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ABSTRACT  

The private sector's effort to make their organizations more effective contributes to the 

continuous development of new performance management models. In the early 90´s these 

models started to spread to the public sector under the banner of an idea called New Public 

Management. The most common model to be picked up by the public sector was Balanced 

Scorecard. Norrbottens läns landsting (NLL), a Swedish public healthcare organization, is the 

next organization in line to implement Balanced Scorecard and they will introduce the model 

to their organization during 2013. In this thesis we aim to examine the specific expectations of 

the organization regarding this reform. Thus the purpose of this thesis is to increase 

understanding of the expectations county politicians have for future implementation and 

application of Balanced Scorecard. After a thorough examination of available literature, 

research and theories we were able to conclude that the politicians’ expectations of the reform 

are crucial to the success of the implementation and the future application of the model. We 

therefore decided to interview a number of county politicians and were able to make some 

conclusions from the gathered information. Our interpretation of the politicians’ expectations 

on the implementation process was that they overall were cautiously optimistic. While they all 

expected some problems on the way, they all believed it to be feasible. The politicians’ 

expectations for the future application appeared mainly involve strengthening their own 

position in the organization; they especially felt that the administrators had too much 

influence today. Overall, we found that the politicians' expectations on Balanced Scorecard 

were very high. 
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SAMMANFATTNING 

Den privata sektorns strävan efter att effektivisera sina organisationer, vilket leder till att det 

ständigt utvecklas nya ekonomistyrmodeller. I början av 1990-talet började dessa 

ekonomistyrningsmodeller sprida sig till icke-vinstdrivande offentliga organisationer, under 

samlingsnamnet New Public Management. Den kanske vanligaste styrmodellen som de 

offentliga organisationerna fångat upp är Balanced Scorecard, eller balanserad styrning som 

det heter på svenska. Norrbottens läns landsting (NLL) är en av de senare organisationerna i 

ledet och kommer att införa balanserad styrning under 2013. Vad denna förändring rent 

konkret väntas medföra organisationen valde vi att undersöka, och syftet med denna studie 

blev således att öka förståelsen för vilka förväntningar landstingspolitiker har inför framtida 

införande och tillämpning av balanserad styrning. Efter en noggrann genomgång av teorier, 

litteratur och tidigare forskning inom ämnesområdet kan vi konstatera att politikernas 

förväntningar på den nya modellen är av stor vikt för hur väl införandet och den framtida 

tillämpningen av den nya styrmodellen blir. Vi intervjuade därför ett antal politiker inom NLL 

och kunde genom att analysera vår empiriska information dra ett antal slutsatser. Vi 

uppfattade att politikernas förväntningar på själva införandet var försiktigt optimistiska. De 

väntade sig en lång och problematisk process, men de var överens om att införandet var 

genomförbart. Politikernas förväntningar på den framtida tillämpningen visade sig främst 

handla om att stärka deras egen ställning i organisationen, de upplevde framför allt att 

tjänstemännen hade för stort inflytande vid den nuvarande styrningen. Sammantaget kunde vi 

konstatera att politikernas förväntningar, på den nya syrmodellen var mycket höga. 
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1 INLEDNING 

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

till ämnet, vilken leder fram till en problemdiskussion där vi slutligen diskuterar oss fram till 

studiens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med en definition av begrepp samt en 

presentation av studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

Styrning handlar i grunden om att rikta in en organisation mot mål samt att samordna 

verksamheten i syfte att uppnå hög effektivitet. En välstyrd organisation innehåller två delar; 

effektiv målinriktning samt effektiv samordning (Bruzelius & Skärvad, 2004, sid. 27). 

Överlag handlar styrning om att leda, motivera och följa upp avvikelser. Lundquist & 

Samuelsson (u.å) definierar styrning som handlingar vilka vidtas på ett medvetet sätt för att 

uppnå måluppfyllelse för en organisation (Lundquist & Samuelsson, u.å). 

Många organisationer drivs av andra intressen än ekonomisk vinst. Dessa kallas för icke-

vinstdrivande organisationer och är motsatsen till vinstdrivande organisationer. Offentliga 

organisationer kännetecknas av att vara icke-vinstdrivande. Även om vinsten inte är något 

egenintresse är det ändå viktigt för dessa organisationer att hantera resurserna så effektivt som 

möjligt. De offentliga organisationerna måste ta hänsyn till betydligt fler mål och värderingar 

i jämförelse med vinstdrivande organisationer, vilket leder till att målstyrning är ett effektivt 

styrverktyg. (Kullvén, 2001, sid. 77f) 

Under de senaste årtiondena har det skett en omfattande förändring inom offentliga 

organisationers sätt att styra där de allt mer har inspirerats av hur privata organisationer styr 

sina verksamheter. Denna utveckling har fått namnet New Public Management (NPM) och 

myntades av Hood (1995) under början av 1990-talet. NPM har studerats av en rad olika 

forskare (se Brignall & Modell, 2000; Hood, 1995; Lapsley, 2008; Pollitt, 2000)  

Almqvist (2006, sid. 10f) beskriver NPM som en samling av idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata organisationernas sätt att styra. Förändringen i offentliga 

organisationers sätt att styra har resulterat i ett ökat krav på självstyrning där just målstyrning 

framhävs som ett passande styrverktyg. (ibid)  

En typ av målstyrning som betonats med bakgrund i NPM, och som ett flertal offentliga 

organisationer tillämpar, är styrverktyget Balanced Scorecard (BSC). Detta är en styrmodell 

som introducerades år 1992 av Kaplan och Norton i skriften Harvard Business Review. 

Modellen syftar på att se och styra organisationen ur fyra olika perspektiv, där perspektiven 

hjälper organisationen att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga 

visionen och strategin. Detta leder till att organisationen kan fokusera på ett fåtal kritiska 

nyckeltal inom essentiella målområden, därmed tvingas organisationen styra och följa upp 

den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. BSC bygger därmed på 

tre olika tidsdimensioner, igår, idag och imorgon. Det som är utmärkande för BSC är att det 

finansiella perspektivet som historiskt genomsyrat organisationers styrning kompletteras med 

tre icke-finansiella perspektiv: kundperspektivet, processperspektivet och lärandeperspektivet. 

