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ABSTRACT 

New management models in the private sector have long been important to the development 

and have recently spread to the public sector. The New Public Management (NPM) is the 

generic term for non –profit public organizations in ways that increasingly mimic the private 

sector, in their way of act to modernize the work of the organization. A common management 

model that the public sector has picked up is the Balanced Scorecard (BSC), or the Swedish 

name Balanserad styrning. In Skellefteå municipality has BSC existed for a long time and is 

an established management model in the municipality. In our study we examine the actors 

experience when using BSC and to identify the problems and opportunities as they have 

discovered during the process of using the BSC within the municipality. During our literature 

research in the area we found that how they worked with the management model was of great 

importance to how actors perceive BSC. We chose to do a number of qualitative interviews 

with selected participants in Skellefteå municipality who have good insight into the work of 

the BSC. The participants were selected on the basis of Kouzes and Mico's (1979) study 

where they divide up public organizations in the three areas where we have politicians, 

officials and professional occupation. In Skellefteå municipality we could see where in the 

organization you work had significant impact on how they experience the application of 

Balanced Scorecard. The authority of leisure time turned out to have a largely positive picture 

of the Balanced Scorecard while the authority of upper secondary school had a more negative 

view of the Balanced Scorecard. 
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SAMMANFATTNING 

Nya styrmodeller inom den privata sektorn har länge varit viktig för utvecklingen och har på 

senare tid spridit sig till offentlig sektor. New Public Management (NPM) är samlingsnamnet 

för icke-vinstdrivande offentliga organisationers sätt att mer och mer efterlikna styrmodeller 

från den privata sektorn. Detta gör offentliga organsisationer genom att agera för 

effektivisering av arbetet inom organisationen. En vanlig styrmodell som offentlig sektor har 

snappat upp är Balanced Scorecard (BSC), eller det svenska namnet Balanserad styrning. 

Inom Skellefteå kommun har BSC funnits under en längre tid och är en etablerad styrmodell 

inom kommunen. I vår studie undersöker vi kommunala aktörers upplevelse vid tillämpning 

av BSC, samt att identifiera vilka problem och möjligheter som de har upptäckt under 

processen med att tillämpa BSC inom kommunen. Vid vår litteratursökning på området fann 

vi att hur man arbetade med styrmodellen var av stor vikt för hur aktörer upplever BSC. Vi 

valde att göra ett antal kvalitativa intervjuer med utvalda aktörer inom Skellefteå kommun 

som har god insikt i arbetet med BSC. Aktörerna valdes ut med utgångspunkt av Kouzes och 

Micos (1979) studie där de delar upp offentliga organisationer i tre delar där vi har politiker, 

tjänstemän och yrkesprofessionella. I Skellefteå kommun kunde vi se att var i organisationen 

man arbetar hade stor betydelse för hur medarbetarna upplevde tillämpningen med Balanserad 

styrning. I fritidsnämnden visade det sig vara en övervägande positiv bild av Balanserad 

styrning medan man i gymnasienämnden hade en mer negativ bild av Balanserad styrning. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel följer en inledande presentation av ämnesområdet som börjar med bakgrund 

därefter en mer ingående problemdiskussion av det valda ämnesområdet. Vidare leder 

diskussion till ett syfte. Sedan förklaras några definitioner och slutligen redogörs en 

disposition för att ge läsaren en översikt över uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Det som är gemensamt för de allra flesta styrmodeller är att de endast berör finansiella 

prestationsmått. Traditionellt är organisationers avdelningar utvärderade efter deras finansiella 

prestationer och individuella incitament är kopplade till kortsiktiga finansiella mål. (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Under den industriella eran har traditionella finansiella prestationsmått fungerat väl, men de är 

i otakt med de kunskaper och färdigheter som organisationer försöker behärska idag (Kaplan 

& Norton, 1992). Den traditionella styrningen ger missvisande information till beslutsfattare 

eftersom de traditionella måtten endast visar resultat av redan inträffade aktiviteter såsom 

kostnader, intäkter och lönsamhet. Den traditionella styrningen tar inte hänsyn till icke-

finansiella mått såsom kunder, produktkvalitet, kundnöjdhet, leveranstid och lansering av nya 

produkter. Den abstrakta informationen som ges av traditionell styrning leder till att de 

anställda har svårt att ta till sig bara en massa siffror (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

Hood (1995) och Funck (2012) skriver i sin studie om New Public Management (benämns 

hädanefter NPM) vilken är en trend som gradvis introducerats inom offentlig sektor. Med 

NPM menas att styrning inom offentlig sektor mer efterliknar styrning inom privat sektor 

genom att använda managementidéer och filosofier från den privata sektorn. Med det menas 

att offentliga organisationer förändras och börjar efterlikna privata organisationer, exempelvis 

med deras styrning. (ibid) 

I NPM är tanken att politiker ska sätta upp mål och förvaltningarna ska genomföra dessa, för 

att på så sätt mer efterlikna företags sätt att agera (Almqvist, 2006). Politiker ska bli mer som 

företagsledare och styra, samtidigt ska den lokala nivån känna att de har makt över sin egen 

situation gentemot politiker och chefer. NPM ger ökad effektivitet, skapar konkurrens och 

medborgare ses mer som kunder (Agevall, 2005). NPM bidrar enligt Hood (1991 & 1995) 

med att offentliga organisationer uppnår tydligare målformulering och en mer noggrann 

uppföljning. NPM gör att offentliga organisationer blir konkurrensutsatta, större krav ställs på 

de anställda att visa resultat (ibid). 

En styrmodell som har haft stor spridning bland organisationer är Balanced Scorecard 

(engelsk benämning av Balanserad styrning som hädanefter benämns BSC). BSC 

introducerades som en lösning på den förlorade relevansen av traditionell ekonomistyrning 

(Kaplan & Norton, 1992). Denna modell togs fram av Kaplan och Norton (1992), där 

organisationer mäts genom fyra perspektiv. De traditionella mätningarna kombineras med 

icke-finansiella mätningar som är inriktade mot kunder, interna processer och lärande. I BSC 

läggs kortsiktiga mål upp i de fyra perspektiven för att kunna nå den långsiktiga visionen och 

strategin. (ibid) 

Dessa perspektiv gör att samtliga inom organisationen kan fokusera på ett fåtal 

målformuleringar för att kunna sträva mot samma mål. Organisationer måste därför hela tiden 

göra uppföljning på den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. BSC 
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bygger därmed på tre olika tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. (Olve, Roy, & Wetter 

1997) 

Vid introduktionen var BSC avsedd för vinstdrivande företag men har på senare tid även 

tillämpats av offentliga organisationer. För att modellen ska passa offentliga organisationer 

har vissa delar av modellen tvingats förändras. De ändringar som har skett inom svenska 

offentliga organisationer har bland annat resulterat i att nya prestationsmått har utvecklats. 

(Aidemark, 2001) 

En av fördelarna med BSC är att utformningen kan anpassas så att den passar olika 

organisationer och situationer som kan uppstå i dessa (Kaplan och Norton, 1992; Mendes, 

Santos, Perna & Teixeira, 2012). I Sverige använder för närvarande drygt 50 procent av 

Landstingen och knappt 30 procent av kommunerna sig av BSC i sina verksamheter (Funck, 

2012). 

1.2 Problemdiskussion 
I populär managementlitteratur (Furusten, 1996) om BSC lyfts flera fördelar fram. Bland 

annat uttrycker Mendes et al., (2012) och De Wahl (2003) att BSC kan förbättra 

organisationens effektivitet och servicenivå. Modellen beskrivs även uppmuntra till bättre 

dialog och mer delaktighet på operativ nivå vilket i sin tur beskrivs öka medarbetarnas 

motivation och vilja att prestera bättre (Svenska Kommunförbundet, 1998; 2001; Ericsson & 

Gripne, 2004 via Nilsson 2011). Slutligen visar Kaplan och Norton (1996) i sin studie att BSC 

har varit användbart som motivationshöjare samt belöningsverktyg. 

Även forskning har identifierat fördelar där stöd från högsta ledningen har visat sig vara 

avgörande för att genomföra styrmodellen framgångsrikt (Chan, 2004). Vidare nämner Chan 

(2004) att högsta ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet är viktiga faktorer 

vid arbete med BSC. Ytterligare en fördel som lyfts fram av Chan (2004) är att 

organisationens strategi och vision måste definieras samt knytas till incitament för att lyckas. 

Å ena sidan framhävs alltså BSC av några som överlägsen samt att spridningen har också 

varit stor i offentlig sektor. Å andra sidan visar några att det finns tydliga brister och att det 

inte fungerar i alla offentliga organisationer. 

Forskningen är också delad och Chan (2004) fann i sin studie att de svarande upplevde brist 

på informationssystem för BSC och ett otillräckligt stöd från högsta ledningsnivån som de 

viktigaste skälen för att inte genomföra styrmodellen. Det finns ingen enskild dominerande 

anledning till varför de svarande har beslutat att inte genomföra Balanserad styrning eller 

varför genomförandet har tappat målet. (Chan, 2004)  

Funck (2012) har studerat införande och avveckling av BSC i Svenska kommuner och 

landsting. De fann bland annat att aktörerna är mest negativa emot BSC förmåga att (1) 

klargöra hur medarbetarna kan bidra till genomförandet av strategin, (2) att förbättra 

beslutsfattandet och (3) främja samarbete. Vidare enades majoriteten om att de största 

utmaningarna med att använda BSC var (1) kulturella svårigheter inom organisationen för att 

genomföra BSC filosofi, (2) brist på gemensam strategi och (3) svårt att fastställa orsak och 

verkan mellan olika resultat (kausalitetssamband). (Funck, 2012) 

Nilsson (2011) visar i sin avhandling att det fanns tydliga skillnader hur BSC mottogs och 

tillämpades inom två olika förvaltningar. Nilsson (2011) beskriver att inom en förvaltning 

mottogs BSC på ett övervägande positivt sätt, vilket bidrog till att styrmodellen infördes inom 

hela förvaltningen. BSC tillämpades på tre hierarkiska nivåer politiker, tjänstemän och 
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yrkesprofessionella. Inom en annan förvaltning mottogs styrmodellen enligt Nilsson (2011) 

på ett övervägande negativt sätt, vilket bidrog till att styrmodellen endast användes på högsta 

ledningsnivå. (Nilsson, 2011) 

Kouzes och Mico (1979) presenterar dessa hierarkiska nivåer i sin studie som tre domäner; 

politiker, administratörer (benämns hädanefter tjänstemän) och yrkesprofessionella aktörer. 

Kouzes och Mico (1979) samt Funck (2007) nämner att införandet av en ny styrmodell leder 

till att varje domän tenderar till att vara i konflikt med en eller båda av de andra domänerna. 

BSC uppfattas olika beroende på vilken yrkesgrupp de tillhör och anledningen är att alla 

agerar efter egna normer och principer som passar deras egen verksamhet bäst (ibid). 

Politiker har som uppgift att utforma mål och riktlinjer för organisationen, deras framgång 

mäts genom hur objektiva och rättvisa beslut de fattar. Tjänstemännen vill styra 

organisationen efter en mer hierarkisk modell. De yrkesprofessionella i sin tur består ofta av 

högutbildad personal som har större krav på autonomi. Detta resulterar i konflikt mellan dessa 

grupper vilket gör att de har svårt att samspela och spänningar kan uppstå mellan grupperna. 

(ibid) 

Några problem som nämns i både Funcks (2009) och Nilssons (2011) avhandling, med 

Balanserad styrning är alltså att bristande engagemang, kommunikation och kunskap kan 

bidra med att kommuner misslyckas med att införa Balanserad styrning.  
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1.3 Syfte 
Utifrån ovanstående problemdiskussion är vårt syfte att: 

1. Undersöka möjligheter och problem som politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella 

upplever vid tillämpning av Balanserad styrning. 

2. På vilket sätt bidrar Balanserad styrning med att skapa samförstånd samt konflikter 

mellan politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella i en kommun. 

1.4 Definition av tillämpning 
Nilsson (2005) beskriver tillämpning som en process, där processen kan delas upp i tre delar: 

utformning, implementering och användning. 

Utformning nämner Nilsson (2005) handlar om att ta fram, formulera och fastställa de 

styrmedel som ska användas vid styrningen. 

Implementeringen är nästa delprocess, där det handlar om att implementera styrningen i 

organisationen. Implementering innebär att styrningen förmedlas till 

organisationsmedlemmarna så att de som ska styras vet vad som förväntas och krävs av dem. 

När implementeringen har skett börjar användningen av styrningen. (ibid) 

Användningen kan delas in i tre aktiviteter; planering, utvärdering/mätning/kontroll och 

beslutsfattande. Planering innebär att man i planeringsprocessen påverkas av de styrmedel 

som har utformats och implementerats. Aktiviteten utvärdering/mätning/kontroll innebär att 

man undersöker hur väl planeringen följs upp. Den tredje aktiviteten, beslutsfattande, 

förknippas med att använda styrning. Styrning används vid beslut om dessa direkt påverkas av 

styrmedlen och/eller om besluten påverkas av den utvärdering/mätning/kontroll som skett av 

styrmedel och/eller planer. På så sätt vävs dessa tre aktiviteter samman med varandra. 

Beslutsfattande kan dessutom innebära att utforma nya styrmedel vilket kan påverka 

delprocessen utformning av delprocessen användning, vilket gör att tillämpningens tre 

delprocesser också hänger samman. (ibid)  
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1.5 Disposition 

 

  

Kapitel 6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser. 

Kapitel 5 Analys 

Här visas analys av det insamlade materialet, där empiriska resultat diskuteras och 
analyseras mot teorin. 

Kapitel 4 Empiri 

Empiri som visar studiens insamlade resultat. 

Kapitel 3 Metod 

Visar tillvägagångssättet vid insamling av materiell, där studiens metod och 
angreppssätt presenteras och uppsatsens trovärdighet diskuteras. 

Kapitel 2 Teori 

Teoretiska referensramen som ligger för grund för studien. En presentation av 
relevanta teorier i det valda ämnesområdet. 

Kapitel 1 Inledning 

Startar med en bakgrund och problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syfte. 
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2 TEORI 

I detta andra kapitel presenteras de teorier som anses vara centrala för studiens 

ämnesområde. Kapitlet inleds med en beskrivning av New Public Management, sedan 

beskrivs domänteori. Kapitlet avslutas med Balanserad styrning i den privata sektor samt i 

offentliga organisationer. 

2.1 New public management  
Trenden att minska avståndet mellan offentlig sektor och privat sektor genom förändring av 

styrning och organisering går under namnet New Public Management (NPM) (Hood, 1995). 

NPM har sitt ursprung i en kritik mot det traditionella sättet att utöva styrning i offentliga 

organisationer (Almqvist, 2006). Tanken med NPM var att minska eller ta bort skillnader 

mellan privata och offentliga organisationer, där offentlig sektor skulle få en större 

ansvarsskyldighet i termer av resultat. Detta ska leda till bättre effektivitet, mervärde för 

pengarna, bättre styrning och uppföljning (Hood, 1995). NPM har gjort att flera styrmodeller 

börjat införas i offentliga organisationer såsom målstyrning, beställar-/utförarmodell, 

resultatstyrning och resultatenheter (Almqvist, 2006). 

 

Tanken med NPM är att politiker ska sätta upp mål och förvaltningarna uppnår dessa mål för 

att på så sätt bli mer inriktade mot företags sätt att agera (Almqvist, 2006). Exempel som 

Almqvist (2006) nämner om privatiseringen av offentlig sektor så har begreppet kund fått ett 

stort genomslag och många offentliga organisationer väljer att betrakta sin omgivning som 

kunder istället för medborgare. 

 

Enligt Hood (1991 och 1995) handlar grundidén bakom NPM om offentlig sektors 

ledaregenskaper. Exempelvis skapandet av regler för hur saker och ting ska utföras i offentlig 

sektor ska bytas ut mot mer företagslikt ledarskap som innefattar tydlig målformulering och 

noggrann uppföljning av måluppfyllelse. Hood (1991 och 1995) menar att offentlig sektor 

inte ska lägga fokus på resurser, utan fokus ska ligga på var man vill komma med 

verksamheten såsom formulerande av mål, mätning av måluppfyllelse och revidering av 

målen. 

