en industri än i offentlig förvaltning, eftersom det 
inom industrin är lättare att mäta produktivitet, materialåtgång mm. Även tjänsteproducerande 
privata företag kan ha tillräckligt med naturliga mätpunkter att det blir relativt enkelt att kopp-
la till den mätkultur som förknippas med styrkortet. Tendensen att utveckla ett stort antal indi-
katorer och svårigheten att hitta just de som tydligt kan visa hur verksamheten presterar kan 
dock göra att man börjar leta efter andra enklare system. Om det i en verksamhet behövs mån-
ga indikatorer bör dessa om möjligt överföras med automatik från andra system där sådana 
data redan samlas in. Styrkortet kan även passa för en stadsdelsförvaltnings diversifierade 
verksamhet där det finns ett behov av enkel överblick.  
 
De potentiella synergieffekter vi tar fram i analysen kan ses som ett första försök till att stödja 
den praktiska tillämpningen av parallell användning som Kaplan och Norton föreslår. Vi hop-
pas att tabellen kan tjäna som en tankeväckare då önskad effekt inte uppnås med det system 
som används idag i en verksamhet.  
 
Ett tänkbart scenario är att Stratsys-verktyget utökas med en rapportgenerator som kan ge 
översikter av den typ av resultatkort som vi redovisar i bilaga 2. Detta kan ge en snabb 
överblick för såväl förvaltningsledning, kommunledning samt den politiska ledningen. Det 
gäller som en respondent sa att hitta en ”tillräckligt enkel” lösning.   
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Vi tror inte att utvecklingsresan slutar här utan diskussionen om hur en verksamhet bäst skall 
styras kommer att fortsätta länge. Vi tycker oss uppfatta en trend som går ifrån att för några 
årtionden sedan, eller till och med sedan löpande bandet introducerades, haft alltför stor tilltro 
till att en modell skulle lösa verksamhetens styrproblem. Till dagens medvetenhet om att det i 
första hand gäller att förstå verksamheten ur flera perspektiv, för att sedan hitta en modell som 
kan underlätta detta arbete. Om modellerna som finns tillgängliga inte är tillräckligt flexibla i 
sig använder utvecklare endast delar av dem eller kombinerar olika modeller. Detta ser vi som 
en positiv utveckling i arbetet att finna den för tiden mest optimala lösningen. 
 

6.2 Fortsatt forskning 
 
Eftersom Eskilstuna kommun inte har använt det nya styrsystemet speciellt länge ser vi en 
klar möjlighet till fortsatt forskning om framtida erfarenheter.  
 

• Det skulle vara mycket intressant att återkomma till kommunen och följa upp den 
praktiska tillämpningen om något år. Speciellt intressant skulle enligt oss vara att 
beskriva hur den praktiska tillämpningen har utvecklats under årens lopp och sedan 
jämföra det med de ursprungliga interna modellerna vi har presenterat i denna studie.  

 
• En annan fråga som kan vara intressant är att se vilka konsekvenser kommunens 

mätningar får på arbetet inom organisationen.    
 

• Ytterligare en fråga som vi anser vara intressant är om strategikartans processoriente-
ring genererar märkbara värden som Kaplan och Norton menar att den skall göra. Det 
kan dock dröja något år innan dessa blir tydliga.   

 
• En grundligare utredning om hur de synergieffekter vi föreslår uppfattas av erfarna 

verksamhetsstyrare avslutar vår önskelista över framtida forskningsprojekt. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Allmänna frågor  
Vad är din titel och dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har arbetat inom kommunen? 

- I denna position? 
 

Strategi/verksamhetsmål 
Hur bestäms verksamhetens mål? (FP, KP) 
Vem formulerar målen? 
Hur ofta uppdateras dessa mål? 
Upplever du det som att medarbetarna förstår hur deras arbete relaterar till verksamhetens 
mål? (IP, LG) 
Hur arbetar du med att sprida målen inom verksamheten? (IP) 
Hur följer ni upp och redovisar i vilken mån målen uppfylls? (FP, KP) 
 

Styrsystemet 
Hur ser er styrmodell ut? (IP, LG) 
Hur ser kopplingen mellan verksamhetens mål och styrsystemet ut? (FP, IP) 
Kan förvaltningen välja styrsystem själv? (IP, LG) 

- (Balanserat styrkort, strategikarta, annat) 
- Varför det aktuella styrsystemet? 

Hur har implementeringen av styrmodellen gått till? Framgångsfaktorer? Problem? (IP, LG) 
- Erfarenheter och lärdomar? 

Inom kommunen används både balanserat styrkort och strategikarta. Hur upplever du denna 
blandning av styrsystem? (IP) 

- Motsättning eller komplement? (IP, LG)  
- Hur ser du på relationen mellan nedlagt administrativt arbete och erhållet 

verksamhetsstöd? (FP, IP) 
Vilket verksamhetsstöd upplever du att du får från styrsystemet? (FP, IP) 
I vilken grad är övriga chefer/medarbetare inblandade i styrsystemen? (IP, LG) 

- Komplettera med egna mål/åtgärder? (KP, LG) 
- I uppföljningen? (KP, IP, FP) 

Finns tillräcklig kunskap för att hantera systemet? (IP)  
- Skillnad mellan olika chefsnivåer/medarbetare? (IP)  
- Behövs utbildning på någon nivå? (IP) 

Är det styrsystem ni använder idag tillräckligt? (IP)  
- Hur vill ni vidareutveckla det? (LG) 
- Behövs en komplettering med ytterligare styrsystem eller på något annat sätt? (LG) 
- Arbeta parallellt med balanserat styrkort och strategikarta? Ser du synergieffekter? (IP, 

LG) 
 
FP= Finansiellt perspektiv KP= Kundperspektiv 
IP= Interna processer (naturligt att denna dominerar) LG= Lärande och tillväxt 



Bilaga 2 

 

Resultatkort (Torshälla Stads förvaltning) 
 
 



Bilaga 3 

 

Tema inom strategikarta 
 
Exempel på tre teman (lodräta kausalitetskedjor) som sträcker sig över alla fyra perspektiv. 
 

 
 
 Källa: Kaplan och Norton, 2008



Bilaga 4 

 

Målnedbrytning med Stratsys 
 
Strategiska mål som inte hör till denna enhet filtreras bort. Därför saknas vissa löpnummer 
bland de strategiska målen. Tyvärr saknas del av ”Aktivitetsfältet” på den kopia vi fått från 
vuxenförvaltningen. 
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