Genom att inkludera icke-finansiella perspektiv i styrningen avspeglas en mer balanserad bild 

av organisationen. (Kaplan & Norton, 1999, sid. 17; Olve, Roy & Wetter, 1997, sid. 21)  
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Med bakgrund i ovan nämnda anledningar anser Kaplan (2001) att BSC lämpar sig särskilt 

väl som styrmodell i icke-vinstdrivande organisationer. Under det senaste årtiondet har ett 

flertal hälso- och sjukvårdsorganisationer runt om i världen genomgått en omfattande 

omorganisering vilket har resulterat i att tillämpningen av BSC inom dessa organisationer har 

ökat (Voelker, Rakich & French, 2001). Detta har även resulterat i att ett flertal landsting i 

Sverige har implementerat styrmodellen då de anser sig ha ett behov av att styra 

organisationen effektivare. I Sverige har modellen fått namnet balanserad styrning och är en 

försvenskad version av Kaplan och Nortons grundmodell, BSC. (Aidemark, 2001; Aidemark 

& Funck, 2009; Funck, 2007; Kollberg & Elg, 2011) 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning visar på att balanserad styrning leder till en rad olika fördelar för offentliga 

organisationer, bland annat en förbättrad servicenivå, bättre strategisk planering, tydligare 

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

förbättrad relation och kommunikation mellan olika grupper inom organisationen. (Funck, 

2007; McAdam & Walker, 2003; Mendes, Santos, Perna & Teixeira, 2012)       

Även om det har visat sig att balanserad styrning lämpar sig bra i icke-vinstdrivande 

organisationer (Kaplan, 2001), visar tidigare forskning på att cirka 70 procent av offentliga 

organisationer misslyckas med implementeringen (McCunn, 1998). Detta tyder på att själva 

implementeringen av en ny styrmodell kan vara problematisk (ibid). Graden av delaktighet 

från den högsta ledningen spelar stor roll för hur lyckad implementeringen blir (McAdam & 

Walker, 2003). Kaplan (2001) konstaterar att den vanligaste orsaken till varför offentliga 

organisationer misslyckas med att införa balanserad styrning är att de personer som tog 

beslutet om införandet inte förankrade det i hela organisationen. Detta belyser hur viktigt det 

är att organisationens alla delar och nivåer tror på idén och att den högsta ledningen inte bara 

godkänner idén utan att de verkligen tror på styrmodellen samt att den kommer att generera 

fördelar till organisationen (ibid).  

Faktumet att offentliga organisationer, och svensk hälso- och sjukvård, har börjat 

implementera balanserad styrning i sina organisationer är ett resultat av reformen New Public 

Management som nämndes inledningsvis. Trots det stora genomslaget och den positiva synen 

på balanserad styrning har modellen kritiserats av olika forskare. Nørreklit (2000) anser att 

balanserad styrning inte är ett giltigt strategiskt styrningsverktyg på grund av att modellen inte 

”rotas” tillräckligt i organisationen och dess omgivning. Två andra forskare, Ye och Seal 

(2009), pekar på att styrmodellen leder till problem som övertrasserade budgetar samt 

motvilja bland ledning och anställda. Dessa problem resulterar i att organisationen inte 

anammar styrmodellen full ut och väljer att endast implementera delar av modellen (ibid).    

New Public Management inom svensk hälso- och sjukvård, vilket balanserad styrning är en 

del av, har kritiserats skarpt i en artikelserie i Dagens Nyheter av journalisten Maciej Zaremba 

(2013). Zaremba (2013) uppmärksammar flera brister i konceptet att styra offentlig vård med 

styrmodeller som är utvecklade för vinstdrivande företag. Problemet ligger i att när kvaliteten 

på vården ska förbättras sätts mål av tjänstemän, utan medicinsk utbildning, som läkarna ska 

förhålla sig till. Zaremba (2013) fann olika faktorer som belyser denna problematik. Dessa 

faktorer är att tjänstemännen försöker fånga kvalitet med hjälp av kvantitet (antal 

patientbesök, vårddagar per diagnos och andelen ”nöjda kunder”) vilket ofta säger emot den 

medicinska professionens idé angående kvalitet. Styrmodellerna kräver även mycket 

pappersarbete samt lockar till irrationella och oetiska val. Modellerna är lätta att manipulera 

vilket har visat sig ske, ofta med gott samvete. Ovan nämnda skäl leder till en efterfråga på 
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mer kontroll, fler uppföljningar och granskande myndigheter. Vidare hävdar Zaremba (2013) 

att styrmodellen som utlovade utökad frihet till de anställda och en mer decentraliserad 

organisation, istället ledde till att personalen kände sig mer misstrodd och övervakad. 

Kouzes och Mico (1979) utvecklade domänteorin år 1979, vilket är en förklaring varför 

offentliga organisationerna misslyckas med att implementera styrmodeller som i grunden är 

utvecklade för privata företag. Förklaringen ligger, enligt Kouzes och Mico (1979) i att en 

offentlig organisation består av tre olika domäner: politikerdomänen, tjänstemannadomänen 

och operativa domänen. Domänerna är kända för att ha olika intressen inom organisationen 

där de bland annat har olika syn på hur organisationen ska styras. Detta leder till att 

domänerna innehar svårigheter i att samarbeta mot det faktiska målet inom organisationen. 

Detta faktum kan innebära problem vid införandet av en ny gemensam styrmodell. (ibid)            

Enligt Nilsson (2010) är förväntningar av betydelse för hur balanserad styrning tas emot vid 

en implementering av styrmodellen i en offentlig organisation. Förväntningar kan vara både 

positiva förhoppningar eller negativa farhågor. Mycket av tidigare forskning av förväntningar 

visar att låga förväntningar leder till att användaren upplever en lägre grad av nytta 

(Gintzberg, 1981; Szajna & Scamell, 1993). Däremot råder det delade meningar angående 

höga förväntningar bland forskare där, Szajna och Scamell (1993) menar att ju högre 

förväntningar desto nöjdare framtida användare, medan Gintzberg (1981) menar att för höga 

förväntningar leder till besvikelse och därmed lägre upplevd nytta av framtida användare. 

Staples, Wong och Seddon (2002) menar att realistiska förväntningar är att föredra, vilket 

enligt dem bör leda till den högsta upplevda nyttan vid framtida användning. Ett 

förekommande problem vid implementering av en styrmodell i en organisation är att den 

högsta ledningen, för att få stöd för sina idéer, kan överdriva projekts positiva effekter och 

därmed skapa förväntningar som inte kan uppfyllas efter implementeringsfasen (ibid).  

Som nämndes tidigare så anser Kaplan (2001) att det är viktigt att den högsta ledningen 

verkligen tror på idén. I privata organisationer är den administrativa ledningen även den 

högsta ledningen, i offentliga organisationer är inte den administrativa ledningen den högsta 

ledningen utan denna består av en politikerkår av folkvalda representanter (Kouzes & Mico, 

1979). För en lyckad implementering av balanserad styrning i en offentlig organisation är 

politikernas förväntningar av stor betydelse (Nilsson, 2010). Vid tidpunkt för skrivandet av 

denna studie är Norrbottens läns landsting i färd att införa balanserad styrning i 

organisationen, för att införandet ska lyckas är landstingspolitikernas förväntningar centrala.  

1.3 Forskningsfrågor och syfte 

Med hänsyn till den inledande diskussionen har vi formulerat tre forskningsfrågor: 

1. Vad förväntar sig landstingspolitiker av införandet av balanserad styrning? 

2. Vad förväntar sig landstingspolitiker vid tillämpningen av balanserad styrning? 

3. Vad finns det för förklaringar till landstingpolitikers förväntningar? 

Baserat på dessa tre forskningsfrågor presenterar vi syftet med studien nedan: 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka förväntningar 

landstingspolitiker har inför framtida införande och tillämpning av 

balanserad styrning. 
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1.4 Definitioner av begrepp 

Införande  När vi använder oss av begreppet införande syftar vi till själva 

processen med att implementera den nya styrmodellen, balanserad 

styrning, i organisationen. 