 

Agevall (2005) beskriver NPM på ett mer utförligt sätt där hon delar in NPM i fem reformer, 

som presenteras nedan; 

 

Styrning och kontroll innebär målstyrning och resultatstyrning med en strängare finansiell 

kontroll, prestationsersättningar, benchmarking samt granskningar och utvärderingar vilka 

tillsammans riktar starkt fokus mot ökad effektivitet. För att denna ökade effektivitet ska 

kunna uppnås är det essentiellt att politikerna formulerar bra mål som sedan följs upp och 

utvärderar resultat och måluppfyllelse. Benchmarking och prestationsersättningarna ska verka 

motiverande i organisationen. (ibid) 

 

Disaggregering och konkurrens till denna del hör faktorer som kvasimarknader, privatisering 

och konkurrensutsättning. Disaggreering innebär att offentlig sektor bryts ner i olika 

beståndsdelar där uppdelningen sker med exempelvis beställare skiljs från utförare, beställar-

/utförarmodell, där politikerna ses som beställare. Disaggregering är en förutsättning för 

konkurrens eftersom det måste finnas en tydlig gräns mellan olika aktörer för att konkurrens 

ska kunna skapas som i sin tur leder till ökad effektivitet. En kvasimarknad kan beskrivas som 

en konstruktion av en marknad där man konkurrensutsätter en verksamhet samtidigt som man 

fortsätter finansiera den med offentliga medel. (ibid) 
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Ledningsroller och egenmakt Under denna del beskrivs det att politikerna ska ha mer makt 

över tjänstemännen och förvaltningen vilket leder till att uppmärksamhet riktas mot 

centralisering, samordning och kontroll. Samtidigt ska den lokala nivån känna att de har makt 

över sin egen situation gentemot politikerna, chefer inom förvaltningen ska få utökade 

befogenheter och handlingsfrihet. På så sätt visar NPM att de förespråkar både centralisering 

och decentralisering. (ibid) 

 

Medborgare, kund och egenmakt medborgarna ligger i fokus, de ska få större makt gentemot 

politiker och tjänstemän i närområdet och denna makt ska uppnås genom medborgarnas 

inflytande som kund. (ibid) 

 

Nytt språk Agevall (2005) visar att ett antal kommuner väljer att använda sig av mer privata 

företags sätt att uttrycka sig på till exempel kommunerna kallar sig för koncerner vilken leder 

till att olika verksamheter förvandlas till resultatenheter, chefstjänstemän kallas direktörer och 

medborgare för kunder. 

2.2 Domänteori 
Kouzes och Mico utvecklade domänteorin i slutet av 1970-talet. Domänteori utgår från att 

offentliga organisationer består av tre olika domäner vilka är politiker, tjänstemän samt 

yrkesprofessionella (Kouzes & Mico, 1979). BSC tenderar att uppfattas olika beroende på 

vilken domän de tillhör och anledningen är att alla agerar efter egna normer och principer som 

passar deras egen verksamhet bäst (Funck, 2007).  

Politiker består av folkvalda politiker vilka har som uppgift att utforma mål och riktlinjer för 

organisationen. Vidare mäts framgång av deras arbete genom hur objektiva och rättvisa beslut 

det fattar, arbetet innefattar att kunna förhandla, rösta samt köpslå. Administratörer består av 

tjänstemän samt chefer och vill styra organisationen utifrån ett mer företagsliknande 

hierarkisk modell. Yrkesprofessionella i sin tur består oftast av högutbildad personal, till 

exempel läkare som själva vill styra sin verksamhet utan inblandning av politiker och 

tjänstemän, detta då de är medvetna om vad som passar deras verksamhet. Dessa tre olika 

domäner har på grund av sina olikheter svårt att samspela med varandra och spänningar 

uppstår mellan dessa. (Kouzes & Mico, 1979) 

 

 

  

 Politiker Tjänstemän Yrkesprofessionella 

Grundidé Folkets medgivande Hierarkisk kontroll och 

ordning 

Oberoende självstyre 

 

Övergripande mål Jämlikhet, 

rättvisa 

Kostnadseffektivitet Kvalitet på service 

Struktur Representativ, 

inkluderande 

Byråkratisk Kollegial & solidarisk 

Arbetsmetod Röstning, 

förhandlande 

Linjär ledning Kundspecifik 

problemlösning 

TABELL 1: De olika domänernas syn på organisationen. 

Källa: Kouzes & Mico (1979), figur 2, sid. 458 
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Kouzes & Mico (1979) presenterar de olika karaktärerna för domänerna utifrån sju begrepp, 

vilka separerar domänerna ytterligare från varandra. 

 

Skilda identiteter, den skilda identiteten som uppmärksammas i domänerna beror på olika 

syften och mål som struktureras i domänernas olika arbetsmetoder. På grund av detta 

försvagas samarbetet mellan de olika domänerna. (ibid) 

 

”Rashomon effekten”, namnet kommer från en klassisk japansk film där flera observatörer 

skulle redogöra för en incident, alla redogörelser skilde sig avsevärt. Det här scenariot kan 

även ske inom offentlig organisation, där de olika domänerna identifierar problem som främst 

påverkar deras egen situation. Lösningen på en domäns problem kan ofta skapa problem för 

en annan domän. (ibid) 

 

Skilda normer, varje domän följer skilda normer, ett beteende som är accepterat i en domän 

kan vara helt oacceptabelt i en annan. Politiker förväntar sig att idéer får offentlig 

uppmärksamhet och att alla ska säga vad de tycker. I tjänstemännens domän skulle en sådan 

situation inte kunna hanteras, yrkesprofessionella följer normer och regler och säger inte emot 

en person som står högre i den hierarkiska ordningen. Hos yrkesprofessionella riktas 

uppmärksamheten på ett mer självständigt individuellt beteende. (ibid) 

 

Avsaknad av harmoni, konflikter och irritation är nästan ständigt närvarande i icke-

vinstdrivande företag. Stress uppstår men det är inte den enda anledningen till konflikter och 

irritation. Utan det beror på avsaknaden av harmoni inom de olika domänernas mål och 

styrning. Vidare menar Kouzes och Mico (1979) att jämlikhet och rättvisa inte alltid leder till 

kostnadseffektivitet samt att kostnadseffektivitet inte harmoniserar med en högre kvalitet på 

service. (ibid) 

 

Maktkamp och kontroll, i vinstdrivande företag har ledningen makten. I offentliga 

organisationer är det svårare för ledningen (tjänstemännen) att utöva makt. Tjänstemännen är i 

offentliga organisationer underordnad politiker och därmed inte det högst beslutande organet i 

offentliga organisationer. Tjänstemännen styr gärna sina arbetsmetoder själva och anser sig 

kunna styra sin verksamhet bäst själv. Istället för att se sig själva som en organisation pågår 

en ständig maktkamp mellan dessa domäner. (ibid) 

 

Skilda förändringsfaktorer, de olika domänerna tenderar att agera olika på externa faktorer. 

Varje domän kämpar aktivt för att behålla stabiliteten genom att parera de externa faktorer 

som kan påverka stabiliteten inom domänen negativt. Hot mot stabiliteten kan även komma 

som resultat av förändringar i en av de andra domänerna. En strategi för att förbättra en av 

domänerna kan vara raka motsatsen för en annan. (ibid) 

 

Osäkerhet, alla domäner tenderar att hamna i situationer då osäkerhet råder på grund av 

domänernas olika uppfattningar, metoder och normer. I offentliga organisationer kommer det 

alltid finnas en viss osäkerhet mellan domänerna. Kouzes och Mico (1979) menar att detta är 

ofrånkomligt i offentliga organisationer, osäkerheten som domänerna skapar är väldigt svåra 

att lösa och ledningen bör ställa in sig på detta redan från början. (ibid) 
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2.3 Balanserad styrning 
BSC introducerades av Kaplan och Norton 1992. Med BSC mäts både finansiella och icke- 

finansiella mått för att titta på företagets prestationer. Traditionella finansiella mätningarna 

inkluderas med icke-finansiella mätningar som avser att mäta kunders upplevda nytta, interna 

processer, förbättringar och innovationer. Tanken är att mätningarna ska förbättra företagets 

finansiella ställning i framtiden. (Kaplan & Norton, 1992)  

De fyra perspektiven i det Balanserade styrkortet härrör direkt ifrån företagets vision. 

Mätningarna är därav inriktade efter ledningens valda strategi. Målen och mätningarna 

används över alla funktionella områden inom organisationen för att uppnå företagets vision 

(Hoffecker & Goldenburg, 1994). Modellen nedan illustrerar hur BSC översätter företagets 

vision och strategi till målsättningar och styrtal i de fyra perspektiven. Det framgår även av de 

dubbelriktade pilarna ett orsakssamband mellan de fyra perspektiven och vi kan se att vision 

och strategi är den centrala delen (Kaplan & Norton, 1999). 

 

 
 

 

Enligt Kaplan och Norton (1999) är det viktigt att det finns en balans mellan de olika 

verksamhetsaspekterna samt att verksamheten mäts och följs upp ur flera perspektiv. Vidare, 

menar Kaplan och Norton (1999) att enbart finansiella nyckeltal inte räcker utan måste 

kompletteras med andra styrmått. Kaplan och Norton (1992) jämför BSC med en 

instrumentpanel i ett flygplan där piloten måste ha överblick och kontroll över flera 

instrument samtidigt för att kunna styra flygplanet mot målet. Det krävs bland annat 

Figur 1: The Balanced Scorecard. 

Anpassad efter Kaplan och Norton (1996a, sid. 76). 
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höjdmätare, bränslemätare, kompass och hastighetsmätare för en säker resa. Kaplan och 

Norton (1992) menar att plötsligt styra bara utifrån ett instrument skulle leda till en katastrof. 

De menar alltså att det här förhållandet även gäller i en organisation och att bara styra utifrån 

ett mått är omöjligt (ibid). Totalt är BSC ett verktyg vars syfte är att anpassa den strategi som 

uttryckts i de faktiska handlingar relaterat till den strategi som uttryckts i organisationens 

affärsplan (Hood, 1995). 

2.3.1 De fyra olika perspektiven 
En organisation behöver ha uppsikt över följande perspektiv i BSC: finansiellt-, kund-, 

process-, tillväxt- och lärandeperspektivet. Indelningarna är för att undvika att allt för många 

mätningar används och att informationen ska gå att bearbeta på ett effektivt sätt. BSC tvingar 

de överordnade att fokusera på några få mätningar och välja ut de mest användbar för det 

enskilda företaget. (Kaplan & Norton, 1992) 

Det finansiella perspektivet. De finansiella styrtalen verkar som riktmärke för 

målsättningarna och styrtalen i de övriga tre perspektiven. De valda styrtalen måste ingå i en 

orsakskedja som mynnar ut i ett bättre ekonomiskt resultat. BSC bör ge en bild av strategin 

med början på de långsiktiga finansiella målen. Samtidigt som de långsiktiga resultaten som 

organisationen har uppnås genom att de finansiella styrtalen och styrtalen i de övriga tre 

perspektiven strävar åt samma håll. Syftet med det finansiella perspektivet kan beskrivas som 

en sammanfattning av de ekonomiska följderna av handlingar i organisationen. (Kaplan & 

Norton, 1999) 

 

Kundperspektivet. I kundperspektivet handlar det om att identifiera de kund- och 

marknadssegment som ligger i fokus för organisationen. Det är dessa segment som ska 

förverkliga företagets finansiella målsättning. Det blir då möjligt för organisationen att 

konkret identifiera och mäta de värdeerbjudanden organisationen tänker rikta till de utvalda 

kunderna och marknadssegmenten. (ibid) 

 

Processperspektivet. I processperspektivet är avsikten att urskilja de processer som har störst 

betydelse för att uppnå finansiella- och kundrelaterade mål. Utvecklingen av mål och styrtal i 

det här perspektivet formuleras efter att man formulerat målsättningar samt styrtal för det 

finansiella perspektivet och kundperspektivet. De tydligaste skillnaderna mellan traditionell 

resultatmätning och BSC är arbetet med att härleda mål och styrtal för processperspektivet. 

(ibid) 

 

Lärandeperspektivet. Det fjärde perspektivet i styrsystemet innehåller målsättningar och 

styrtal som främjar organisationens lärande och tillväxt. De målsättningar som fastställs för de 

tre övriga perspektiven identifierar vad företaget måste behärska fullt ut för att nå ett 

förbättrat resultat. Målsättningarna i lärandeperspektivet tillhandahåller allt som behövs för att 

målsättningarna i de tre övriga perspektiven ska kunna uppnås. Det finns tre huvudkategorier 

för lärandeperspektivet (1) medarbetarnas kompetens, (2) informationssystemens prestanda 

och (3) motivation, egenmakt och den gemensamma inriktningen. (ibid) 

2.3.2 Förhållandet mellan perspektiven 
En strategi är en samling hypoteser om orsak och verkan. De fyra perspektiven är länkade i en 

orsak-verkan kedja vilket betyder att om något händer i ett av perspektiven påverkar det de tre 

resterande perspektiven. Mätsystemet bör göra sambanden (hypoteserna) mellan målen och 

styrtalen i de olika perspektiven så konkreta att de kan styras och bekräftas. Orsakskedjan bör 

framgå i styrkortets alla fyra perspektiv. (Aidemark, 2001) 
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2.4 Tidigare forskning om BSC 
Chan (2004) visade i sin studie att information om alla prestationsperspektiv med undantag 

för innovation och förändring värderas högt för aktörerna. Cirka 70 procent av de svarande 

angav att de finansiella prestationsmåtten är tydligt formulerade och knappt hälften 

rapporterade att deras organisationer har åtgärder tydligt definierade i kundnöjdhet, 

operationell effektivitet och anställdas perspektiv på prestation. Bara en femtedel av 

aktörernas organisationer har väldefinierade nyckeltal på innovation och förändring. De olika 

åtgärderna för utveckling kan hänföras till den traditionella utbildningen av kommunalt 

anställda om värde och användning av finansiell information i förvaltningen. Samtidigt som 

innovation och förändring är ett ganska nytt perspektiv på prestationer där åtgärder 

fortfarande är under utveckling i ett antal organisationer. (ibid) 

Aktörerna kände sig mer bekväma att arbeta med traditionella finansiella mått och 

driftoptimerings åtgärder än de nyare åtgärderna på innovation och förändring. Aktörerna 

enades starkt om att de traditionella finansiella åtgärder som ingår i organisationens 

mätsystem för prestationer är nödvändiga men inte tillräckliga för utvärdering av prestation. 

De beskrev att fler icke-finansiella åtgärder som beskriver deras organisations nuvarande och 

potentiella effektivitet i att nå uppsatta mål bör ingå i deras organisations mätsystem för 

prestation. De enades om att finansiella prestationsmått beskriver tidigare samt nuvarande 

prestanda på driftoptimering men återspeglar inte nödvändigtvis organisationens effektivitet 

och potential att nå uppsatta mål. (ibid) 

Det finns ingen enskild dominerande anledning till varför de svarande har beslutat att inte 

genomföra Balanserad styrning eller varför genomförandet har tappat målet. Några 

anledningar var att aktörerna betraktade bristen av informationssystem till stöd för det 

Figur 2: Orsak – verkan samband mellan de fyra perspektiven. 

Anpassad efter Aidemark (2001). 

BSC-perspektiven 

hierarkisk länkade i orsaks- verkan samband 

Finans 

Kunder 

Interna processer 

Lärande och tillväxt 

Kapitalavkastning 

Kundlojalitet 

Processkvalitet 

Anställdas skicklighet 

Leveranstid 

 

 
 

Processtid 
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Balanserade styrkortet, otillräcklig stöd från ledning, att förvaltningen var alltför upptagen 

med att lösa kortsiktiga förestående organisatoriska problem som de viktigaste skälen för att 

inte genomföra Balanserad styrning. (ibid) 

2.4.1 Faktorer som bidrar till ett lyckat BSC 
Faktorer som oftast har nämnts av de frågade administratörerna i Chans (2004) studie för att 

lyckas med Balanserad styrning är, 

 högsta ledningens engagemang och ledarskap, 

 institutionsnivå, mittenchef och medarbetares delaktighet, 

 kultur av höga prestationer, 

 utbildning, 

 hålla det relativt enkelt, lätt att använda och förstå, 

 klarsynthet, strategi och resultat, 

 länk mellan Balanserad styrning och incitament och 

 resurser för att genomföra systemet. 