Tillämpning  Tillämpningen av balanserad styrning syftar till fasen efter 

införandet då styrmodellen är implementerad och används i 

organisationen. 

 

1.5 Studiens fortsatta disposition  

Kapitel 2 I kapitel 2, den teoretiska referensramen, ges en presentation av relevanta 

teorier inom studiens ämnesområde, kapitlet avslutas med en sammanfattande 

teorimodell. 

Kapitel 3 Presenterar studiens metod det vill säga vilken metod samt angreppssätt som har 

används för att besvara studiens syfte.  

Kapitel 4 Åskådliggör studiens insamlade resultat, det vill säga studiens empiri. 

Kapitel 5 Innefattar vår analys av empirin som presenteras i kapitel 4, vilket vi kopplar till 

den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 2. 

Kapitel 6 I studiens sista kapitel, Slutdiskussion, lyfts slutsatser, diskussion, studiens 

implikationer samt förslag till fortsatt forskning fram.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta andra kapitel presenteras den teori som är relevant med hänsyn till studiens 

ämnesområde. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av offentlig sektor, sedan följer 

teorier om New Public Management, balanserad styrning, domänteori, politiker och 

förväntningar. Kapitlet avslutas med vår sammanfattande teorimodell.  

2.1 Den svenska offentliga sektorn 

Till den svenska offentliga sektorn hör staten, kommunerna, landsting och 

socialförsäkringssektorn. Den offentliga sektorn använder cirka en tredjedel av landets 

samlade resurser för sin produktion av tjänster såsom sjukvård, barnomsorg, utbildning 

försvar och förvaltning. (Häggroth, 1991, sid.11)  

Häggroth (1991, sid. 34) betonar att de organisationer som verkar inom den offentliga sektorn 

inriktas alltmer mot nya mål där kvalitet, effektivitet och valfrihet är centrala begrepp. Det 

grundläggande i offentliga organisationer är att målen strävas efter att nås till en så låg 

kostnad som möjligt. Problemet är att dessa mål oftast är många till antal, vilket leder till att 

de är svåra att kvantifiera det i sin tur resulterar i att det är nästintill omöjligt att mäta 

effektiviteten inom organisationen. (ibid) 

Christensen, Laegreid, Roness och Røvik (2005, sid. 13f) tar upp skillnader mellan offentliga 

och privata organisationer och menar att det främst är deras intressen som skiljer dem åt. De 

offentliga organisationerna måste bland annat ta hänsyn till betydligt fler mål och värderingar 

som på ett noggrant sätt vägs mot varandra. Dessa kan vara demokratisk hänsyn, värderingar 

och rättsäkerhet och hänsyn till det gemensamma. Utöver detta är offentliga organisationer 

ansvariga inför medborgarna vilket kräver att stor vikt läggs på öppenhet, insyn, 

likabehandling och förutsägbarhet. (ibid)         

Skillnaden mellan offentliga och privata organisationer har alltmer tonats ner under de senaste 

årtiondena. Denna nedtoning har fått namnet New Public Management (NPM) och innebär att 

offentliga organisationer kan få ett stort utbyte genom att lära sig av de privata 

organisationernas sätt att styra.  (Christensen et al., 2004, sid.17) 

2.2 New Public Management 

Under de senaste årtiondena har det uppkommit en rad olika management-reformer inom den 

offentliga sektorn över hela världen. Denna utveckling kallas New Public Management 

(NPM) och har studerats av en rad olika forskare. (se Brignall & Modell, 2000; Hood, 1995; 

Lapsley, 2008; Pollitt, 2000)   

Begreppet New Public Management myntades av Hood (1995) under början av 1990-talet. 

Hood förklarar uppkomsten av NPM som ett behov av en viss allmän ”etikett” som beskriver 

förändringen som sker inom offentliga organisationer. NPM är en reformidé som strävar efter 

att förändra de metoder aktörer inom offentlig sektor styr, kontrollerar och redovisar sina 

varor och tjänster. Enligt Hood (1995) har NPM vuxit fram som en del av den kritik som 

riktats mot vad som kallas den offentliga sektorns progressiva era. Denna era har två 

huvuddelar, den första delen är att den offentliga sektorn på ett tydligt sätt ska särskilja sig 

från de privata organisationerna, vad gäller bland annat affärsmetoder och organisatorisk 
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utformning. Den andra delen är att de ska motverka korruption och favorisering bland 

politiker och tjänstemän genom formulerade regler. (ibid) 

Brignall och Modell (2000) beskriver uppkomsten av NPM som ett behov av effektivare 

offentliga organisationer eftersom de utsattes för hård press under 1990-talet. De behövde 

bland annat sänka sina krav på skattebetalarna samtidigt som de ska hålla fast vid volymen 

och kvalitén på tjänsterna. Enligt Almqvist (2006, sid. 11) uppkom det även ett ökat krav på 

självstyrning där målstyrning anses som ett bra verktyg. För att uppnå dessa mål måste 

politiker och förvaltningen samarbeta, det är politikerna som sätter upp målen och 

förvaltningen som är handlingsinriktad och försöker uppnå dessa mål (ibid). 

Almqvist (2006, sid. 10ff) beskriver NPM som ett kluster av idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata organisationernas metoder att styra. NPM innebär en annan 

uppfattning om offentligt ansvar och därmed en annan typ av redovisningsansvar, vilket kan 

förklaras som en strävan efter att synliggöra, bryta ned och kategorisera kostnader inom 

områden och verksamheter där dessa tidigare varit aggregerade eller mer eller mindre 

oidentifierade (ibid). 

Decentralisering och output-orientering är enligt litteraturen vanliga komponenter inom NPM. 

Decentralisering innebär en överflyttning av ansvar utåt eller nedåt i organisationsstrukturen 

för att ge medarbetare ett mer självständigt beslutsutrymme. Komponenten output-orientering 

innebär att fokus bör flyttas från ”input” till ”output”. Detta kan beskrivas genom att 

offentliga organisationer bör lägga större vikt vid vad som ska uppnås, där formulering av mål 

och mätning av måluppfyllelsen är viktiga aspekter istället för att fokusera på resurser, 

exempelvis budgetstyrning. (Almqvist, 2006, sid. 25) 

En central del i NPM-filosofin är att politiker, chefer, tjänstemän och medborgare är rationella 

i den betydelsen att de ser till sitt egenintresse i första hand och att det är marknaden som ger 

kvalitet och effektivitet. NPM innebär ett annorlunda sätt att se på den politiskt demokratiska 

styrningen, vilket huvudsakligen innebär en uppdelning mellan politik och förvaltning. 

(Agevall, 2005, sid. 22) 

Agevall (2005, sid. 23f) beskriver NPM på ett mer utförligt sätt där hon delar in reformen i 

fem olika delar, vilka presenteras nedan:  

Styrning och kontroll: Under denna del ligger bland annat resultatstyrning vilket betyder 

hårdare finansiell kontroll, jämförelser/benchmarking samt granskningar/utvärderingar. Det 

som sammanfattar dessa delar är att de har starkt fokus på ökad effektivitet. För att uppnå 

effektivitet är det viktigt att politikerna formulerar bra mål samt att de följer upp och 

utvärderar måluppfyllelse och resultat. Denna del kan sammanfattas som en förskjutning av 

processen, vad händer här och nu, till en efterkontroll av vad som har uppnåtts, hur det gick.        

Disaggregering och konkurrens: Konkurrensutsättning, privatisering och kvasimarknader är 

faktorer som tillhör denna del. Disaggregering betyder att man bryter upp den offentliga 

sektorn i olika beståndsdelar där exempelvis beställare skiljs från utförare (beställare-utförare-

modellen). Disaggregering är en förutsättning för konkurrens eftersom den hjälper att skilja 

mellan olika aktörer vilket leder till att konkurrens skapas, vilket i sin tur leder till ökad 

effektivitet. En kvasimarknad kan förklaras som en konstruktion av en marknad där man 

konkurrensutsätter en viss verksamhet men fortsätter att finansiera den med offentliga medel. 

För att en kvasimarknad ska kunna skapas måste det finnas tydliga gränser för de olika 

enheterna/organisationerna.  

Ledningsroller och empowerment: Denna del beskrivs som att politikerna ska ha mer makt 

över tjänstemän och förvaltningen vilket leder till en viss uppmärksamhet mot centralisering, 
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samordning och kontroll. Den lokala nivån ska i sin tur inneha en viss ”empowerment”, vilket 

kan förklaras som ett ökat handlingsutrymme, gentemot den centrala politiska nivån som leder 

till decentralisering och delegering. Därför är NPM en förespråkare för både centralisering 

och decentralisering.  

Medborgare, kund och empowerment: Här ligger medborgarna i fokus, vilka får större makt 

gentemot politiker och tjänstemän, där makten även uppnås genom medborgarnas inflytande 

som kund.  

Nytt språk: De ord och begrepp som används för att kommunicera och beskriva offentliga 

organisationer har mer och mer börjat likna de termer som används inom privata företag. Ett 

exempel är att kommuner väljer att presentera sig som ”koncerner” och medborgarna som 

”kunder”. (ibid)   

2.2.1 Motstridigheter mot NPM  

Agevall (2005, sid. 27ff) tar upp fyra motstridigheter mot NPM där den första är i form av en 

fråga som lyder: var finns och vem är egentligen kunden? Det kan vara svårt att fårstå vem 

som egentligen är kunden inom NPM. I vissa fall är det den enskilda individen och ibland är 

det politikerna. Denna komplexitet förvärras ytterligare vid inkluderandet av ett 

ägarperspektiv inom offentlig sektor; för vem eller vilka är ägarna? Här är det självklara 

svaret medborgarna. Paradoxen är därmed tydlig; det är ägarna som också blir kunder i NPM-

konceptet. (ibid)  

Marknaden är ett central begrepp inom NPM-debatten, vilket står för den andra 

motstridigheten. Det finns en strävan inom NPM att överföra fler funktioner från politiken till 

marknaden. Detta motsäger dock det faktum att NPM handlar om kvasimarknader som 

skapats genom politiska beslut. (ibid) 

Huruvida NPM innebär mer eller mindre politik, är en annan fråga som förts fram, vilket 

presenteras som den tredje motstridigheten. Trots att politikerna är det högsta beslutande 

organet överlämnas allt mer ansvar till förvaltningen. Ett annat inslag i NPM är faktumet att 

politiska nämnder minskat och att partipolitiken tonats ned, vilket bland annat leder till en 

frånvaro av politiska debatter och ett förnekande av att det även finns konflikter och olika 

särintressen. Rollen som politiker förändras vid målstyrning i den mån att de ibland vill syssla 

med ”detaljstyrning” vilket de inte borde göra, trots detta anser många politiker att de har rätt 

att ”lägga sig i” konkreta sakfrågor. (ibid) 

Den fjärde och sista motstridigheten påpekar att NPM förespråkar både centralisering och 

decentralisering vilket motsäger varandra. Politikerna ska ha större makt och styrning över 

förvaltningen samtidigt som tjänstemännen ska få större handlingsfrihet. (ibid) 

2.3 Balanced Scorecard 

Kaplan och Norton är upphovsmännen bakom modellen vid namn Balanced Scorecard (BSC) 

som presenterades för första gången år 1992 i skriften Harvard Business Review. BSC är i 

grunden utformad som en styrmodell för privata företag och modellen syftar till att styra 

verksamheten med utgångspunkt i fler perspektiv än det traditionella finansiella perspektivet 

som historiskt har präglat styrningen. Det finansiella perspektivet kompletteras med tre icke-

finansiella perspektiv: kundperspektivet, processperspektivet och lärandeperspektivet. Kaplan 

och Norton (1992) menar att användandet av endast finansiella mått kan ge missledande 

signaler för fortsatt framgång och innovation i en organisation. (Kaplan & Norton, 1992)   
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Genom att se organisationen ur fyra perspektiv försöker BSC koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Med andra ord hjälper 

styrmodellen att följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. 

BSC bygger därför på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. (Olve et al., 1997, sid. 21)  

Kaplan och Norton (1999, sid. 19) påstår att finansiella och icke-finansiella mått måste ingå i 

ett styrsystem på alla nivåer i organisationen. Det är viktigt att ledningen förstår de finansiella 

konsekvenserna av beslut och handlingar som tas i organisationen. Olve et al. (1997, sid. 20) 

menar att styrkortet skapar balans mellan de olika perspektiven, där balansen uttrycker 

verksamhetens strategiska riktning. Bakom alla fyra perspektiv ligger en uttalad vision och 

strategi och för vart och ett av perspektiven formuleras mål, mått konkreta målsättningar och 

handlingsplaner (Olve et al., 1997, sid. 30).  

Det finns en tydlig koppling mellan de olika perspektiven inom BSC vilket kan förklaras som 

en kedja av orsak-verkan-samband, där sambandet anger hur vissa mått beror av andra mått. 