Således är stöd från högsta ledningen och de anställda avgörande för att genomföra 

Balanserad styrning framgångsrikt. Organisationens strategi och vision måste definieras och 

knytas till incitament för genomförande för att lyckas (Chan, 2004). Även i McAdam och 

Walkers (2003) studie fann de att ökat engagemang från ledningen resulterade i mer 

framgångsrik användning av BSC. McAdam och Walker (2003) visade att BSC var begränsad 

på grund av brist på åtgärder, information och datainsamlingssystem, vilket leder till 

ineffektiva mål i vissa fall (McAdam & Walker, 2003). 

2.4.2 Förväntningar av införandet av BSC 
Slutligen uppgav 80 procent av de tillfrågade handläggarna att de förväntar sig att Balanserad 

styrning kommer ändra organisationer betydligt mer under kommande fem åren. Det innebär 

att det tillfrågade såg positivt på sina erfarenheter av BSC och att det är ett verktyg som skulle 

fortsätta användas i framtiden. (Chan, 2004) 

Som andra vinstdrivande organisationer, kan antagandet av BSC bistå kommunalt anställda 

att åstadkomma följande strategiska planering och kontrollfunktioner enligt Kaplan och 

Norton (1996), 

 förtydliga och få konsensus om strategin, 

 kommunicera strategin i hela organisationen, 

 anpassa avdelnings och personliga mål till strategin, 

 koppla strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årliga budgetar, 

 identifiera och rikta strategiska initiativ, 

 utföra periodiska och systematiska strategiska recensioner och 

 feedback för att lära sig om och förbättra strategin. 

2.4.3 Kritik mot införande av BSC 
Under ett införande av BSC måste utveckling av många styrkort genomföras för företagets 

olika nivåer. Denna process är väldigt tidskrävande och Newing (1995) menar att kostnaden 

för denna process kan överstiga förbättringarna av organisationens kapacitet. Om kostnaden 

är för stor finns risk att BSC blir åsidosatt och inte är det övergripande styrsystemet (Newing, 

1995). 
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Nørreklit (2000) är en av kritikerna till BSC. Nørreklit (2000) menar att det inte finns något 

kausalt samband mellan perspektiven som Kaplan och Norton (1996) beskriver. Istället 

påpekar Nørreklit (2000) att det bör finnas ett logiskt samband mellan de fyra perspektiven. 

Vidare menar Nørreklit (2000) att BSC kan göra ogiltiga antaganden, vilka kan leda till 

felaktiga förväntningar av prestationsindikatorerna som resulterar i ett suboptimerat beteende. 

Det påstås att BSC inte är ett giltigt strategiskt ledningsverktyg, främst eftersom att BSC inte 

fastställer att modellen integreras i organisationen och organisationens omgivning. 

Följaktligen måste organisationen förvänta sig att det kommer uppstå ett gap mellan planerad 

strategi och utförd strategi. Utifrån ovanstående anser Nørreklit (2000) att BSC är i behov av 

justering och anpassning för att det ska fungera optimalt. 

2.5 Balanserad styrning i offentlig verksamhet 
För att BSC ska passa offentliga organisationer, har modellens utformning skräddarsytts efter 

specifika situationer vilket lett till att nya prestationsmått har utvecklats (Aidemark, 2001). 

Styrmodellen har visat sig fungera väl i offentliga organisationer utomlands, exempelvis 

använder Portugal BSC vid avfallshanteringen (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003). 

Modellen ger tillgång till mycket information och möjlighet till stor grad av uppföljning vilket 

kan förbättra offentliga organisationers effektivitet och servicenivå signifikant (ibid). 

McAdam och Walker (2003) påpekar de att införandet av BSC inom en kommun i 

Storbritannien ledde till en förbättrad strategisk planering. Vidare fann de även att 

styrmodellen ledde till en tydligare koppling mellan den övergripande strategin och åtgärder 

på den operativa nivån och avsaknaden av byråkrati ledde till att denna process blev både 

snabbare och tydligare (McAdam & Walker, 2003). Vidare beskrivs BSC uppmuntra till 

bättre dialog och mer delaktighet på operativ nivå vilket i sin tur beskrivs öka medarbetarnas 

motivation och vilja att prestera bättre (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003). 

I den offentliga sektorn har BSC potential att åstadkomma förbättringar genom att 

tillhandahålla både information om förvaltning för beslutsfattare och mer lättillgänglig 

information för skattebetalarna (Shergold, 1997). 

McAdam och Walker (2003) påpekar i sin studie att stöd från högsta ledningen är av stor 

betydelse för hur väl implementeringen ska lyckas. Enligt Kaplan (2001) är den vanligaste 

orsaken till misslyckande med införandet av BSC är att de som tar besluten inte förankrar det 

i hela organisationen. Det belyser hur viktigt det är att organisationens alla delar tror på idén 

men även att högsta ledningen godkänner idén för att dem verkligen tror på den. (McAdam & 

Walker, 2003 & Kaplan, 2001) 

Vidare har även Ye & Seal (2009) i sin studie kritiserat BSC. Genom empiriska studier har de 

visat att BSC kan orsaka problem såsom att budgeten överskrids, motstånd från de anställda 

och misslyckande från ledning. Som ett resultat av detta har organisationer valt att avskaffa 

BSC eller att de endast valt att implementera delar av styrmodellen. (Ye & Seal, 2009) 

Olve, Petri, Roy J. & Roy S. (2003) har identifierat några vanligt förekommande problem som 

det finns risk för under tillämpning av BSC. Organisationsmedlemmar kan störas av andra 

arbetsuppgifter och plikter vilket leder till att BSC kan upplevas som ett temporärt projekt 

som är onödigt och mindre viktigt än de tidigare styrmodellerna (ibid). 

Ytterligare faktorer som Chan (2004) identifierade som kan påverka tillämpningen negativt 

var: brist på koppling mellan själva styrkortet och belöningen för de anställda, det är viktigt 

att organisationskulturen är redo för förändring och slutligen att ledningen fokuserade på att 

lösa kortsiktiga problem inom organisationen. 
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2.6 Sammanfattande analysmodell 
Efter att ha studerat tidigare forskning och väsentlig litteratur inom ämnesområdet presenteras 

här en sammanfattande analysmodell av de relevanta teorierna som är hänförbara till studiens 

syfte; att synliggöra och jämföra politikers, tjänstemäns och yrkesprofessionellas upplevelser 

vid tillämpning av Balanserad styrning i kommuner samt identifiera tänkbara förklaringar till 

eventuella skillnader mellan dessa grupper.  

Modellen Balanced Scorecard presenterades först av Kaplan och Norton (1992) som ett 

alternativ till att styra organisationer inom den privata sektorn. Fenomenet New Public 

Management introducerades för att styra och kontrollera verksamheter inom offentliga 

organisationer genom att efterlikna privata organisationers metoder. I slutet av 1970-talet 

introducerades Domänteori av Kouzes och Mico. De utgår från att offentliga organisationer 

består av tre olika grupper vilka är politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella. Dessa 

grupper visade att det på grund av sina olikheter har svårt att samspela mellan varandra och 

spänningar kan uppstå (ibid). 

Författarna vill i denna sammanfattande analysmodell finna tänkbara förklaringar till 

upplevda problem och möjligheter inom dessa tre domäner. Detta är avgörande för hur väl 

styrmodellen tillämpas i Skellefteå kommun. 
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TABELL 2: Sammanfattande analysmodell. 

 Politiker Tjänstemän Yrkesprofessionella 

Engagemang 
Hur engagerar enheterna 
varandra. 

 

Möjligheter 
Transparens (Kouzes & Mico, 1979) 

Tydlig målformulering (Hood, 1991 & 

1995) 
Noggrann uppföljning av måluppfyllelse 

(Hood, 1991 & 1995) 

Bli bättre på att sätta upp samt utvärdera 
mål (Agervall, 2005) 

 

Problem 
Sätter upp ”fel” mål (Chan, 2004) 

Möjligheter 
Tydlig målformulering (Hood, 1991 & 

1995) 

Noggrann uppföljning av måluppfyllelse 
(Hood, 1991 & 1995) 

 

Problem 

Brist på koppling mellan styrkort och 

belöning (Chan, 2004) 

Vill agera företagsledare, men styrs av 
politiker (Kouzes & Mico 1979) 

Möjligheter 
Mer delaktighet och vet vad ledningen vill uppnå 

(Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003) 

Tydlig målformulering (Hood, 1991 & 1995) 
Noggrann uppföljning av måluppfyllelse (Hood, 

1991 & 1995) 

 

Problem 
Engagemang riktas åt fel håll, styrs på antal 

patienter istället för hur bra vården är. (Chan, 
2004) 

Medborgare får mer insyn i verksamheten 

(Kouzes & Mico, 1979) 

Tidsaspekt  
Hur tidskrävande arbetet 

med styrkortet är. 

Möjligheter 
God tid för planering samt förberedelse (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Problem 
Tidskrävande (Newing, 1995) 

Arbetar med för många styrkort samtidigt 

Informationsflöde 
Hur informationen används. 

Möjligheter 
Tillgång till mycket information (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003) 

Strategi kommuniceras i hela organisationen (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Problem 

Strategi vid förbättring av en domän kan ha motsatt effekt på en annan domän (Kouzes & Mico, 1979) 

Brist på informationssystem, svårt att hantera mängden information, (Chan, 2004) och metod för datainsamling (McAdam & Walker, 
2003) 

Styrning 
Blir det en styrande effekt. 

Möjligheter 
Bättre uppföljning (Hood, 1995) 
Förtydligande av strategi (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Förbättrad strategisk planering 
(McAdam & Walker, 2003) 

Tillgången till mycket information ökar 

offentliga organisationers effektivitet 
och service (Mendes et al., 2012 & De 

Wahl, 2003) 

Möjligheter 
Tillgång till mycket information (Mendes 
et al., 2012 & De Wahl, 2003) 

Strategi kommuniceras i hela 

organisationen (Kaplan & Norton, 1996) 
 

Problem 
Ej relevant till deras yrkesområde, 
styrkortet har ingen inverkan på deras 

verksamhet 

Möjligheter 
Bättre uppföljning (Hood, 1995) 
 

Problem 
De yrkesprofessionella i sin tur består ofta av 
högutbildad personal som har större krav på 

autonomi (Kouzes & Mico, 1979) 

Störs av andra arbetsuppgifter (Olve et al., 2003)
   

Ledarskap 
Hur blir ledarskapet inom 

min nivå. 

Möjligheter 

Mer makt och kontroll över tjänstemän 
(Agervall, 2005) 

Ansvarsskyldighet i termer av resultat, 

mervärde för pengarna (Hood, 1995) 
 

Problem 

Beslutstagare förankrar inte BSC i hela 
organisationen (Kaplan, 2001) 

Motstånd från anställda (Ye & Seal, 

2009) 

Möjligheter 

Tillgång till mycket information (Mendes 
et al., 2012 & De Wahl, 2003) 

Strategi kommuniceras i hela 

organisationen (Kaplan & Norton, 1996) 
 

Problem 
Svårt för ledning att utöva makt pga. 
underordnad till politiker (Kouzes & 

Mico, 1979) 

Möjligheter 

Ansvarsskyldighet i termer av resultat, mervärde 
för pengarna (Hood, 1995) 

 

Problem 
Otillräckligt stöd från ledning (Chan, 2004) 

Förvaltning för upptagen att lösa kortsiktiga 

problem (Chan, 2004) 
Beslutstagare förankrar inte BSC i hela 

organisationen (Kaplan, 2001) 

Misslyckande från ledning (Ye & Seal, 2009) 

Samarbete 
Fungerar samarbetet mellan 

enheterna. 

Möjligheter 
Feedback för att lära sig samt förbättra 

strategi (Kaplan & Norton, 1996) 
Tydligare koppling mellan den 

övergripande strategin och åtgärder på 

den operativa nivån (McAdam & 
Walker, 2003) 

Bättre dialog (Mendes et al., 2012 & De 

Wahl, 2003) 
 

Möjligheter 
Konkurrens för ökad effektivitet 

(Agervall, 2005) 
Feedback för att lära sig samt förbättra 

strategi (Kaplan & Norton, 1996) 

Tydligare koppling mellan den 
övergripande strategin och åtgärder på 

den operativa nivån (McAdam & Walker, 

2003) 
Bättre dialog (Mendes et al., 2012 & De 

Wahl, 2003) 

 
 

Möjligheter 
Konkurrens för ökad effektivitet (Agervall, 

2005) 
Anpassa personliga mål till strategi (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Tydligare koppling mellan den övergripande 
strategin och åtgärder på den operativa nivån 

(McAdam & Walker, 2003) 

Feedback för att lära sig samt förbättra strategi 
(Kaplan & Norton, 1996) 

Bättre dialog (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 

2003) 
Mer delaktighet på operativ nivå och ökar 

medarbetarnas motivation och vilja att prestera 

bättre (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003) 
 

Problem 

Agerar efter egna normer och principer som passar deras egen verksamhet bäst (Funck, 2007) 

Skilda identiteter, arbetar mot olika syften och mål (Kouzes & Mico, 1979) 
Motstridigheter vid problemlösning mellan domäner (Kouzes & Mico, 1979) 

Suboptimerat beteende (Nørreklit, 2000) 
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3 METOD 

I detta tredje kapitel presenteras val av metodsynsätt därefter tillvägagångssättet av arbetet 

med uppsatsen. Här beskrivs även vad som ligger till grund för val av metod och hur vi gått 

tillväga vid insamlingen av data. 

3.1 Metodsynsätt 
Studien utgår från ett aktörssynsätt för att kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer 

lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. Då vi tittar på möjligheter och problem 

som olika aktörer har upplevt med Balanserad styrning är aktörssynsättet det synsätt vi ansåg 

mest relevant. För att förstå organisationer, affärer och företag är de systematiska 

egenskaperna inte relevanta enligt aktörssynsättet. Istället bör intresset riktas mot betydande 

aktörers handlingar i ett socialt sammanhang. Den kunskap som utvecklas i aktörssynsättet 

blir individberoende enligt detta synsätt, men följer fenomenologiska principer för hur den 

sociala verkligheten konstrueras. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

I studien har författarna valt ett deduktivt angreppssätt. I ett deduktivt angreppssätt utgår 

författarna från tidigare teorier som utgör studiens teoretiska referensram. Bryman och Bell 

(2005) beskriver ett deduktivt angreppssätt som ett förlopp där forskare utgår från befintliga 

teorier, vilka sedan jämförs med studiens insamlade material i den empiriska undersökningen 

vilket i slutändan resulterar i att den befintliga teorin förstärks eller revideras efter studien. 

Den kvalitativa metoden användes i studien då författarna ville ha en förståelse av den sociala 

verkligheten av hur våra aktörer tolkar denna verklighet i en viss miljö. Bryman (2011) menar 

att den mest uppenbara skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att kvalitativ 

forskning brukar vara mer inriktad på ord och kvantitativ forskning baseras mer på siffror. 

Med studien vill vi förstå våra aktörers sätt att resonera och särskilja varierande 

handlingsmönster (Trost, 1997). Holme och Solvang (1991) visar att det kvalitativa 

angreppssättet ger en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar dels kan 

beskriva helheten av sammanhang som detta inryms i. 

3.2 Litteratursökning 
För att erhålla relevant litteratur till studiens deduktiva angreppssätt har vi sökt information 

genom Luleå tekniska universitets (LTU) bibliotekskatalog Primo via LTUs webbsida. Vidare 

från Primo har böcker och artiklar hänvisats till artikeldatabaserna ”Emerald”, ”ProQuest 

Central” och ”Google Scholar”. De sökord som använts för att hitta relevant information är 

bland annat; ”Balanserat styrkort”, ”Balanced Scorecard”, ”Balanserad styrning”, 

”offentlig sektor”, ”kommun”, ”health care”, ”New Public Management” och ”Domain 

theory”. Den teoretiska referensramen består mestadels av vetenskapliga artiklar men har 

även kompletterats med litteratur från LTUs universitetsbibliotek. 

3.3 Fallstudie 
Vi valde fallstudie som forskningsmetod för denna studie eftersom den enligt Denscombe 

(2004) koncentrerar undersökningen på ett eller ett fåtal fall för att möjliggöra ett större djup i 

forskningen. Fokus läggs även på processer och relationer vilket kan hjälpa studien att 

förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är 

(Denscombe, 2000 s. 41f). Vidare menar Denscombe (2004) att kvalitativa forskare tenderar 

att föredra denna strategi för att ger mer uppmärksamhet på dynamiken i situationen och ger 

bättre insikter med hjälp av detaljerad kunskap om och förståelse av ett specifikt exempel. 

Valet av aktörer tenderar att bygga på en mer målmedveten process där aktörerna väljs ut på 

grund av deras särskilda kvaliteter (ibid). 
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3.4 Urval 
Studien utgår från domänteori, författarna studerar möjligheter och problem som aktörer inom 

en kommun har upplevt med BSC. Domänteorin delar upp kommunen i tre olika grupper; 

politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella. I denna studie undersöker författarna aktörer 

från alla dessa grupper och gör sedan en jämförelse mellan domänerna (Kouzes och Mico, 

1979). En kvalitativ studie innefattar i regel färre aktörer än i en kvantitativ studie. Författarna 

har därmed baserat urvalet på de aktörer som passar bäst in på de frågeställningar som ska 

besvaras och att aktörer från varje domän är representerade (Denscombe, 2009; Kouzes & 

Mico, 1979). 

3.4.1 Val av kommun 
Eftersom författarna studerar Balanserad styrning var valet av kommun baserat på vilka som 

använder sig av Balanserad styrning. Författarna ringde samtliga kommuner i Norrbotten och 

Västerbotten, vid samtalen var det kommunens ekonomichef eller ekonomiansvarige som 

talades med, då författarna ansåg att de troligtvis har bäst insikt om vilken styrmodell som 

används inom kommunen. Samtalen resulterad i tre kommuner som svarade att de arbetade 

med Balanserad styrning. Valet av kommun hamnade på Skellefteå kommun där Balanserad 

styrning har varit en del av arbetet under en längre tid. 

3.4.2 Rekommendationsurval 
Författarna efterfrågar aktörer med särskilda förutsättningar relaterade till studien, uppfyller 

vissa urvalskriterier och vissa karaktäristiska drag som kön, ålder och i detta fall vilken grupp 

aktören tillhör. I denna studie har författarna varit i kontakt med Andreas Olovsson (VD 

Skellefteå Buss, före detta ekonomichef på Skellefteå kommun) som har rekommenderat ett 

antal aktörer utifrån våra krav. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) benämns detta urval som ett 

rekommendationsurval. Detta innebär att man låter olika aktörer rekommendera andra 

intressanta aktörer. (ibid) 

3.4.3 Val av aktörer 
Vid valet av aktörer utgick vi ifrån den ovan nämnda domänteori där politiker, tjänstemän och 

yrkesprofessionella kategoriserar aktörerna (Kouzes & Mico, 1979). För att få relevanta svar 

till vår studie efterfrågades aktörer med erfarenhet av Balanserad styrning med variation i 

arbetsgång och en naturlig koppling i arbetet. Forskarna valde strategisk för att få aktörer med 

ledande roller och goda kunskaper om BSC inom Skellefteå kommun. Då det är möjligheter 

och problem med Balanserad styrning vi studerar kändes aktörer med god erfarenhet av 

Balanserad strning som ett självklart val för att få sammanhängande svar. Författarna har haft 

kontakt med Skellefteå kommun och har av den anledningen valt aktörer medvetet eftersom 

det anses troligt att just dessa aktörer ger mest värdefull data.  
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Figur ovan visar organisationsschemat inom Skellefteå kommun, författarna intervjuade åtta 

personer varav en testintervju med Andreas Olovsson VD för Skellefteå Buss, tidigare 

ekonomichef för Skellefteå kommun. En mer omfattande intervju av nuvarande ekonomichef 

Samuel Lundqvist som förklarade budgetprocessen och framtagandet av Balanserat styrkort i 

Skellefteå kommun. Författarna har valt att göra intervjuerna efter ovan visade 

organisationsschema med representanter från nämndsnivå ner till verksamhetschefer för att få 

representanter som har en tydlig koppling mellan varandra och arbetar på olika nivåer inom 

kommunen. Vi har valt att titta på två olika nämnder, fritidsnämnden och gymnasienämnden 

för att se om de kan vara några skillnader beroende på vilken nämnd man arbetar under. I 

figur ovan har vi en förenklad version av organisationsschemat och de sex markerade rutorna 

visar de utvalda aktörernas hierarkiska nivå. 

3.4.4 Omfattning av intervjuer 
Författarna genomförde en inledande testintervju, en mer omfattande intervju om 

budgetprocess och framtagande av Balanserat styrkort. Vidare utförde författarna sex 

intervjuer med personer från två olika nämnder där politiker, tjänstemän och 

yrkesprofessionella ingick i respektive nämnd. I fritidsnämnden representerade politikern och 

ordförande Daniel Ådin, Eddy Lindström, chef för administrativa avdelningen på 

Figur 3: Förenklat organisationsschema av Skellefteå kommun. 
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fritidsförvaltningen och Maria Lindqvist Holmlund, verksamhetschef på Byske havsbad och 

Skellefteå camping. I gymnasienämnden representerades politikern och ordförande Bertil 

Almgren, Lena Gustavsson, Controller på gymnasiekontoret och Erik Burstrand, 

Verksamhetschef för Balderskolan. Testintervjun genomfördes på Andreas Olovsson, VD för 

Skellefteå Buss, tidigare ekonomichef på Skellefteå kommun och en mer omfattande intervju 

av nuvarande ekonomichef Samuel Lundqvist som förklarade budgetprocessen och 

framtagandet av Balanserat styrkort i Skellefteå kommun. 

 

Aktörsgrupper Totalt 

Inledande intervju 2 

Politiker 2 

Tjänstemän 2 

Yrkesprofessionella 2 

Totalt 8 

3.5 Informationsinsamling 
Eftersom vår studie utgår ifrån att förstå aktörers upplevelser användes intervjuer som 

insamlingsmetod. Genom intervjuer tar man del av en annan människas kunskap, känslor och 

attityder (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna i Skellefteå 

där vi besökte de tillfrågade aktörerna. Utformning av frågorna var semistrukturerade som 

Denscombe (2009) nämner är dessa semistrukturerade intervjuer inriktade på att intervjuaren 

har färdiga frågor och ämnen som ska tas upp. Däremot är intervjuaren flexibel kring sina 

frågor och aktören får tala fritt kring de angivna områdena (Denscombe, 2009). Vid våra 

intervjuer har vi haft färdiga ämnesområden och frågor att behandla under intervjuerna. 

Intervjupersonen har själv fått utveckla sina svar och frågorna har varit öppna för att 

intervjupersonen ska kunna svara fritt. Intervjuerna spelades in med aktörens godkännande på 

författarnas respektive mobiltelefon. Syftet med inspelningen var att kunna närvara och följa 

aktören under intervjuns gång (ibid). 

I en inledande intervju med före detta ekonomichef på Skellefteå kommun med god insikt var 

syftet att få mer bakgrundsinformation om Balanserad styrning inom kommunen. Samtidigt 

gav detta oss mer självförtroende och förståelse i vår roll som intervjuare. Denna intervju 

resulterade i ytterligare sju intervjuer med aktörer på Skellefteå kommun varav en omfattande 

intervju av budgetprocessen och framtagandet av styrkortet i Skellefteå kommun. Vår första 

kontakt med valda aktörer skedde via telefon där vi presenterade oss själva och vår studie. 

Aktörerna var positiva till medverkandet av vår studie och alla ställde upp på intervju. I vårt 

samtal bokades datum, tid och plats upp för intervju och vi var flexibla för att underlätta för 

våra aktörer. Alla intervjuer genomfördes i Skellefteå i närheten av respektive aktörs 

arbetsrum och resulterade i ungefär en och en halvtimme intervjutid för varje aktör.    

3.6 Analys och tolkning av informationen 
Vid sammanställning av intervjuer valde vi att transkribera dessa till löpande text för att 

enklare kunna analysera det inspelade materialet på ett mer djupgående sätt. De fördelar som 

finns enligt Bryman och Bell (2005 s. 376) med transkribering är att det inspelade materialet 

blir lättare att analysera samt att det behåller aktörens ordalag och uttryckssätt. Vi valde att 

TABELL 3: Omfattning av intervjuer. 
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transkribera trots att processen är väldigt tidskrävande för att minimera att missa viktig 

information som har framkommit under intervjun. När transkribering av intervjuerna var 

genomförda, sammanfattades resultatet från intervjuerna i studiens empiriska del och delades 

upp i olika ämnesområden för att lättare få överblick över materialet.  

I den empiriska delen presenteras först fritidsnämndens aktörer i hierarkisk följd politiker, 

tjänsteman och yrkesprofessionell och för varje aktör lyfts två huvudområden upp möjligheter 

och problem. Sedan används samma följd av rubriker för gymnasienämnden. Denna metod 

har vi valt för att på ett enkelt sätt både följa den enskilda nämnden och vilken position 

respektive aktör har i den valda nämnden. Aktörerna presenteras en och en och detta för att vi 

använder aktörssynsättet där vi är individberoende och utgår från aktörers handlingar (Arbnor 

& Bjerke, 1994). 

Analysen och tolkning av det insamlade materialet strukturerade vi upp utefter 

analysmodellens olika teman som är sammankopplade med vår insamlade teori. Nämnderna 

presenterades först var för sig och en jämförande analystolkning genomfördes i slutet av 

kapitlet. I vår empiriska del, för att underlätta både analys, tolkning och för läsare gjordes en 

sammanfattning av respektive nämnds analysmodell. 

3.7 Metodkritik  
För att undvika felaktiga frågor vid intervjuerna genomfördes en testintervju med Skellefteå 

kommuns före detta ekonomichef som har arbetat med BSC och har god insikt i Skellefteå 

kommun. Intervjuerna genomfördes i Skellefteå där vi besökte de tillfrågade aktörerna. Som 

Trost (1997) nämner så ska helst intervjuerna genomföras i en miljö där aktörerna känner sig 

trygg och inte kan bli störd. Av denna anledning var vi väldigt flexibla när det gällde val av 

intervjuplats samt tidsbokning och aktörerna fick möjlighet att vara delaktiga i valet av 

intervjuplats. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna vilket kan medföra en risk att den 

intervjuade kan känna något slags maktövertag och vara i underläge (Trost, 1997). Vid 

intervjuerna presenterade vi oss själva och pratade om vad vi arbetade med för att lätta upp 

stämningen och testintervjun med Andreas Olovsson gjorde att vi kände oss säkrare i vårt sätt 

att genomföra intervjuerna.  

Intervjuerna spelades in vilket Trost (2005, s. 53) menar att det finns både för- och nackdelar 

med. De fördelar som framhävs är att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger, 

transkribering gör det möjligt att analysera det som sagts. Vidare menar Trost (2005) att inga 

anteckningar behöver göras utan intervjuarna kan ägna sin fulla uppmärksamhet på frågorna 

och svaren under intervjuns gång. Som nackdelar tar Trost (2005 s.53) upp bland annat att det 

tar väldigt lång tid att lyssna igenom det inspelade materialet och att det kan uppstå 

svårigheter vid sökande av små detaljer i inspelningsmaterialet. Vidare menar Trost (2005 s. 

53) att aktören kan bli osäker och besvärad av inspelningen vilket kan resultera i att svaren 

inte blir tillräckligt fulländade. 

Trost (2005) nämner i sin litteratur ska man upplysa den intervjuade om att de som sägs ska 

betraktas som strängt konfidentiellt. Detta har vi tagit hänsyn till i våra intervjuer då vi 

frågade de intervjuade om de ville vara anonyma till namnet och om det var accepterat att vi 

använde deras befattning (yrkesroll) i vår studie. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras kommuner, Skellefteå kommun, följt av en kort beskrivning av BSC 

i Skellefteå kommun. Samt en sammanställning av genomförda intervjuer. 

4.1 Kommuner 
Sverige är uppdelat i 290 kommuner och varje kommun styrs av politiker som valts direkt av 

medborgarna. Detta medför att medborgarna har stort inflytande vilket ger stora möjligheter 

för dem att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunerna styrs av 

kommunfullmäktige som består av direktvalda politiska församlingar. Vidare finns det 

politiska uppdrag inom kommunstyrelser i olika nämnder och utskott. Politikerna som arbetar 

i kommunen kallas även förtroendevalda. Kommunerna ansvarar för en stor del av 

samhällsservicen som finns där vi bor och några av de viktigaste uppgifterna är förskola, 

skola, socialtjänst och äldreomsorg. (SKL) 

4.1.1 Skellefteå kommun 
Skellefteå kommun (2014) förknippas oftast med guld och ishockey. Idag bor cirka (2013-12-

31) 71 988 personer i Skellefteå kommun med en jämn fördelning av kvinnor och män. 

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, 

bolag stiftelser, valberedning och revision. Kommunen har ansvar för och måste se till att de 

finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Har också ansvar för att 

ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst, ge omsorg för äldre 

och för personer med funktionshinder. Skellefteå kommuns vision lyder:  

”Skellefteå kommun ska vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och 

verka i.” 

4.2 BSC i Skellefteå kommun 
Inom Skellefteå kommun tillämpas styrmodellen Balanserad styrning. Fyra perspektiv ligger 

som utgångspunkt och bildar kommunens styrkort; medborgare/kund, utveckling/tillväxt, 

ekonomi och medarbetare. Inom respektive perspektiv formuleras mål och huvudaktiviteter 

som gäller för organisationen. Till exempel medborgare/brukare ska bli bemötta med respekt 

och professionalism. Med utveckling/tillväxt menas att trygga boenden ska finnas. Med 

ekonomiperspektivet strävar kommunen efter långsiktig ekonomisk planering. Det sista 

perspektivet, medarbetare strävas det efter minskad sjukfrånvaro. (Skellefteå kommun) 

På verksamhetsnivå tar man fram aktiviteter i en verksamhetsplan som görs varje år. Alla 

verksamheter tar fram sina aktiviteter utifrån de övergripande målen och de fyra perspektiven. 

Mått för uppföljning och utvärdering görs inom varje perspektiv. Detta följs upp under året 

eller utvärderas under året. (ibid) 
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Ovan visas kommunfullmäktiges styrkort för 2014. Skellefteå kommuns styrkort ska verka 

som ett övergripande paraply till de målsättningar och fokusområden som nämnder och 

verksamheter arbetar mot under året. Omvänt ska nämndernas styrkort vara stödjande till 

kommunfullmäktiges styrkort, för att hela kommunen ska sträva mot den gemensamma 

visionen. Arbetet med att nå de uppsatta målen fortsätter och där nämnderna tror på 

måluppfyllnad har kommunstyrelsen instämt i bedömningen. I de fall nämnderna uppskattar 

att delvis eller ingen måluppfyllnad nås, finns anledning att söka förklaringar till de 

underliggande orsakerna. Nämnderna har som uppdrag att själva sätta upp mål och därmed 

göra uppföljning och söka förståelse till eventuella avvikelser. (Skellefteå kommun 

årsredovisning, 2013) 

4.2.1 Budgetprocessen och framtagande av styrkort i Skellefteå kommun 
Samuel Lundqvist, ekonomichef för Skellefteå kommun, förklarar budgetprocessen och 

framtagandet av Balanserat styrkort i Skellefteå kommun. En treårs plan för år 2015 budget 

och planerad budget för åren 2016-2017, denna process påbörjas redan i november 2013 på 

framtidsdagarna. Dessa dagar träffas massor med personer från hela kommunen, 

omvärldsanalyser genomförs, mängder av idéer läggs fram och det strategiska planeras. När 

dessa framtidsdagar har passerat får alla nämnder i kommunen tid på sig att sammanställa allt 

material från framtidsdagarna. I november-december får det lämna i sina förslag på budget till 

Figur 4: Kommunfullmäktiges styrkort 2014. 

Källa: Skellefteå kommun (2014). 
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kommunfullmäktige. Rapporten bygger på hur de ekonomiska ramarna ska fördelas och 

samtidigt lyckas med kommunens visioner. Under 2014 i mars bestäms kommunfullmäktiges 

Balanserade styrkort för 2015, övergripande för hela kommunen, samtidigt som man avslutar 

styrkortet för år 2013 och påbörjar styrkortet för 2014. När denna process är genomförd och 

budgeten bestämd har varje nämnd så kallade måldagar där det Balanserad styrkortet 

behandlas med förslag till nämndernas egna styrkort. Vid denna tid är budgeten och styrkortet 

för kommunen gällande 2015 bestämd. I april fastställs budgeten för nämnderna och 

kommunen inkluderad kommunens styrkort samt respektive nämnds styrkort. 