För att bra lönsamhet ska kunna uppnås måste kunderna var lojala. För att kunderna ska vara 

lojala krävs god service. God service uppnås genom att ha bra processer, och för att klara det 

måste personalens förmåga utvecklas. Varje mått som ingår i ett balanserat styrkort bör ingå i 

en kedja av orsak-verkan-samband som hjälper till att kommunicera meningen med 

affärsenheternas strategi till organisationen. (se Kaplan & Norton, 1999, sid. 36f; Olve et al., 

1997, sid. 30 & 190) 

Hallgårde (1999, sid. 11) har studerat vilka mönster som karaktäriserar de organisationer som 

implementerar BSC i sin organisation och kom fram till ett antal olika förklaringar. En del av 

dessa organisationer står inför en förändring, vilket till exempel kan vara en offentlig 

verksamhet som utsätts för konkurrens eller drastisk omorganisation. Organisationer som 

växer snabbt kan kontrollera tillväxten med hjälp av styrmodellen, till exempel ett 

snabbväxande IT-företag. Andra organisationer vill helt enkelt försäkra att alla medarbetare är 

medvetna om strategin om vad den innebär för enskilde medarbetaren. (ibid) 

Figur 1 visar det balanserade styrkortets strategiska koppling, där modellen kopplar en 

organisations strategi och vision till fyra perspektiv som hör ihop i ett orsak-verkan-samband 

som illustreras med hjälp av de dubbelriktade pilarna. (Kaplan & Norton, 1999, sid. 18)   

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet är viktigt eftersom finansiella styrtal är betydande när det kommer 

till att sammanfatta de finansiella följderna av historiska händelser, det vill säga handlingar 

som redan utförts. De finansiella styrtalen hjälper till att fastställa om företagets strategi och 

dess implementering bidrar till att förbättra vinsten. Finansiella styrtal brukar vara 

koncentrerade vid lönsamhet om mäter till exempel rörelseresultatet, avkastning på arbetande 

kapital och på senare tid, finansiella mervärde. (se Kaplan & Norton, 1992; Kaplan & Norton, 

1999, sid. 33)  

Kundperspektivet 

Kundperspektivet handlar om att företagsledningen ska identifiera de kunder och 

marknadssegment som affärsenheterna ska rikta in sig på samt de styrtal som ska mäta 

affärsenheternas resultat inom de valda segmenten. Detta perspektiv brukar vanligtvis 

innehålla flera resultatmått som handlar om framgång för en välformulerad och 

välimplementerad strategi. Till dessa resultatmått hör bland annat kundtillfredsställelse, 

kundvärvning och kundlönsamhet inom de valda segmenten. Kundperspektivet gör det 

möjligt för ledningen att formulera den kund- och marknadsbaserade strategi som främjar en 
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särklassig avkastning i framtiden. (se Kaplan & Norton, 1992; Kaplan & Norton, 1999, sid. 

33)   

Processperspektivet 

Processperspektivet handlar om de interna processer som har störst inverkan på kundernas 

tillfredsställelse och på möjligheterna att uppnå de finansiella målen. I detta perspektiv 

identifieras de processer som måste kontrolleras till perfektion för att lyckas. Det är tack vare 

processer som en organisation kan erbjuda de värden som lockar och håller kvar kunder i de 

utvalda marknadssegmenten. Detta perspektiv lyfter fram de processer som är nödvändiga för 

att organisationens strategi ska gå i uppfyllelse. De resultatmått som används inom 

processperspektivet är bland annat genomsnittlig tid för beslutsfattande och 

administrationskostnad per anställd (Olve et al., 1997, sid. 297). (se Kaplan & Norton, 1992; 

Kaplan & Norton, 1999, sid. 33) 

Lärandeperspektivet 

Det fjärde perspektivet inom den balanserade styrningen heter lärande, vilket identifierar 

vilken infrastruktur som en organisation måste ha för att skapa en långsiktig tillväxt och 

förbättring. Det finns tre huvudkategorier inom lärandeperspektivet vilka är medarbetarnas 

kompetens, informationssystemets prestanda och motivation, ”empowerment” och den 

gemensamma inriktningen. Till detta perspektiv hör bland annat resultatmått som 

kompetensmått och processförbättringstid (Olve et al., 1997, sid. 178). (Kaplan & Norton, 

1992; Kaplan & Norton, 1999, sid. 33)  

 

 

Figur 1: “The Balanced Scorecard”. Källa: Kaplan & Norton, (1999), sid. 18 
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2.3.1 Från Balanced Scorecard till balanserad styrning 

I Sverige har Kaplan och Nortons styrmodell Balanced Scorecard kommit att benämnas 

balanserad styrning vilket är ett resultat av svenska kommunförbundets vidareutveckling av 

styrmodellen. Begreppet balanserad styrning belyser behovet av en förändring i synen på 

styrning av olika organisationer, från antingen ekonomisk styrning eller verksamhetsstyrning 

till en blandning av dessa styrformer. Vidare beskriver svenska kommunförbundet balanserad 

styrning som ett verktyg för att väva in strategin i det operativa styrsystemet, i 

målformulerings- och mätningsprocessen samt genomförandet. Den balanserade styrningen 

innehåller fem fokusområden; kund, human, ekonomi, process samt utveckling och lärande. 

(Svenska kommunförbundet, 1998, sid. 21f)    

2.3.2 Balanserad styrning i offentlig verksamhet 

Faktumet att offentliga organisationer har börjat anamma balanserad styrning som styrmodell 

i sina organisationer är ett resultat av reformen New Public Management. Balanserad styrning 

i offentliga organisationer har studerats av en rad olika forskare. (Chan, 2004; McAdam & 

Walker, 2003; Mendes et al., 2012) 

I en studie på införandet av balanserad styrning i avfallshanteringen i Portugal (Mendes et al., 

2012) konstaterades det att balanserad styrning är en användbar styrmodell, både inom privata 

och offentliga organisationer. Det är lätt att skräddarsy utformningen så den passar till de 

specifika situationerna i de olika organisationerna. Användarna upplevde den som flexibel 

och enkel att förstå. Den höga graden av information och möjlighet till uppföljning som 

modellen erbjuder kan signifikant förbättra servicenivån inom offentliga organisationer. (ibid)  

McAdam och Walker (2003) påpekar i sin studie, av balanserad styrning inom kommuner i 

Storbritannien, att införandet av styrmodellen ledde till en förbättrad strategisk planering. De 

fann även ytterligare fördelar med balanserad styrning, som visade att modellen 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. Vidare 

konstaterades att styrmodellen uppmuntrar till delaktighet på alla nivåer inom organisationen. 

(ibid) 

Enligt McAdam och Walker (2003) spelar graden av delaktighet från den högsta ledningen 

stor roll för hur lyckad implementeringen blir. Kaplan (2001) fann att den vanligaste orsaken 

till att offentliga organisationer misslyckas med att införa balanserad styrning är att de som tar 

beslutet inte förankrade det i hela organisationen. Det belyser hur viktigt det är att 

organisationens alla delar tror på idén och framför allt att den högsta ledningen inte bara 

godkänner idén (ibid).  

Vidare identifierade Chan (2004) ett antal andra faktorer som kunde påverka 

implementeringen negativt. Dessa var: brist på koppling mellan själva styrkortet och 

belöningen för de anställda, att ledningen var för upptagna med att lösa kortsiktiga problem 

inom organisationen samt att det är viktigt att organisationskulturen är mogen för förändring. 