4.3 Intervjuer med aktörer i Skellefteå kommun 
De mest centrala bitarna av det insamlade empiriska materialet i denna studie består av 

intervjuer med anställda på Skellefteå kommun. Nedan presenteras vårt insamlade material 

från intervjuerna med aktörerna i Skellefteå kommun. Det insamlade materialet från 

intervjuerna har delats upp i två grupper där fritidsnämnden och gymnasienämnden 

representeras i dessa nämnder skiljer vi på tre olika delar politiker, tjänstemän och 

yrkesprofessionella. Detta för att lättare överskåda åsikter och tankar från de intervjuade. 

Innan det empiriska materialet presenteras kommer en kort presentation av respektive nämnd.  

4.3.1 Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden i Skellefteå kommun består av elva ledamöter och sju ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Nämnden har möte en gång i 

månaden men dock ej i juli månad. Arbetsutskottet har möte ungefär 14 dagar före 

fritidsnämndens sammanträde. Nedan presenteras Balanserade styrkortet för fritidsnämnden 

2014. (Skellefteå kommun) 
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Fritidsnämnden i Skellefteå ska genom att ständigt utveckla sin verksamhet vara en aktiv och 

viktig del i samhällsbyggandet och framstå som en föregångare och ledande inom sitt 

verksamhetsområde. Det läggs stor vikt på arbete som bidrar till att unga människor väljer att 

stanna kvar i, samt flyttar till Skellefteå kommun. I kommunen förespråkas ett arbetssätt som 

ska vara miljömässiga, jämställda samt genomsyras av en medskapande personalpolitik. (ibid) 

4.3.2 Politiker i fritidsnämnden 
Daniel Ådin, politiker och ordförande i fritidsnämnden, berättar att de har interna styrkort 

som nämnden beslutar om en gång per år som gäller för nästkommande år. Styrkortet 

återrapporteras några gånger per år för att se hur förvaltningen ligger till i förhållande till det 

uppsatta målet. Parallellt med arbetet av årets styrkort arbetar de även med planering av vilka 

mått som ska användas för nästa års styrkort. De interna styrkorten är ett sätt för politiker att 

få en bild av hur de är i verksamheten. Målen sätts upp så det stämmer överens med vad 

fritidsnämnden vill veta samt har nytta av. Styrkorten läggs upp med ett mål per område som 

sedan rapporteras till kommunfullmäktige i samband med budget. 

Möjligheter 

Ådin upplever att de har bra med tid att planera inför sitt styrkort i fritidsnämnden. Vidare 

tycker Ådin att styrkortet har ökat effektiviteten i verksamheten eftersom nämnden blivit 

bättre att sätta upp mer anpassade och tydligare mål. Ådin upplever att det Balanserade 

Figur 5: Fritidsnämndens styrkort 2014. 

Källa: Skellefteå kommun (2014). 
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styrkortet för fritidsnämnden har förankrats i hela verksamheten. Alla anställda inom 

fritidsnämnden använder styrkortet och det har nått ut till alla inom verksamheten vilket ökar 

effektiviteten hos de anställda. Det sker bra återkoppling från tjänstemännen till politikerna 

vilket lett till en bättre diskussion mellan grupperna som i sin tur lett till en bättre styrning. 

Dialogen har i sin helhet blivit bättre men framför allt dialogen mellan politiker inom de olika 

blocken som i sin tur lett till att fritidsnämnden hittar mål som alla är överens om. Ådin 

uttrycker: 

”Det har blivit bättre diskussion mellan oss politiker för att hitta vettiga mål som 

vi kan vara överens om.” 

Det Balanserade styrkortet har medfört att fritidsnämnden kan få fram tydliga resultat utifrån 

uppsatta mål som sedan kan presenteras på ett bra sätt där det tydligt framgår om nämnden 

lyckats med att uppfylla målet eller inte. Även återkopplingen mellan målen som nämnden 

skrivit i styrkortet och redovisningen av styrkortet har bidragit till en tydligare styrning där 

fritidsnämnden kan se tydliga resultat. Samarbetet mellan nämnderna har blivit bättre på 

senare tid eftersom nämnderna har fått mer frihet till anpassning av sina egna styrkort. 

Problem 

Ådin upplever att det uppstår problematik vid uppsättande av målen för det Balanserade 

styrkortet eftersom de arbetar med parallella mål, som nöjdkundindex och andra 

undersökningar. Vidare berättar Ådin att han inte känner att de har blivit bättre på att sätta 

upp nya mål samt utvärderingen av dessa. Han tycker att det ibland känns som att mycket av 

det nämnden vill veta är svåra att ta upp i ett styrkort för att resultatet av det är svårt att mäta. 

Ådin uttrycker: 

”Ibland känns det som att vi tittar på mål som gick att mäta, man tittar inte på det 

man vill mäta utan det man kan få ett resultat av för att fylla styrkorten.” 

De olika nämnderna inom kommunen jobbar mot olika mål vilket Ådin tycker kan utlösa 

problem eftersom verksamheterna är väldigt olika på central nivå. För Ådin och 

fritidsnämnden har den största utmaningen med Balanserad styrning varit att hitta den rätta 

nivån på mål som är tydliga, klara och mätbara, även att hitta rätt saker att mäta. 

Utvärderingen av styrkorten på fritidsnämnden är väldigt svårt framförallt när det gäller 

kvalitativa värden. För utvärderingen krävs också att man lyckats ta fram tydliga mål som 

ovan nämns som ett ytterligare svårt moment. För att kunna analysera de bestämda målen 

underlättar siffror utvärderingen av målen, vilket samtidigt innebär en begränsning i vad som 

kan mätas. 

En utmaning för fritidsnämnden är vad man ska göra när man uppnått målen i styrkortet för 

ett år. Eftersom det ska skrivas nya styrkort och mål varje år är det svårt att alltid höja 

föregående uppnådda måls resultat. Det är väldigt svårt att sänka målen för nästa års 

kommande styrkort eftersom det inte är enkelt att motivera varför man sänker målen. Överlag 

anser Ådin att användningen av det Balanserade styrkortet är väldigt tidskrävande. 

4.3.3 Tjänsteman i fritidsnämnden 
Eddy Lindström, chef för administrativa avdelningen på fritidsförvaltningen, berättar att 

kommunfullmäktige sätter upp ett Balanserat styrkort för hela kommunen. Utifrån det arbetar 

fritidsnämnden fram ett eget styrkort som utgår ifrån kommunfullmäktiges styrkort. 
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Möjligheter 
På fritidsförvaltningen arbetar man starkt med att engagera medarbetarna. För att det 

Balanserade styrkorten ska fungera i hela verksamheten måste fritidsnämnden ha interna mål. 

Fritidsförvaltningen informerar medarbetarna om vad de ska göra för att uppnå kommunmålet 

och fritidsnämndens egna mål detta för att styrkorten ska ha sin funktion. Relationer mellan 

politiker, fritidsförvaltningen och anställda på operativ nivå fungerar på ett bra sätt uttrycker 

Lindström.  

Lindström påpekar att utformningen av styrkorten är bättre och uppföljningen fungerar bra. 

Tidigare fick politikerna alldeles för mycket material bland annat i samband med 

delårsrapporter. Idag gör fritidsförvaltningen bland annat kundmätningar som politikerna får 

reda på. Fritidsnämnden gör ett mål per perspektiv som antas av kommunfullmäktige och 

dessa mål följs upp i delårsrapporter och bokslut. Lindström nämner: 

”Tror att vi är unika då vi jobbar långt ut i organisationen med styrkorten.” 

Lindström berättar att modellen ger bra resultat. Fritidsförvaltningen når ut med styrkorten till 

hela organisationen och arbetar aktivt med att träffa områdeschefer och anställda för att 

bibehålla detta arbetssätt. Inställning och engagemang är något som gör att 

fritidsförvaltningen kommit långt med de Balanserade styrkorten, enligt Lindström. 

Fritidsförvaltningen har medborgardialog där de besöker serviceorter och centrala staden en 

gång per mandatperiod och där alla är välkomna för att komma med sina åsikter. 

Annonseringar sker genom tidningar, hemsida och förvaltningen skickar ut mail till bland 

annat berörda föreningar. Efter dessa träffar går förvaltningen igenom det insamlade 

materialet. För att öka kund/medborgardialogen skickas en återkoppling via mail ut med det 

sammanställda materialet. Det gör att återkoppling blir väldigt effektiv och information ges ut 

snabbt till berörda, förklarar Lindström. 

Varje områdeschef och dess anställda arbetar med alla perspektiv i styrkorten och sätter upp 

egna mål för sin avdelning/område för att få tydliga styrkort som fungerar på 

avdelningen/området. Handlingsplanerna och aktiviteterna finns åtkomliga för respektive 

avdelningschef och ledningsgrupp.  

Fritidsförvaltningen är en verksamhet som också har affärsdrivandedrivande verksamhet så 

som camping. Skillnaden är att denna verksamhet driver och återinvesterar allting som tjänas 

in. Der finns ingen skattefinansiering i campingen. Det anordnas träffar med områdeschefer, 

personalmöten på arbetsplatser och avdelningsträffar där dialog kring styrkorten diskuteras 

för att bibehålla engagemanget kring styrkorten. Skellefteå kommuns värdegrund är något 

fritidsförvaltningen försöker se till att alla i hela förvaltningen känner till. 

Problem 

Först under senare år har flertalet chefer fått användning av styrkorten, handlingsplaner och 

aktiviteter som bra och viktiga arbetsledningsinstrument. Lindström uttrycker: 

 ”Chefer har kommit över tröskeln och kunnat nyttja styrkorten inklusive 

handlingsplaner och aktiviteter.”  

Problematiken som har uppmärksammats på fritidsförvaltningen är att man under 

avslutningen av styrkortet för år 2013, arbetar fram styrkortet för år 2015, samtidigt som 

arbetet med styrkortet för år 2014 påbörjas. 

”Det är svårt att få detta självspelande utifrån tidsplanen.” 



 27 

4.3.4 Yrkesprofessionell i fritidsnämnden 

Marie Lindqvist Holmlund, verksamhetschef på Byske havsbad och Skellefteå camping, 

berättar att personalen på campingen sitter i arbetsgrupper och utformar styrkortet för det 

kommande året tillsammans. Vidare berättar Lindqvist Holmlund att att de skriver vad som 

bör finnas med och riktar målen till nämndens styrkort. I campingverksamheten finns två 

styrkort, ett för Byske havsbad och ett för Skellefteå camping. 

Möjligheter 

Campingverksamheten har delårsrapporter där Balanserad styrning ingår, där träffas de och 

kontrollerar att de arbetar mot rätt saker som blivit uppsatta i styrkortet. I verksamheten är det 

mycket som händer hela tiden och styrkortet gör att de anställda vet vad de ska arbeta mot och 

verksamheten arbetar även med en underhållsplan som är mer detaljrik än styrkortet. För att 

verksamheten ska behålla sin spontanitet har verksamheten försökt hitta ett sätt att föra in 

dessa spontana förändringar i styrkortet vilket är något som fungerar bra, uttrycker Lindqvist 

Holmlund.  

Campingen är en platt organisation, säger Lindqvist Holmlund. Alla vet vad de ska göra i 

verksamheten och de anställda har lätt att följa styrkortet. I slutet av året när en avstämning på 

styrkortet ska göras kommer resultaten inte som någon överraskning utan campingen vet vad 

de arbetar mot och vad som blir uppfyllt och inte uppfyllt. Lindqvist Holmlund uttrycker: 

”Jag tror att vår verksamhet har det lättare att arbeta med styrkortet, vi har helt 

klart större frihet men även större ansvar.” 

Underhållsplanen fungerar som ett komplement till styrkortet då campingen vill befoga över 

ett eget styrkort som ger mer detaljer om vad campingen vill ska hända. De delar som ingår i 

styrkortet är inte lika detaljrik. Uppföljning av själva styrkortet upplever Lindqvist Holmlund 

som enkelt eftersom verksamheten är ganska platt och alla vet vad som händer inom den och 

styrkortet är något verksamheten utformar själva. Sedan har campingens styrkort koppling till 

nämndens och kommunens styrkort. Campingens övergripande mål är att skapa fler gästnätter 

och att ekonomin ska följa riktlinjerna som är uppsatta till underhåll och liknande. Alla delar 

som campingen arbetar med ska leda mot det övergripande målet. Kommunikation med 

förvaltningen är ingenting som har blivit bättre i och med styrkortet. Lindqvist Holmlund 

säger:  

”Kommunikationen har alltid varit bra däremot är de anställda mer medvetna om 

vad som gäller i verksamheten för att vi ska nå våra mål.” 

Problem 

I augusti har campingen en av uppföljningarna på styrkortet vilket skapar problematik 

eftersom det är en månad campingen är under högsäsong. Tidpunkten för denna uppföljning 

krockar även med campingens personal som har semester och ekonomin är inte riktigt på 

plats. Styrkortet har varit tidskrävande och på campingen kan de se att det är först nu som de 

anställda förstår hur det fungerar. Det som Lindqvist Holmlund upplever som svårast är att få 

alla i verksamheten att förstå samt att förmedla styrkort så alla vet hur man ska arbeta med 

det. Vissa har svårare att arbeta med styrkort än andra. Ett annat problem som 

uppmärksammats är att rent administrativt får campingen inte med allt i styrkortet. Lindqvist 

Holmlund säger: 

”Vi hinner inte med då vi störs av andra arbetsuppgifter som är viktigare, 

verksamheten pågår hela tiden och speciellt under högsäsong är detta ett 

problem.” 
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 Politiker Tjänstemän Yrkesprofessionella 

Engagemang 
Hur engagerar 

enheterna varandra. 
 

Möjligheter 

Bättre anpassade mål 

 

Problem 

Sätter upp fel mål 

Möjligheter 

Engagerar medarbetare med 

träffar 

Möjligheter 
Anställda vet vad de arbetar mot  

 

Tidsaspekt  
Hur tidskrävande 

arbetet med styrkortet 

är. 

Problem 
Tidskrävande med Balanserad 

styrning 

Problem 

Balanserad styrning tar mycket 

tid 

 

Problem 

Tidskrävande med Balanserad styrning 

Delårsrapport mitt i högsäsong och 

semester 

Informationsflöde 
Hur informationen 

används. 

Möjligheter 

Balanserad styrning förankras i 

hela organisationen 

 

Problem 
För många mål 

 Problem 
Gör mycket mer som inte står med i 

styrkortet 

Får inte med allt i styrkortet rent 

administrativt 

 

Styrning 
Blir det en styrande 

effekt. 

Möjligheter 
Ökar effektiviteten hos de 

anställda 

 

Problem 

Hitta mål som är tydliga, klara 

och mätbara 

Möjligheter 

Tydliga mål så områdeschefer 

vet vad de arbetar med 

 

Problem 

Förmedling neråt i 

organisationen 

Möjligheter 
Anställda vet tydligare vad de ska 

arbeta med 

 

Problem 
Störs av andra arbetsuppgifter   

Ledarskap 
Hur blir ledarskapet 

inom min nivå. 

Möjligheter 
Anpassat styrkortet till vår 

verksamhet 

Tydligare resultat 

 

Problem 

Vad gör man när man når 

målen? 

Möjligheter 
Får hanterbar mängd information 

Balanserade styrkortet går ut till 

samtliga områdeschefer 

Möjligheter 
Uppföljning är enkelt 

Samarbete 
Fungerar samarbetet 

mellan enheterna. 

Möjligheter 
Bra dialog med tjänstemän 

Bättre dialog mellan politiker 

Tydlig återkoppling 

 

Möjligheter 
Anordnas mycket träffar med 

alla medarbetare för att bibehålla 

dialog och enegagemang 

 

 

Möjligheter 
Bättre delaktighet hos de anställda 

Bra kommunikation 

Medvetna om vad som gäller i 

organisationen 

 

Problem 

Nämnderna har olika mål då 

verksamheterna är väldigt olika 

  

TABELL 4: Sammanfattande analysmodell för fritidsnämnden. 
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4.3.5 Gymnasienämnden 

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun består av elva ledamöter och sju ersättare. 

Kommunfullmäktige utser även här både ordförande och vice ordförande. Denna nämnd 

ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särvux, 

svenska för invandrare och yrkeshögskolan. Nedan presenteras Balanserade styrkortet för 

gymnasienämnden 2014. (Skellefteå kommun) 

 

Gymnasiekontoret 

Gymnasiekontoret är förvaltningen som är kopplad till gymnasienämnden, vilka erbjuder 

utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna. Gymnasiekontoret 

erbjuder också individuellt anpassade utbildningar och kompletterande utbildning på 

gymnasienivå inom vuxenutbildning till korttidsutbildade vuxna. 

4.3.6 Politiker gymnasienämnden 

Bertil Almgren är ordförande i gymnasienämnden och sitter som förtroendevald i 

kommunfullmäktige. Gymnasienämnden använder ett Balanserat styrkort från 

kommunfullmäktige där de utgår från kommunens önskade läge, mål samt kommunens 

fokusområden. Gymnasienämnden formulerar därefter sitt egna styrkort utefter ovanstående 

direktiv. 

Figur 6: Gymnasienämndens styrkort 2014.  

Källa: Skellefteå kommun (2014). 
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Möjligheter 
Det Balanserade styrkortet i gymnasienämnden har en riktning för att underlätta för alla 

medarbetare vilket är att inte ändra allt för mycket i styrkortet utan gör små förändringar. 

Nämnden bygger upp mål som går att använda under en längre tid och sedan ändras siffror för 

att förenkla processen. Detta bygger i sin tur på att kommunfullmäktige inte ändrar alltför 

mycket i deras styrkort. Detta sparar tid och håller styrkortet konsekvent så alla vet vad de 

arbetar mot. Ordningen på när i tiden styrkortet ska göras, hur hela arbetsgången ser ut anser 

Almgren börjar vara nere på en detaljnivå. Almgren förklarar att gymnasienämnden har börjat 

förstå att arbetet med Balanserad styrning är för hela kommunens bästa. Samarbetet mellan 

politiker och tjänstemän tycker Almgren är enkelt samt att de har lätt att umgås och har stora 

genomgångar tillsammans. 

Almgren berättar att det som är positivt med Balanserade styrkortet är att man ser om 

personalens välmående, ekonomin och elevernas betyg går i botten då kan styrkortet bidra 

med viktig information. I det läget anser Almgren att man i de olika perspektiven kan se och 

göra kopplingar om vad orsak och verkan är. I planeringsarbetet vill Almgren få mer 

processtyrning där skolledningarna hinner diskutera med förvaltningsledningen och på så sätt 

i processen få fram det Balanserade styrkortet och öka medvetenheten i organisationen om 

Balanserad styrning. Almgren berättar att det till stor del är ekonomin som styr och att man 

måste hålla sig inom de angivna budgeterna när man föreslår styrkortet. Samtidigt som 

nämnden måste hålla sig till rättelagsstiftningen och ge det stöd som varje enskild elev har rätt 

till. Almgren säger: 

”Det är svårt att komma ifrån att ekonomin styr väldigt mycket” 

Problem 

I Balanserad styrning finns många påverkande parametrar vilket gör att det är en avancerad 

metod att använda enligt Almgren. Det mål gymnasienämnden arbetar tydligast mot är 

integrationsarbetet, svenska för invandrare (SFI). Detta är bara en liten del av verksamheten 

och gymnasienämnden har en mängd andra viktiga områden som de skulle vilja lyfta fram 

men som är svårt att sätta mot kommunmålet. Gymnasienämnden får informationen om det 

Balanserade styrkortet från förvaltningen på en mer aggregerad nivå. Almgren tycket att det 

är en utmaning att sätta relevanta mål. Almgren förklarar:  

”Vi kanske får att 92 procent klarar utbildningen i styrkortet men det kan vara 

nog så intressant att veta vad som hände med dem åtta procent som inte klarade 

utbildningen.” 

Gymnasienämnden har en hög grad av rättighetslagstiftning där skollagar och förordningar 

finns och som måste följas i första hand. Gymnasienämnden blir därför inte helt fri att styra 

hur de vill uppnå kommunens mål utan måste följa de lagar som är uppsatta. 

Gymnasienämnden försöker hitta mål och mått som passar in med skolinspektionen så inte 

kommunens styrkort hamnar på sidan av den statliga styrningen. I kommunfullmäktige anges 

bara ett mål i varje perspektiv men i varje nämnd sätts ungefär 15-20 mål i varje perspektiv 

för respektive nämnd. Almgren förklarar: 

”Det blir tillräckligt mycket information att hantera på kommunledningsnivå 

medan man tycker att i respektive nämnd känns det ganska torftigt att sätta.” 

Balanserad styrning är något nämnden arbetar mycket med och de lägger ner mycket tid på att 

nå ut med styrkortet långt ner i organisationen. 
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4.3.7 Tjänsteman i gymnasienämnden 

Lena Nilsson, Controller på gymnasiekontoret, berättar att deras verksamhet är mycket styrd 

utifrån många speciallagar och förordningar såsom skollag, gymnasieförordningar och 

vuxenutbildningsförordningar. Där är Balanserad styrning och Balanserat styrkort är något 

som kommunfullmäktige har beslutat om att införa i kommunen.  

Möjligheter 

Tydligheten att gymnasienämnden är en del av Skellefteå kommun, att alla arbetar mot 

samma mål samt att nämnderna arbetar tillsammans är något som Nilsson anser är riktigt bra. 

Målen från styrkortet kommuniceras till gymnasieförvaltningen genom gymnasienämnden i 

samband med politiken. Gymnasienämnden arbetar mycket med att bereda styrkortet. Med 

förberedelser, det vill säga hur långt ner i organisationen styrningen ska kommuniceras. 

Nilsson uttrycker att samarbete mellan gymnasieförvaltningen och verksamhetscheferna är 

bra. De går in och informerar om styrkort, styrning och rapportering. Balanserade styrkortet 

finns tillgängligt på skoldatabasen där alla har tillgång till informationen och var och en 

bestämmer hur de tar åt sig av informationen och vad man gör utav den. Nilsson uttrycker: 

”Vi-känslan är bättre, mindre vi ska vara före er.” 

Problem 

När rapportering av Balanserade styrningen sker tar gymnasieförvaltningen in uppgifter från 

rektorer för att få underlag till styrkortet och förmedla vidare till kommunfullmäktige. Nilsson 

upplever att rapportering sker i ett smalt område och hela förvaltningen representeras inte i 

styrkortet. Ett problem som man ser i gymnasienämnden är att skolåren räknas i läsår inte i 

kalenderår. Det är en krock mellan verksamhetsår och bokföringsår. Nilsson tycker att 

styrkortet inte riktigt blir styrande i verksamheten och hade helst sett detta i modellen. Nilsson 

säger: 

”Det blir för generellt, ska vara utslätat och anpassat till alla, det är samma mål 

för räddningstjänsten som det är för skolan som det är för hemtjänsten. Det blir 

mellanmjölkens land.” 

Problemen är att det finns för mycket specialreglerat från skollagen som måste följas inom 

gymnasienämnden. Skolan är dessutom uppbyggt efter ett annat räkenskapsår än kommunen. 

Vilket gör det problematiskt när sammanställning av styrkortet ska ske och skolan är mitt i 

läsåret när styrkortet sammanställs. Nilsson tror inte styrkortet når hela vägen ner i 

organisationen men samtidigt har hon inte sett någon modell som tillgodoser allt än. Man kan 

arbeta med Balanserad styrning hela vägen in i det systematiska kvalitetsarbetet också. 

Fokusområden som ligger i kommunens styrkort omfattar många delar i gymnasienämnden 

men Nilsson menar att många delar av det Balanserade styrkortet inte primärt går att koppla 

till gymnasienämnden och skolans verksamhet. Nilsson uttrycker: 

”Det gör att den har lite svårt att få fäste i vår verksamhet” 

Kommunfullmäktige förmedlar det Balanserade styrkortet, nämnden gör ett eget styrkort som 

ska gälla och anpassar styrkortets delar i några verksamheter där det passar som bäst. Nilsson 

nämner ett exempel där fokusområdet är ett mångkulturellt och inkluderande Skellefteå som 

kommunfullmäktige har i sitt styrkort. Nämndens mål blir till exempel att utveckla 

serviceförklaringar för SFI. Nilsson förklarar: 

”Det går bra ihop men det är klart, SFI är bara en del av vår verksamhet. Det tar 

inte upp 100 % av vår verksamhet, bara en liten del.” 



 32 

Gymnasienämndens övergripande mål är att alla elever ska vara godkända. I kundperspektivet 

blir detta vårt fokusområde och övergripande i hela verksamheten. Däremot om vi ska arbete 

mot ett mångkulturellt Skellefteå blir målet mer mot bara en liten del av gymnasienämndens 

verksamhet, det går att hitta mål men det blir inte så styrande. Gymnasieförvaltningen arbetar 

nära politiken vid uppsättning av Balanserat styrkort för att få till stånd realistiska mål som 

speglar verksamheten och är uppföljningsbara. Gymnasienämnden sätter upp målen och 

fastställer sedan dessa. Nilsson ser att utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är 

betydligt större än utvecklingen av Balanserad styrning. I gymnasieförvaltningen har den 

Balanserad styrning svårt att få fäste. Balanserad styrning har svårt att få fäste där skollagen 

råder, kommunens och de statliga målen är ibland skilda åt vilket gör att de kan bli 

problematiskt. Samarbetet kan bli lidande mellan politiker och förvaltningen. Nilsson 

uttrycker: 

”Nu är det top-down styrning.” 

4.3.8 Yrkesprofessionell i gymnasienämnden 

Erik Burstrand, Verksamhetschef på Balderskolan, berättar att det är politiker från 

gymnasienämnden som sätter upp mål för styrkortet och att hans verksamhet är mycket styrd 

av skollagen och gymnasieförordningen. Burstrand fortsätter och menar att de statliga och 

kommunala uppdragen måste vara överensstämmande för att verksamheten ska fungera på ett 

smidigt sätt. 

Möjligheter 

Burstrand berättar att han får bra stöd från förvaltningen och han upplever sin 

förvaltningschef som lyhörd vilket i sin tur har förbättrat samarbetet mellan dem. Hela 

gymnasieförvaltningen ger enligt Burstrand stort förtroende för arbetet de uför på 

Balderskolan.  Däremot tycker Burstrand att det känns som att styrkortet skrivs bara för att det 

ska skrivas och han misstänker att det inte är många som läser det. Burstrand säger: 

”Underlagen som kommer från gymnasiekontoret är tydliga och ett bra stöd från 

tjänstemännen därifrån.” 

Det som är viktigt med styrkortet är uppföljning där kommunen kan se resultat av målen som 

hör till skolan. Visa på vilka resurser som har använts så politiker har koll på vad resurserna 

har använts till och vet vad de fattar beslut om. Burstrand har kontakt med en politiker på 

gymnasienämnden där Burstrand lyfter sina åsikter och tankar för att politikern på så vis kan 

använda det han tycker är relevant i deras arbete. 

Problem 

Burstrand menar att det uppstår problem med Balanserad styrning eftersom budgeten 

tillsammans med styrkort kommer från kommun samtidigt som verksamheten styrs av lagar 

från staten vilket gör att budget och styrkort kommer i efterhand då lagarna måste följas först 

och främst. Vidare anser Burstrand att ett av deras största problem på Balderskolan är att 

verksamhetsåret inte följer budgetåret. Budgetåret sträcker sig från januari till december 

medan verksamhetsåret/läsåret för Balderskolan precis som alla andra skolor är från augusti 

till december och december till juni. Burstrand berättar att han hellre hade haft sin budget 

efter skolans läsår, eftersom då finns möjligheten att summera det ekonomiska utfallet samt 

göra en jämförelse med hur det har gått för eleverna som är resultaten. Burstrand berättar att 

han i januari månad 2014, pratade om ett läsår som slutade i juni 2013 samtidigt som han 

diskuterade en avslutning av ekonomin som slutade i december. 
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Burstrand berättar vidare för oss att det inte är någon brist på tid för att planera, han får bra 

underlag och stöd från gymnasiekontoret men Burstrand kan uppleva att tidsbristen istället 

upplevs när budgeten ska kommuniceras ut till personalen innan den fastställs. Ett ytterligare 

problem som Burstrand nämner är att hans medarbetare störs av andra arbetsuppgifter. 

Lärarnas fokus ligger på eleven och hur de kan bidra med så bra undervisning som möjligt. 

Det som vanligtvis kommuniceras från lärarna till rektorer och Burstrand som 

verksamhetschef är bristen på tid och resurser. Burstrand uttrycker: 

”Det följer inte styrkorten, dem bygger på något annat.” 

Vidare berättar Burstrand att den Balanserade styrningen inte har bidragit till en ökad kvalité 

på verksamheten. Burstrand får en summa pengar till sin verksamhet som han sedan ska 

disponera på ett smart sätt, men även om han skulle visa att om man gör såhär får de ett bättre 

resultat får Burstrand inte mer pengar för det. Därför tycker Burstrand att känns som en 

envägsstyrning (top-down-styrning), uppifrån och ner. Han fortsätter förklara för oss att det 

dem kan påvisa är högre kostnader i form av grupper av elever som har det tufft och behöver 

mer stödresurser, men detta innebär inte att Burstrand får mer pengar till sin verksamhet nästa 

år. Därför anser Burstrand att det är top-down-styrning. Det sker inte någon förändring av 

verksamhetens styrkort vid måluppfyllelse. Burstrand uttrycker: 

”Om vi går minus blir det mer att försvara eller argumentera, påvisa orsak till 

varför man går minus. Så jag ser inte att det här är ett sätt att utveckla samt få 

bättre kvalité på verksamheten.” 

Mycket styrs av budget i skolan, Burstrand berättar att mycket av pengarna går till 

personalkostnader, hyreskostnad och skolmåltider är fasta kostnader som kan påverkas 

minimalt, vilket gör att det inte finns så mycket pengar kvar till annat som i sin tur påverkar 

undervisningen. Burstrand arbetar med styrkortet kontinuerligt men ingenting som han 

förmedlar till sina anställda och det är inget som styr verksamheten utan snarare något som 

Burstrand gör för att han är tillordnad att göra så. Styrkortet måste utgå ifrån budget och då 

gäller det att hålla sig inom de givna ramarna berättar Burstrand. Skolan kanske uppnår målen 

men många gånger finns mer att göra, styreffekten blir inte som den är tänkt att vara. 

Avslutningsvis berättar Burstrand att han saknar kommunikation mellan operativa tjänstemän 

och budgetberedningen. Det är även en brist på kommunikation ner till de 

yrkesprofessionellas nivå enligt Burstrand.  
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 Politiker Tjänstemän Yrkesprofessionella 

Engagemang 
Hur engagerar 

enheterna varandra. 
 

Möjligheter 
Inte ändra för mycket i 

styrkortet för att underlätta för 

medarbetare 

 

Problem 

Svårt att sätta upp rätt mål 

Möjligheter 

Alla arbetar mot samma mål 
Problem 
Ökar ej kvaliteten på verksamheten 

Tidsaspekt  
Hur tidskrävande 

arbetet med styrkortet 

är. 

Möjligheter 
Små ändringar i styrkortet för att 

spara tid och hålla konsekvent 

Vet när i tiden styrkortet ska 

göras 

Problem 
Verksamhetsåret följer inte 

budget året 

Möjligheter 

God tid för planering av styrkort 

 

Problem 
Verksamhetsåret följer inte budget året 

Har ej tid till att kommunicera målen 

till anställda 

 

Informationsflöde 
Hur informationen används. 

Möjligheter 

Bidrar med viktig information 

om verksamheten 

Problem 

Hela förvaltningen representeras 

inte i styrkortet 

 

Styrning 
Blir det en styrande 

effekt. 

Problem 
Ekonomin styr väldigt mycket  

Problem 
Styrkortet blir inte styrande i 

verksamheten 

Styrkortet når inte alla anställda 

Svårt att få fäste där skollag 

råder 

Problem 
Störs av statliga lagar och förordningar 

Två uppdragsgivare 

Medarbetare störs av andra 

arbetsuppgifter 

Top-down styrning 

Blir inte styrande effekt 

Ledarskap 
Hur blir ledarskapet 

inom min nivå. 

Problem 

Många parametrar som påverkar 

Hitta samband mellan 

kommunens styrning och de 

statliga reglerna 

Problem 
Kombinera det statliga med 

kommunen 

Bara en liten del av 

verksamheten ryms i styrkortet 

Problem 
Har ingen effekt på anställda 

Samarbete 
Fungerar samarbetet 

mellan enheterna. 