Dessa faktorer bör ledningen ta i beaktelse när styrmodellen ska införas. (ibid) 

Det är viktigt att organisationen definierar tydliga mål och mått, i vissa fall kan det även vara 

befogat att lägga till ytterligare mål, om balanserad styrning ska kunna appliceras på de lägre 

nivåerna inom organisationen (Chan, 2004; McAdam & Walker, 2003). 
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2.3.3 Balanserad styrning inom hälso- och sjukvård 

Under det senaste årtiondet har ett flertal olika hälso- och sjukvårdsorganisationer runt om i 

världen genomgått en omfattande omorganisation innehållande kostnadsreduceringar, 

nedskärning och initiativ till decentralisering. Denna modernisering har lett till att 

organisationen måste fokusera på mål som inte enbart är finansiella vilket har resulterat i 

efterfrågan på nya reformer för styrning. Enligt Voelker, Rakich och French (2001) är 

balanserad styrning en passande styrmodell för organisationer som verkar inom turbulenta 

marknader, såsom hälso- och sjukvården. (Aidemark & Funck, 2009; Voelker, Rakich & 

French, 2001) 

Voelker et al. (2001) konstaterar att det har blivit viktigare för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer att utveckla och implementera styrsystem som leder till integrerande 

av diverse grupper samt hjälper dessa grupper att fokusera på organisationens strategier. (ibid) 

Inamdar, Kaplan och Bower (2002) listar en rad olika fördelar för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer vid användning av modellen balanserad styrning, vilka är: 

o Den anpassar organisationen kring en mer marknadsorienterad och kundfokuserad 

strategi  

o Den underlättar, övervakar och utvärderar implementeringen av strategin 

o Den leder till kommunikation och samarbete  

o Den tilldelar ansvar för prestationer på alla nivåer inom organisationen  

o Den ger kontinuerlig feedback på strategin och främjar justeringar av marknadsplats 

och reglerade förändringar  

Denna modernisering inom hälso- och sjukvården har lett till att ett flertal landsting i Sverige 

har börjat implementera modellen balanserad styrning i sin organisation. Detta faktum har 

studerats av ett antal olika forskare. (se Aidemark, 2001; Aidemark & Funck, 2009; Funck, 

2007; Kollberg & Elg, 2011)  

Kollberg och Elg (2011) syftade i sin studie till att identifiera de viktigaste egenskaperna 

balanserad styrning bidrar med inom hälso- och sjukvården. De fann bland annat att 

balanserad styrning användes som ett verktyg för att förbättra interna resurser och för att 

främja organisatorisk utveckling. Mer specifikt användes styrmodellen för att följa upp och 

rapportera resultat till ledningen för att förbättra prestationer i enlighet med målen och för att 

uppnå förbättring inom organisationen samt en hjälp för ledningen att öka förståelsen för de 

anställdas situation och deras värde för organisationen. Resultatet av studien visade att istället 

för att använda balanserad styrning som ett verktyg för att implementera samt kommunicera 

organisationens strategi används styrmodellen som ett verktyg för att öppna upp 

organisationen och ge en grund för en förbättrad dialog, vilket i sin tur ökar kraven på 

förvaltningen. (ibid)    

Funck (2007) har studerat hur balanserad styrning har översatts för att passa den offentliga 

hälso- och sjukvården samt hur politiker, tjänstemän och den medicinska professionen har 

påverkat designen och funktionen av den balanserade styrningen inom ett svenskt landsting. 

Studien visade att olika grupper inom hälso- och sjukvården hade olika intressen i och med 

införandet av balanserad styrning där bland annat politikerna betonade vikten av att uppnå de 

finansiella målen samtidigt som kundernas och patienternas behov måste tillfredsställas. 

Således verkar extern legitimitet för beslut och åtgärder viktiga för politikerna. De olika 

grupperna, politiker, tjänstemän och den medicinska professionen, visade sig prioritera olika 
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perspektiv av styrkortet, detta kan förklaras som en konfliktsituation mellan perspektivens 

prioritet och hierarki. (ibid) 

Enligt Funck (2007) leder balanserad styrning till ett nytt språk inom organisationen med 

vilket relationen mellan resurser och förväntat utfall kan beskrivas på ett enklare sätt. 

Styrmodellen resulterade även i en bättre dialog mellan den operativa avdelningen och 

tjänstemännen och inte minst mellan tjänstemännen och politikerna vid diskussion om 

prestation och fördelning av resurser. Funck (2007) beskriver det som att balanserad styrning 

har hjälpt organisationen att skapa en jämlik relation mellan politikerna, tjänstemännen och 

den medicinska professionens intressen. Politiker och tjänstemän hade en positiv attityd till 

införandet av balanserad styrning inom det studerade landstinget och de ansåg även att 

styrmodellen är ett utmärkt styrverktyg för hälso- och sjukvården. (ibid)  

I en studie som behandlar balanserad styrning och processen för styrning inom hälso- och 

sjukvården konstaterade Aidemark (2001) att balanserad styrning är en användbar modell 

eftersom den hjälper organisationen att fokusera på samspelet mellan olika perspektiv. De 

fyra perspektiven i balanserad styrning presenterade en ny konstruktion av verkligheten till 

tjänstemän och politiker. En cheftjänsteman inom det studerade landstinget, Jönköpings läns 

landsting, poängterade att styrmodellen ses som ett planeringsverktyg för den långa sikten 

samt att styrmodellen framhäver att budgetplanen medförde en begränsning till de tre icke-

finansiella perspektiven. Det finansiella perspektivet medförde endast en restriktion, inte ett 

mål för en icke-vinstdrivande organisation. Enligt Aidemark (2001) resulterar balanserad 

styrning till minskade målosäkerhet inom det studerade landstinget, vilket öppnade upp som 

ett potentiellt verktyg för att minska gapet mellan politiker, tjänstemän och professionella 

domäner inom organisationen. (ibid)  

Aidemark (2001) sammanfattar de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som upplevts av 

balanserad styrning inom ett landsting i Sverige. Till styrkorna hör bland annat att den 

balanserade styrningen främjade dialog, skapade diskussioner om visioner och nödvändiga 

mål och fungerade som ett språk för kommunikation. Möjligheter som upptäcktes med 

styrmodellen var bland annat att den kan stimulera till strategiska diskussioner samt att den 

kan användas som ett planeringsverktyg för den långa sikten. Svagheter visade sig vara att 

styrmodellen kan anses som krävande och att den kan upplevas som en blandning av mätning 

utan självklara prioriteringar inom hälso- och sjukvården. De upplevda hoten som kan uppstå 

med balanserad styrning var att den kan ”rinna ut i sanden”, leda till oklara ambitioner samt 

att den är för resurskrävande, både med tanke på tid och anställda. (ibid)  

2.3.4 Kritik mot balanserad styrning 

Det Kaplan och Norton kallar för orsak-verkan-sambandet har fått en del kritik. En av 

kritikerna till detta är Nørreklit (2000) som hävdar att det inte finns något orsak-verkan-

samband som Kaplan och Norton (1999, 36ff) beskriver. Nørreklit (2000) skriver i sin artikel 

att det snarare förekommer ett logiskt samband mellan de fyra perspektiven i det balanserade 

styrkortet. Kunders nöjdhet leder inte nödvändigtvis till goda finansiella resultat. Detta leder 

till att balanserad styrning gör ogiltiga antaganden som kan leda till felaktiga 

resultatanvisningar vilket i sin tur resulterar i suboptimering av prestationer. Vidare menar 

Nørreklit (2000) att balanserad styrning inte är ett giltigt strategiskt styrningsverktyg eftersom 

modellen inte ”rotas” tillräckligt i organisationen och dess omgivning. (ibid)  

Chen och Jones (2009) har studerat vilka betydande svagheter som finns vid implementering 

av balanserad styrning. Resultatet visade att de som jobbar i en organisation som använder sig 

av balanserad styrning inte ser organisationens resultat som bättre än konkurrenternas när det 
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kommer till prestationsförmåga på respektive marknad. För att generera nytta av den 

Balanserade styrningen måste organisationer arbeta hårdare för att få de anställda, på alla 

nivåer, medvetna av styrmodellen. (ibid)  

En annan slutsats som Chen och Jones (2009) fann i sin studie var att de anställda som 

arbetade i en organisation som använder balanserad styrning inte var övertygade att fördelarna 

med att styra med flera perspektiv väger upp kostnaderna. De fann även att de anställda inte 

helt och hållet förstod de olika perspektiven samt målen som användes inom organisationen. 

För att uppnå fördelar med en ny styrmodell eller för att hitta ett tillvägagångssätt för att väga 

upp kostnaden för implementeringen måste det skapas en atmosfär inom organisationen där 

de anställda känner sig motiverade. (ibid)   

Ye och Seal (2009) är två andra kritiker till balanserad styrning, vilka menar att modellen kan 

leda till problem som bland annat övertrasserande budgetar samt motvilja bland ledning och 

anställda detta faktum resulterar i att organisationen inte anammar balanserad styrning fullt ut 

i organisationen utan väljer endast att implementera delar av modellen. Vidare visar Ye och 

Seal (2009) att modellen fungerar bra under början av ett redovisningsår när det inte råder full 

kapacitet inom organisationen. Dock visar det sig att fokuseringen på den balanserade 

styrningen kan avta under året när organisationen börjar närma sig full kapacitet och de 

anställda har fullt upp med produktion. (ibid) 

Forskarna Ye och Seal (2009) fann även att medarbetarna kan vara en orsak till varför 

balanserad styrning inte fungerar inom en organisation. Därför är det viktigt att medarbetarna 

förstår hur de olika måtten bestäms samt fungerar annars finns det risk att den balanserade 

styrnigen anses som en lång tidskrävande process som rent av är meningslös. (ibid) 

2.4 Domänteori 

Kouzes och Mico (1979) är grundare av domänteorin vilken försöker förklara faktumet att 

offentliga organisationer misslyckas med att implementera styrmodeller som i grunden är 

utformade för privata företag. Domänteorin är en teori om att offentliga organisationer består 

av tre olika domäner: politikerdomänen, tjänstemannadomänen och operativadomänen. 

Politikerdomänens roll är att utforma mål och riktlinjer för organisationen och består av 

folkvalda politiker. Tjänstemannadomänen vill i sin tur gärna styra organisationen utifrån en 

mer företagsliknande hierarkisk modell. Denna domän är uppbyggd av chefer och tjänstemän. 

Den sista domänen, operativadomänen, består ofta av högutbildad personal, till exempel 

läkare, som anser sig kapabla att själva kunna styra över sin verksamhet utan inblandning av 

vare sig politiker eller tjänstemän. Dessa tre olika domäner har, pågrund av sina skillnader, 

svårt att komma överens och spänningar kan lätt uppstå mellan de tre domänerna. Tabell 1 

belyser skillnaderna mellan de olika domänernas syn på organisationen. (Kouzes & Mico, 

1979) 
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Tabell 1: De olika domänernas syn på organisationen 

 

Kouzes och Mico (1979) presenterar sju olika faktorer som ytterligare separerar de olika 

domänerna från varandra, dessa presenteras nedan:  

Skilda identiteter: De olika domänerna har olika självrättfärdigande syften, mål, strukturer 

och arbetsmetoder, vilket leder till att de får helt skilda identiteter. Enigheten och 

samförståndet mellan de olika domänerna inom organisationen blir därmed låg.  

”Rashomon effekten”: Namnet kommer från en klassisk japansk film där flera vittnen skulle 

beskriva en händelse. De olika redogörelserna skilde sig markant från varandra. Detta kan lätt 

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

påverkar deras egen situation, och ofta kan lösningen på en domäns problem skapa problem 

för en annan domän.  

Skilda normer: Beteenden som är acceptabla i en domän kan vara totalt oacceptabla i en 

annan. I politikerdomänen väntar man sig att alla ska säga vad de tycker och diskutera andras 

synpunkter. I tjänstemannadomänen säger man inte emot en person som står högre i den 

hierarkiska ordningen.  

Avsaknad av harmoni: De olika domänernas styrning och mål harmoniserar inte med 

varandra. Jämlikhet och rättvisa leder sällan till kostnadseffektivitet, och kostnadseffektivitet 

harmoniserar inte med en högre kvalitet på service.  

Maktkamp: I klassiska vinstdrivande företag har ledningen makten. I offentliga 

organisationer är det svårare för ledningen att utöva makt. Operativadomänen föredrar att 

själv sätta upp sina arbetsmetoder och anser sig styra sin verksamhet bäst själv. Ledningen har 

även svårt att utöva makt över politikerna då systemet är uppbyggd så att ledningen är 

underordnade politikerna. Istället för att se sig själv som en organisation verkar det pågå en 

kamp om makt mellan de olika domänerna.  

Skilda förändringsfaktorer: De olika domänerna anpassar sig efter skilda externa faktorer. 

Domänerna försöker parera alla externa faktorer som kan påverka stabiliteten inom domänen, 

detta innefattar även hot mot stabiliteten som kan komma som ett resultat av förändringar i de 

andra domänerna. Ett beslut som kan vara bra för en domän kan vara raka motsatsen för en 

annan.  

 Politikerdomänen Tjänstemannadomänen Operativadomänen 

Grundidé Folkets medgivande Hierarkisk kontroll och 

ordning 

Oberoende självstyre 

Övergripande mål Jämlikhet och 

rättvisa 

Kostnadseffektivitet Kvalitet på service 

Struktur Representativ och 

Inkluderande 

Byråkratisk Kollegial och 

Solidarisk 

Arbetsmetod Röstning och 

Förhandlande 

Linjär ledning Kundspecifik 

Problemlösning 
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Osäkerhet: I en organisation som är uppbyggd av olika domäner med olika uppfattningar, 

metoder och normer, kommer det uppstå oberäkneliga och svåra situationer. (ibid)  

Kouzes och Mico (1979) menar att det i offentliga organisationer är ofrånkomligt att det 

existerar friktion mellan de olika domänerna, och att ledningen bör ställa in sig på detta. 