Möjligheter 
Politiker och tjänstemän bra 

samarbete 

Möjligheter 
Vi-känslan i kommunen är bra 

Tydligt samarbete mellan 

förvaltningen och 

verksamhetschefer 

 

 

Möjligheter 
Bra stöd från tjänstemän 

 

  Problem 

Samarbete mellan politker och 

förvaltningen kan bli lidande 

Problem 

Brist på kommunikation mellan 

politiker och yrkesprofessionella  

Saknar kommunikation mellan 

operativa tjänstemän och 

budgetberening 

Intresset minimalt på min nivå 

TABELL 5: Sammanfattande analysmodell för gymnasienämnden. 
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5 ANALYS OCH TOLKNING 

I femte kapitlet analyseras och tolkas den insamlade empirin. För att underlätta för läsaren 

har vi valt att presentera aktörerna utifrån vilken domän respektive aktör tillhör såsom 

politiker, tjänsteman och yrkesprofessionell istället för att benämna varje enskild aktör vid 

namn. 

5.1 Fritidsnämnden 
Nedan analyseras och tolkas det insamlade materialet utifrån analysmodellens olika teman 

som är sammankopplade med vår insamlade teori. 

Engagemang 

Engagemanget i fritidsnämnden hos de anställda har ökat med tillämpningen av Balanserad 

styrning i hela verksamheten. Aktörerna upplevde att målen var bättre anpassade och 

uppföljningen har blivit enklare. Dessa aspekter har även visat sig i andra studier (Hood, 1991 

& 1995; Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003). Politikern såg däremot att ett av problemen 

med att engagera medarbetarna var att politikerna sätter upp fel mål för verksamheten. Detta 

problem uttrycker även Chan (2004) i sin studie. Politikern i fritidsnämnden var den aktören 

som vi upplevde var mest skeptisk till tillämpningen av Balanserad styrning av de aktörer vi 

intervjuade på nämnden. Däremot utifrån våra egna iakttagelser var engagemanget 

överraskande bra inom fritidsnämndens verksamhet. 

Tidsaspekt 

Alla aktörer inom fritidsnämnden ger uttryck att Balanserad styrning är ett stort projekt som 

tar mycket tid från verksamheten, eftersom hela verksamheten är väldigt stor och alla 

anställda arbetar med olika saker. Den yrkesprofessionella upplever att tidpunkten för 

uppföljningen inte riktigt följer campingens verksamhetsår vilket gör att de har svårt att hinna 

med uppföljningen av styrkortet under högsäsongen. Tjänstemannen nämner att på 

tjänstemannanivå är problematiken att de arbetar med flera styrkort samtidigt. Under 2013 års 

avstämning av styrkortet påbörjas 2014 års styrkort samtidigt som nämnden arbetar fram 

styrkortet för år 2015. Newing (1995) visar i sin studie att styrkortet är tidskrävande vilket 

kan göra att styrkortet tar mer tid än den upplevda nyttan. Dock är tidsaspekten ingenting 

aktörerna uttrycker som ett stort problem vilket skulle bidra till att de inte vill fortsätta med 

Balanserad styrning. 

De problem som tidsaspekten bidrar till är att politiker sätter upp mål samt följer sitt egna 

verksamhetsår för att kunna göra sina egna analyser. Vi tror att det är svårt att hitta ett bra 

tidsystem som fungerar för hela verksamheten eftersom alla avdelningar har olika 

verksamhetsår och arbetar med helt olika saker som inte följer samma tidsintervaller. 

Informationsflöde 

Politikern i fritidsnämnden menar att styrkortet förankras i hela organisationen och det är 

enkelt att läsa av information som förmedlas mellan domänerna. Däremot uttrycker politikern 

att det är för många mätningar som sker vid mätning av måluppfyllelse vilket gör att det blir 

mycket information som är svår att hantera. 

Chan (2004) visar i sin studie att informationsmängden är svår att hantera och det kan bero på 

bristen av informationssystem och McAdam och Walker (2003) antyder att metoden för 

datainsamling inte är tillräcklig. 

Den yrkesprofessionella upplever att campingen utför mer arbete än vad styrkortet får plats 

med vilket kan ge en orättvis bild på vad campingen egentligen gör. Rent administrativt 
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hinner campingen inte ta med all information i styrkortet eftersom de störs av andra 

arbetsuppgifter. Som alla domäner uttrycker är det svårt att hitta en bra nivå på hur mycket 

information som ska rymmas i det Balanserade styrkortet. Aktörerna blir osäkra på vad som 

ska tas med i det egna styrkortet och vad som ska förmedlas vidare till de andra domänerna. 

Vidare vill politikerna ha en övergripande bild över hela verksamheten medan avdelningarna 

vill hålla koll på deras egen verksamhet. Det är denna balans som är svår att hitta, men att 

fritidsnämnden är nere på en sådan detaljnivå visar att de har kommit otroligt långt med 

Balanserad styrning. 

Styrning 

Alla domäner på fritidsnämnden uttrycker att effektiviteten på de anställda ökar med 

tillämpningen av Balanserad styrning. Både tjänstemannen och den yrkesprofessionella menar 

att målen är så tydliga att de anställda vet vad de arbetar mot. De problem som politikern kan 

se med tillämpningen av Balanserad styrning är att hitta mål som är tydliga, klara och mätbara 

för hela organisationen. Tjänstemannen upplever att förmedlingen av styrkortet neråt i 

organisationen är komplicerad då det är svårt att nå ut till alla anställda i fritidsnämnden, 

medan den yrkesprofessionella menar att hennes anställda störs av andra arbetsuppgifter. 

Samtidigt som fritidsnämnden har kommit långt med tillämpningen av Balanserad styrning 

finns det fortfarande flera delar att arbeta med som inte riktigt ger full styreffekt. 

Det kan vi även se i tidigare studier att anställda ofta störs av andra arbetsuppgifter (Olve et 

al., 2003). Däremot kan vi utläsa i flera studier att Balanserad styrning bidrar verksamheten 

med förtydligande av strategin i organisationen (Kaplan & Norton, 1996; McAdam & Walker 

2003) samt att effektiviteten ökar med informationen som förmedlas av styrkortet (Mendes et 

al., 2012 & De Wahl, 2003). Vilket också visar sig i fritidsnämnden. 

Ledarskap 

Politikern tycker att styrkortet har blivit anpassat till fritidsnämndens verksamhet och 

resultaten som styrkortet ger är tydligare. Däremot uttrycker politikern att det är svårt att veta 

vad man gör när man har uppnått de utsatta målen i styrkortet. Tjänstemannen uttrycker att 

fritidsförvaltningen får en hanterbar mängd information som visar vad förvaltningen har 

arbetat med. Vidare menar tjänstemannen att styrkortet når ut till samtliga områdeschefer 

vilket underlättar ledarskapet. Den yrkesprofessionella anser att uppföljningen av styrkortet är 

enkelt och vi antar att det är ett bevis på att förmedlingen på styrkortet mellan tjänstemän och 

yrkesprofessionella fungerar bra.  

Tidigare studier visar att Balanserad styrning ger tillgång till mycket information (Mendes et 

al., 2012 & De Wahl, 2003) och Kaplan och Norton (1996) menar att strategin kommuniceras 

i hela organisationen. Denna tydliga koppling kan vi se mellan domänerna i fritidsnämnden. 

Balanserad styrning är ett verktyg som används på alla nivåer och vi upplever att 

fritidsnämndens styrkort används flitigt som ett verktyg för ledarskap inom respektive nivå. 

Samarbete 

Dialogen mellan domänerna har enligt politikern ökat framförallt mellan politikerna vilket gör 

det lättare att förmedla ut styrkortet till de anställda. Politikern menar att politikerna kommer 

överens om vilka mål som ska sättas upp och det gör att återkopplingen från tjänstemän och 

yrkesprofessionella blir tydlig. Tjänstemannen uttrycker att samarbetet mellan domänerna 

fungerar bra och detta beror på att förvaltningen ordnar mängder av samtal och träffar för att 

bibehålla engagemang och dialog mellan medarbetare. För de yrkesprofessionella på 

campingen har Balanserad styrning gett möjlighet till bättre delaktighet i vad campingen 

arbetar mot och kommunikationen mellan de anställda ökat. De är medvetna om vilka mål 

som campingen strävar efter. 
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Tidigare studier visar att Balanserad styrning leder till tydlig feedback för att förbättra 

strategin (Kaplan & Norton, 1996), en tydligare koppling mellan övergripande strategi och 

åtgärder på operativ nivå (McAdam & Walker, 2003) och mer delaktighet som ökar 

medarbetarnas motivation och vilja att prestera bättre (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 2003). 

Detta kan vi även se i fritidsnämnden i Skellefteå kommun. 

5.2 Gymnasienämnden 
Nedan analyseras och tolkas det insamlade materialet utifrån analysmodellens olika teman 

som är sammankopplade med vår insamlade teori. 

Engagemang 

En strategi som politikern ser med styrkortet är att inte ändra för mycket i det för att 

underlätta arbetet för medarbetarna. Vidare menar politikern att det är svårt att sätta upp rätt 

mål för verksamheten som ska spegla allting som de arbetar med. På de yrkesprofessionellas 

nivå ökar inte kvaliteten på verksamheten med arbetet med Balanserad styrning uttrycker den 

yrkesprofessionella, styrkortet når inte ut till de anställda och det ger inte heller ett ökat 

engagemang. 

Tidigare forskning om Balanserad styrning visar att det är svårt att sätta upp rätt mål i 

styrkortet (Chan, 2004) vilket politiker påpekar i våra studier. En möjlighet som tidigare 

studier visar är att delaktigheten bland yrkesprofessionella ska öka samt att de 

yrkesprofessionella ska få reda på vad ledningen vill uppnå (Mendes et al., 2012 & De Wahl, 

2003) men den yrkesprofessionella upplever inte denna möjlighet och vi anser att det är på 

grund av den bristande kommunikationen mellan politiker och yrkesprofessionella. 

Tidsaspekt 

Yrkesprofesisonells uttrycker att han har gott om tid för planeringen av styrkortet och menar 

att det svåra är att sätta upp mål som passar skolans verksamhet. Även politikern tycker att 

planeringen av styrkortet inte är något problem då gymnasienämnden försöker hålla styrkortet 

konsekvent och bara göra små ändringar. Politikern menar att politikerna vet när i tiden 

styrkortet ska göras. Både tjänstemannen och den yrkesprofessionella uttrycker att ett väldigt 

omfattande problem med gymnasienämnden är att verksamhetsåret inte följer budgetåret.  

Kaplan och Norton (1996) visar i sin tidigare forskning om Balanserad styrning att en 

möjlighet med att tillämpa ett Balanserat styrkort är att det finns god tid för planering samt 

förberedelse vilket stämmer överens med vad den yrkesprofessionella säger, dock tycker han 

att det är svårt att hinna kommunicera ut målen till sina anställda. Vidare menar Newing 

(1995) att tillämpningen med Balanserad styrning är tidskrävande och det påståendet är något 

vi har känt av från alla domäner. 

Informationsflöde 

Från styrkortet menar politikern att han får viktig information om verksamheten som bidrar 

till hans arbete som politiker samt att han får en klar och tydlig översikt om verksamheten. 

Däremot säger tjänstemannen att hela förvaltningen inte representeras i styrkortet utan att det 

bara är en liten del som syns i styrkortet. 

Mendes et al. (2012) och De Wahl (2003) visar i sin tidigare forskning att Balanserad styrning 

ger tillgång till viktig information om verksamheten. 

Styrning 

Politikern upplever att ekonomin har en väsentlig roll och styr väldigt mycket över styrkortet. 

Vidare menar tjänstemannen att styrkortet inte når ut till alla anställda och därför är det inte 
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riktigt styrande i verksamheten. Tjänstemannen upplever även att styrkortet har svårt att få 

fäste där det finns en styrande skollag från staten som står över det kommunala. Även den 

yrkesprofessionella upplever att verksamheten störs av statliga lagar och förordningar samt att 

uppdragen kommer från både kommun och stat vilka inte harmoniserar med varandra. Den 

yrkesprofessionella menar att hans medarbetare störs av andra arbetsuppgifter. Vidare 

upplever han att styrkortet inte har någon styrande effekt för att det är en top-down-styrning. 

Tidigare forskning som stämmer överens med våra aktörers svar är att medarbetare störs av 

andra arbetsuppgifter (Olve et al., 2003) och den enda som upplevde detta var den 

yrkesprofessionella. 

Ledarskap 

Politikern upplever att det är svårt att hitta ett samband mellan kommunens styrning och de 

statliga reglerna samt att det är många parametrar som påverkar ledarskapet i verksamheten. 

Även tjänstemannen menar att det uppstår problem med att kombinera det statliga uppdragen 

med dem kommunala då dem inte överensstämmer med varandra. Vidare tycker 

tjänstemannen att det bara är en liten del av verksamheten som ryms i styrkortet. Den 

yrkesprofessionella upplever att ledarskapet från styrkortet inte har någon effekt på de 

anställda och det beror på, anser vi, att det är en form av top-down-styrning med envägsdialog 

uppifrån och ner. 

Tidigare forskning visar att det kan uppstå problem för de yrkesprofessionella vid tillämpning 

av Balanserad styrning i form av ett otillräckligt stöd från ledning (Chan, 2004) samt ett 

misslyckande från ledningen (Ye & Seal, 2009). Detta upplever den yrkesprofessionella i sitt 

arbete i form av dålig kommunikation mellan yrkesprofessionella och politiker. Däremot 

uttrycker den yrkesprofessionella att styrningen från tjänstemannanivå fungerar bra. 

Samarbete 

Dialogen samt samarbetet mellan domänerna har blivit bättre mellan politiker tjänstemän 

samt att de upplever ett tydligt samarbete mellan förvaltningen och verksamhetschefer. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning gjord av Mendes et al. (2012) och De Wahl (2003). 

Samtidigt upplever den yrkesprofessionella att han får bra stöd från tjänstemännen och vidare 

tycker tjänstemannen att ”vi-känslan” i kommunen är väldigt bra. Däremot kan tjänstemannen 

uppleva att samarbetet mellan politiker och förvaltningen kan bli lidande på grund av 

ovanstående möjligheter. Politikern upplever inte några problem i samarbetet mellan 

domänerna medan tjänstemannen tycker att det finns en brist på kommunikation mellan 

politiker och yrkesprofessionella. Den yrkesprofessionella upplever också en 

kommunikationsbrist mellan operativa tjänstemän och budgetberedningen samt att intresset 

för det Balanserade styrkortet är minimalt på hans nivå. 

 

5.3 Skillnader mellan fritids- och gymnasienämnden 
I kommande analys kommer en jämförelse mellan fritidsnämndens och gymnasienämndens 

problem och möjligheter för att visa eventuella skillnader/likheter som vi har funnit i vår 

studie. Vi kommer även att analysera samförstånd samt konflikter som har uppstått i 

nämnderna.   
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Engagemang 

Engagemanget i fritidsnämnden har ökat med tillämpningen av Balanserad styrning i hela 

verksamheten och i gymnasienämnden kan man se att styrkortet inte når ut på samma sätt till 

de anställda. I gymnasienämnden upplever man att det är svårt att spegla rätt mål mot 

gymnasieverksamheten som passar in på det kommunala målet, de uppstår en konflikt mellan 

politikernas övergripande mål och tjänstemän får svårt att förmedla ett styrkort som de 

yrkesprofessionella ska styras efter. Fritidsnämnden har lättare att engagera medarbetarna då 

målen är förhållandevis enkla att ställa upp och alla aktörer i fritidsnämnden upplever bra 

samförstånd mellan domänerna. De yrkesprofessionella är medvetna om vad de ska uppnå i 

fritidsnämnden för att gynna politikernas övergripande mål. 

Man kan tydligt se att engagemanget i fritidsnämnden är betydligt mer övergripande i alla 

domänerna än om man kollar på gymnasienämnden där det största engagemanget verkar ligga 

hos politikerna. 

Tidsaspekt 

Politikerna i båda nämnderna nämner de har god tid för planeringen av Balanserade 

styrkortet. Ett problem vi kan se i båda nämnderna är att verksamhetsåret för respektive 

avdelning skiljer sig från budgetåret, alla aktörer upplever denna problematik på olika stadier. 

Tjänstemannen i fritidsnämnden uttrycker att de arbetar med flera styrkort samtidigt, medan 

tjänstemannen i gymnasienämnden uttrycker att problematiken är med verksamhetsår och 

budget år. På de yrkesprofessionellas nivå uttrycker båda att den största konflikten mellan 

deras arbete och överordnade är att verksamhetsåret skiljer sig från budgetåret.  

Informationsflödet 

I fritidsnämnden förankras styrkortet i hela verksamheten, alla aktörer upplever ett väl 

fungerande informationsflöde, de är enkelt att läsa av information som förmedlas mellan 

domänerna. I gymnasienämnden är det endast Politikern som upplever att informationen 

bidrar till klar och tydlig översikt om gymnasienämndens verksamhet. På tjänstemanna- och 

de yrkesprofessionellas nivå uppstår konflikter då informationen från styrkortet inte bidrar till 

att visa en bild av hela verksamheten utan bara en liten del av deras verksamhet som syns i 

styrkortet. Ett problem som uppstår i fritidsnämnden enligt den yrkesprofessionella är att hon 

inte får plats med all information i styrkortet vilket hon upplever ger verksamheten en orättvis 

bild. 

I fritidsnämnden kan vi se ett tydligt informationsflöde mellan domänerna medan i 

gymnasienämnden är det mer problematiskt då nämnden inte bara styrs av styrkortet utan 

måste följa lagar och förordningar. 

Styrning  

Vi kan se stora skillnader i styrningen mellan gymnasienämnden och fritidsnämnden. Alla 

domäner i fritidsnämnden uttrycker att effektiviteten ökar med tillämpningen av Balanserad 

styrning. Målen är tydliga och de anställda vet vad de ska arbeta mot, detta är två anledningar 

till ett ökat samförstånd mellan domänerna. Trots att gymnasienämnden är en kommunal 

verksamhet styrs den i första hand av statliga lagar och förordningar. Gymnasienämnden 

måste därför först och främst ta hänsyn till och styra efter den statliga skollagen för att sedan 

koncentrera sig på de kommunala målen. Samförståndet mellan de statliga och kommunala 

uppdragen lever därför inte i symbios och detta orsakar att det kommunala uppdragen blir 

lidande då det måste agera enligt svensk lag. Både tjänstemannen och den yrkesprofessionella 

nämner att styrkortet inte har en styrande effekt mot de anställda eftersom de upplever en top-

down-styrning i form av envägsdialog uppifrån och ned. Yrkesprofessionella upplever att han 

istället är väldigt styrd av sin givna budget. Därför uppstår en konflikt mellan budget och 
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styrkort eftersom den yrkesprofessionella måste sätta upp mål som förhåller sig inom den 

angivna budgetramen, det blir snarare budgetstyrning istället för styrkortet. 

Vi tror att dessa stora markanta skillnader mellan nämnderna kan bero på nämndernas olika 

uppdragsgivare. Varför Balanserad styrning har kommit så långt i fritidsnämnden tror vi beror 

på att fritidsnämnden är den verksamhet som mest liknar den privata sektorn där den 

Balanserade styrningen har sitt ursprung. I gymnasienämnden däremot måste de följa statliga 

lagar och de har svårt att hitta en balans mellan den statliga och kommunala styrningen. 

Ledarskap 

Ledarskapet skiljer sig åt i nämnderna då politikern i fritidsnämnden menar att styrkortet har 

blivit anpassat till deras verksamhet, medan man i gymnasienämnden inte har hittat 

sambandet mellan kommunen och de statliga lagar som gymnasienämnden måste följa. 

Yrkesprofessionella på gymnasienämnden upplever att ledarskapet på de anställda från 

styrkortet inte ger någon effekt alls. Medan man på samma nivå i fritidsnämnden kan se att 

ledarskapet blir enkelt och uppföljningen av styrkortet fungerar bra. 

Samarbete 

Samförståndet mellan nämnderna i kommunen upplever politiker och tjänstemän både i 

fritidsnämnden samt gymnasienämnden som en möjlighet, de uttrycker att anställda har mer 

förståelse för att alla anställda arbetar mot kommunens gemensamma önskade läge. I 

fritidsnämnden uttrycker aktörerna att samarbetet mellan domänerna fungera bra då de ordnas 

mycket samtal och träffar mellan alla dessa. Delaktigheten i hela fritidsförvaltningen har ökat 

och kommunikationen mellan alla domäner. Däremot i gymnasienämnden upplever den 

yrkesprofessionella att samarbetet mellan politiker och yrkesprofessionella är bristande 

medan politikern menar att de har ett bra samarbete detta kan leda till konflikter. Den 

yrkesprofessionella i gymnasienämnden upplever kommunikationsbrist mellan tjänstemän 

och budgetberedningen. 
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 Fritidsnämnd Gymnasienämnd 

Engagemang 
Hur engagerar enheterna varandra 

 

Samförstånd 

Ökat engagemang i hela 

nämnden 

 

Samförstånd 

Ökat engagemang på 

politikernivå 

 

Konflikt 

Endast ökat engagemang på 

politikernivå 

Tidsaspekt 
Hur tidskrävande arbetet med 

styrkortet är 

Samförstånd 

God tid för planering 

 

Konflikt 

Budgetår skiljer sig från verksamhetsår 

Informationsflöde 
Hur informationen används 

Samförstånd 

Fungerande 

informationsflöde 

Samförstånd 

Bra informationsflöde för 

politiker 

 

Konflikt 

Endast politiker som drar 

nytta av informationen från 

styrkort 

Styrning 
Blir det en styrande effekt 

Samförstånd 

Ökad effektivitet 
 

 

 

Konflikt 

Styrs av statliga lagar och 

förordningar i första hand 

Ledarskap 
Hur blir ledarskapet inom min nivå 

Samförstånd 

Styrkort väl anpassat till 

nämnd 

 

 

 

 

Konflikt 

Uppdrag från stat och 

kommun harmoniserar inte 

med varandra 

Samarbete 
Fungerar samarbetet mellan 

enheterna 

Samförstånd 

Alla arbetar mot kommunens 

gemensamma mål 

 

Ökad delaktighet och 

kommunikaiton i nämnd 

Samförstånd 

Alla arbetar mot kommunens 

gemensamma mål 

 

 

 

 

Konflikter 

Kommunikationsbrist 

 
   

TABELL 6: Sammanfattande analysmodell över samförstånd och konflikter i respektive 

nämnd. 
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6 SLUTDISKUSSION 

Sjätte kapitlet visar studiens slutgiltiga resultat, författarnas egna tankar och åsikter 

diskuteras. Samt några avslutande förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi presentera studiens slutsatser. Syftet med denna studie är att:  

1. Undersöka möjligheter och problem som politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella 

upplever vid tillämpning av Balanserad styrning.  

2. På vilket sätt bidrar Balanserad styrning med att skapa samförstånd samt konflikter 

mellan politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella i en kommun. 

Möjligheter och problem som politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella upplever vid 

tillämpning av Balanserad styrning 

Politiker 

Resultaten tenderar att visa att politikerna är relativt positiva till Balanserad styrning. De 

nämner att styrningen förankras i hela organisationen och ökar effektiviteten hos de anställda 

vilket ger tydliga resultat. Styrkortet bidrar till ett väl fungerande samarbete mellan 

domänerna. Vidare bidrar styrkortet även med relevant information om verksamheten. 

De problem som vi har iakttagit hos politikerna vid tillämpning av Balanserad styrning är att 

hitta välbalanserade mål som harmoniserar med verksamheten. Ytterligare ett problem som vi 

uppmärksammat är att hitta samband mellan kommunens styrkort och statliga lagar som 

måste följas och respekteras.  

Tjänstemän 

Utifrån vår analys kan vi utläsa att de möjligheter som tjänstemännen upplever vid 

tillämpning av Balanserad styrning är att alla tenderar till att arbeta mot samma mål. Det 

visade sig att Balanserad styrning kan bidra till bättre dialog och engagemang mellan 

kommunens alla anställda. 

Däremot visar det sig att tjänstemännen inte upplever Balanserad styrning som styrande i 

verksamheten samt att styrkortet inte når ut till alla anställda där skollag och andra 

förordningar råder. Resultatet tenderar även att visa att det bara är en liten del av hela 

verksamheten som ryms i styrkortet vilket gör att många delar lämnas utanför.  

Yrkesprofessionella 

Resultaten visade sig vara väldigt olika beroende på vilken nämnd man arbetar för. En av 

aktörerna menar att alla anställda vet vad de arbetar mot och att uppföljning av styrkort är 

enkel. Vidare upplevs en bra kommunikation mellan de anställda samt en ökad delaktighet. 

 

Däremot tenderar båda aktörer att medarbetare störs av andra arbetsuppgifter. I den ena 

nämnden kan vi se att aktören styrs av statliga lagar och förordningar, alltså blir de styrda av 

två olika uppdragsgivare. Resultatet visar att denna aktör upplever en top-down-styrning och 

det visade sig att den Balanserade styrningen inte har någon styrande effekt på dennas 

arbetsplats. 
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Hur Balanserad styrning bidrar med att skapa samförstånd samt konflikter mellan 

politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella 

Samförstånd 

Mellan de olika nämnderna kunde vi se att samförståndet mellan de som arbetar med 

Balanserad styrningen i fritidsnämnden är betydligt högre än samförståndet i 

gymnasienämnden vilket kan bero på att fritidsnämnden mer efterliknar privata 

organisationer. 

Resultatet tenderar att visa att engagemanget över lag har ökat i båda nämnderna. I 

fritidsnämnden har man lyckats komma längre där samförståndet genomsyrar hela 

verksamheten medan gymnasienämnden så har samförståndet upplevts öka endast på 

politikernivå. Domänerna upplever att det Balanserade styrkortet medför ett bra flöde av 

information som i sin tur har ökat effektiviteten och samförstånd inom kommunen. Båda 

domänerna uttrycker att alla anställda arbetar mot kommunens gemensamma mål. 

Konflikter 

Resultatet tenderar att visa att orsaker till att konflikter uppstår i gymnasienämnden, har att 

göra med att gymnasienämnden har två styrande organ det kommunala och det statliga. 

Vidare kunde vi se att dessa två organ har svårt att samspela. Denna brist på kommunikation 

mellan kommun och stat leder i sin tur till att yrkesprofessionella och tjänstemän har svårt att 

hitta en balans mellan uppdragsgivarnas order. I slutändan skapar denna konflikt problematik 

för båda organens förväntade resultat och i och med att stat har lagar och förordningar som 

måste följas prioriteras dessa bitar och kommun glöms bort.   

6.2 Avslutande reflektioner 
Vi ville undersöka vilka möjligheter och problem de olika domänerna hade upplevt med 

Balanserad styrning. Det vi kunde avläsa var att de största möjligheterna som vi upplevde hos 

alla aktörer var att de anställda får en större förståelse för att alla i kommunen strävar efter 

samma mål. Balanserad styrning ger en tydligare känsla av att alla i kommunen arbetar 

tillsammans. 

Varför Balanserad styrning har kommit så långt i fritidsförvaltningen tror vi beror på att 

fritidsnämnden är den verksamhet som mest liknar den privata sektorn där den Balanserade 

styrningen har sitt ursprung. Sen en bidragande orsak som vi har sett är att den 

yrkesproffesionella på fritidsförvaltningen har en stor roll i uppbyggandet, förmedlandet och 

uppföljning, han är den person som vi upplevde var motorn i fritidsnämndens Balanserade 

styrning. Vi fick intrycket att det var den yrkesproffessionella som gjorde att de fungerade så 

bra. Sen om man tittar på kommunens övergripande mål och fritidsnämndens verksamhet är 

det ganska enkelt att koppla mål som passar de kommunala målen vilket gör arbetet med 

Balanserad styrning betydligt enklare. 

Balanserad styrning i gymnasienämnden visade sig bara fungera på politikerdomänen det var 

den ända domänen som vi kunde se hade någon nytta av Balanserad styrning för de andra två 

domäner upplevde vi att styrkortet bara var ett dokument som de var tvungna att fylla i för att 

uppnå kommunens mål. Det vi kunde se i denna nämnd var att lagar och förordningar hade en 

avgörande roll då det var något som gymnasienämnden måste förhålla sig till och styrkortet 

var något som hamnade på sidan av. Vi tror att varför styrkortet inte fungerade i 

gymnasienämnden beror på just att domänerna har två styrande organ, kommun och stat. 



 44 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
I vår studie har vi kommit fram till att vilken nämnd man arbetar för är av stor betydelse, då vi 

kunde se att det vara stor skillnader mellan de nämnder vi studerade. Vi upptäckte ett antal 

orsaker och att det kan bero på att den ena nämnden har ett arbetssätt som mer liknar den 

privata sektorn, medan den andra nämnden har två uppdragsgivare i form av kommun och stat 

vilket gör att denna nämnd måste förutom kommunens direktiv följa lagar och förorningar 

som de är förpliktigade till att följa. Därav kan det vara av intresse att titta på fler nämnder 

inom kommunen som efterliknar privata organisationer. Men speciellt uppmärksamma 

nämnder som omfattas av lagar och förordningar. Det kan även vara av intresse att kolla på 

fler kommuner om det skiljer sig beroende på vilket kommun nämnderna är verksamma i. 
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BILAGOR 
Bilaga 1: 

Intervjuguide som användes år 2014 

Namn:  

Datum: 

Plats: 

Födelseår: 

Titel: (Politiker, tjänstemän eller yrkesprofessionell) 

 

Introduktion 

En kort presentation av författarna och våra syften med studien. 

 

1. Önskar du vara anonym i studien eller får vi använda titel eller namn eller både och? 

2. Kan vi spela in intervjun? 

 

Övergripande frågor 

3. Beskriv hur Ni tillämpar (förklara vad vi menar med tillämpa) Balanserad Styrning 

idag? 

a. Tycker Du Balanserad Styrning har bidragit till förändringar jämfört med 

förgående styrmodell? 

i. Om ja, är dessa förändringar bra?  

4. Är Du nöjd med hur Ni tillämpar med Balanserad Styrning?  

a. Om ja, varför?  

b. Om nej, varför inte? 

c. Hur skulle Du vilja att ni tillämpar Balanserad Styrning? 

 

Problem/möjligheter 

5. Vilka möjligheter har Ni upplevt inom ”din avdelning eller enhet” att tillämpa 

Balanserad Styrning? Med tillämpning menar vi utformning, implementering och 

användning 

a. Hur ser Du på dessa möjligheter?  

b. Hur påverkas de anställda inom ”din avdelning eller enhet” av dessa 

möjligheter? 

 

6. Vilka problem har Ni upplevt inom ”din avdelning eller enhet” med tillämpning av 

Balanserad Styrning? Med tillämpning menar vi utformning, implementering och 

användning 

a. Hur ser Du på dessa problem?  

b. Hur påverkas de anställda inom ”din avdelning eller enhet” av dessa problem? 

 

7. Hur går uppföljningen av Balanserad Styrning till? 

a. Hur nås Ni av informationen utifrån uppföljningen av Balanserad Styrning? 

8. Vem sätter upp målen för Balanserad Styrning?  

a. Har han/hon kontakt med de anställda när mål sätts upp? 

i. Om ja, hur? 

ii. Om nej, varför? 

b. Varför sätter han/hon upp mål? 

c. Hur bestäms målen?  
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d. Vilka typer av mål tas fram??  

e. Hur kommuniceras mål ut till de som ska styras? 

 

9. Hur upplever du samarbetet mellan de olika delarna inom kommunen? Med delar 

menar vi politiker, tjänstemän och yrkesprofessionella. 

a. Hur ser samarbetet ut?  

b. Anser du att enheterna arbetar mot samma mål?  

c. Om olika mål, på vilket sätt upplever Du det? 

 

10. Vilka är de största utmaningarna med att använda BSC? 

a. Varför då? 

b. På vilket sätt? 

 

Slutligen 

11. Är det något ytterligare Du vill tillägga om Balanserad Styrning i allmänhet och 

användningen av modellen inom Skellefteå kommun i synnerhet som vi inte pratat 

om? 

12. Är Du intresserad av att ta del av studien när den är klar? 

 

Information om aktören 

13. Vi tänkte avsluta intervjun med att be dig att beskriva vem Du är. 