Denna friktion går inte att arbeta bort men konsekvenserna av problematiken kan lindras 

genom att skapa en ”fjärde domän”. Denna fjärde domän ska vara informellt uppbyggd utan 

olika nivåer av auktoritet och ha representanter från alla de andra domänerna. (ibid) 

2.5 Aktörsgruppen politiker 

Politikerrollen har under lång tid, sedan kommunindelningsreformen på 1970-talet, varit 

under kritisk granskning. Olika utredningar har under denna tid försökt analysera politikernas 

roll i de moderna kommunerna och landstingen. Det finns spänningar mellan den klassiska 

bilden av en fritidspolitiker och en allt mer professionaliserad kommun- och 

landstingsförvaltning. Professionaliseringen och organisationens komplexitet har gradvis ökat 

sedan 1970-talet och detta har lett till att politikernas beslutfattande i större utsträckning 

övertagits av tjänstemän, en effekt av detta är att fritidspolitikernas roll i vardagspolitiken har 

minskat. (Montin, 2007, sid. 93f) 

Montin (2007, sid. 106f) berättar vidare att kommunerna efter 1970-talet var i en 

uppbyggnadsfas. Detta resulterade i att tjänstemannakåren växte och i praktiken tog över 

uppgifter vilka tidigare skötts av politikerna. Politikerna blev mer av granskare som i mycket 

liten utsträckning ägnade sig åt problemlösning. Problemlösningen sköttes i stället av 

förvaltningen (Brunsson & Jönsson, 1979, sid. 70). Blom (1994, sid. 167) hävdar att det 

existerar en maktobalans mellan förvaltningschefer och politiker där politikerna drar det 

kortaste strået. 

De olika politiska partierna verkar även ha skilda uppfattningar angående relationen mellan 

politiker och tjänstemän, Socialdemokratiska politiker har historiskt varit mer restriktiva vad 

gäller att ge förvaltningen befogenheter att styra, borgerliga politiker å sin sida anser att 

förvaltningschefer i högre grad skall ges befogenheter att styra utan inblandning av politiker. 

(Montin, 2007, sid. 107)  

Det finns även spänningar internt inom politikerkåren mellan de professionella avlönade 

politikerna och de icke avlönade fritidspolitikerna. Fritidspolitikerna anser sig inte ha samma 

möjlighet till att bedriva politiskverksamhet som de professionella politikerna och rädds 

därför att det skapas en maktkoncentration bland några få högt uppsatta politiker. (Montin, 

2007, sid. 95) 

2.6 Förväntningar 

Uppslagsverket Oxford Pocket Dictionary definierar förväntan som ”en stark övertygelse om 

att något kommer att hända”(Expectation, u.å). Förväntningar kan vidare delas upp i det 

positivt laddade begreppet förhoppningar, där individen hoppas på en framtida förbättring, 

och i det mer negativa begreppet farhågor där individen känner en ängslan över framtiden 

(Nilsson, 2010). 

Förväntningar kan besitta en förmåga att påverka utfallet i en viss specifik situation genom så 

kallade självuppfyllande profetior, detta fenomen beskrev Merton (1968, sid. 475) i boken 

Social theory an social structure. ”Om människan definierar situationer som verkliga, är de 
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verkliga i sina konsekvenser” detta är ett citat av en amerikansk professor och låg till grund 

när Merton (1968) introducerade begreppet självuppfyllande profetia. 

En självuppfyllande profetia är en förutsägelse som direkt eller indirekt orsakar sig själv att 

bli sann. Merton (1968, sid. 475ff) menade att om en profetia som i grunden är falsk, vinner 

tillräcklig övertygelse, kan den påverka människors agerande till den grad att profetian 

uppfylls. 

2.6.1 Förväntningars påverkan på den upplevda nyttan 

När en ny styrmodell skall införas i en organisation kommer de berörda parterna oundvikligen 

ha förväntningar på processen. Det kan vara positiva eller negativa förväntningar, 

förväntningarna kan bland annat röra deras personliga arbetssituation såsom nedskärningar 

och ändrade arbetsvillkor. Det kan även röra organisationen och innefatta effektivitet och 

kvaliteten på tjänster/produkter. Förväntningarna hos användaren är en viktig faktor för 

ledningen att ta hänsyn till när en ny modell ska implementeras. (Staples et al., 2002) 

Forskning om förväntningars påverkan på upplevd tillfredställelse efter implementeringen av 

modellen hos användare visar på två något skilda slutsatser. En del av forskningen hävdar att 

orealistiskt höga förväntningar leder till besvikelse. En annan del av forskningen däremot 

säger att ju högre förväntningar användaren har före implementeringen desto nöjdare kommer 

den samma vara efteråt. (ibid) 

För att få stöd för nya projekt förekommer det att ledningen överdriver projektets positiva 

effekter och därmed skapar förväntningar som inte kommer kunna uppfyllas. Där av har det 

blivit svårare och mycket viktigare för ledning att styra förväntningarna. (ibid) 

Szajna och Scamell (1993) visar i sin undersökning att användare med låga förväntningar 

upplevde en lägre nytta än de med realistiska förväntningar, däremot visade de med 

orealistiskt höga förväntningar en högre grad av upplevd nytta än de andra grupperna. Denna 

studie tog dock inte hänsyn till hur orealistiska förväntningarna var och författarna varnar för 

att alltför orealistiska förväntningar kan leda till lägre upplevd nytta och förespråkar ändå att 

förväntningarna bör hållas någorlunda realistiska. (ibid) 

En mer vedertagen teori lanserades av Gintzberg (1981). Han argumenterade i sin artikel för 

att realistiska förväntningar i slutändan leder till störst upplevd nytta för användaren. Graden 

av realism i användarens förväntningar innan implementeringen är positivt korrelaterad till 

projektets lyckande. (ibid) 

Vidare visar Staples et al. (2001) resultat som bekräftar Gintzbergs teori (1981). Orimligt 

höga förväntningar leder till lägre upplevd effektivitet och nytta. De rekommenderar cheferna 

att hålla nere förväntningarna och att undvika fällan att försöka sälja in sin idé genom att 

överdriva de väntade positiva effekterna och därmed öka förväntningarna. Ledningen bör 

således utveckla strategier för att säkerställa att förväntningarna hålls på en realistisk nivå.  

(ibid) 

2.6.2 Förväntansteori 

Vroom lanserade år 1964 sin förväntansteori (expectancy theory). Förväntansteori hävdar att 

individer motiveras att anpassa sitt beteende för att optimera sina möjligheter att kunna ge den 

output eller belöning de eftersträvar. Teorin påvisar tre faktorer som påverkar beteendet hos 

individerna, vilka presenteras nedan: 

Förväntan: En specifik ansträngning leder till en specifik nivå av produktivitet. 
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Instrumentalitet: En specifik nivå av produktivitet leder till en specifik output. 

Valens: Värdet en individ sätter på en specifik output. 

Dessa tre faktorer agerar tillsammans byggstenarna för en individs motivation enligt 

ekvationen:                                                   

Ur denna ekvation kan man utläsa att alla de tre faktorerna är lika viktiga och att motivationen 

kräver att alla dessa faktorer är uppfyllda. Om en av de tre faktorerna inte är uppfyllda 

kommer inte heller individen att vara motiverad, oavsett hur högt de värderar de övriga 

faktorerna. Det finns med andra ord många olika faktorer som påverkar en individs 

motivation; individens förmåga att utföra uppgiften, förväntan på huruvida utförandet 

kommer ge önskad output eller belöning samt individens bedömning huruvida outputen eller 

belöningen är tillräckligt attraktiv. (Linstead, Fulop & Lilley, 2009, sid. 424) 

2.7 Förväntningar på balanserad styrning i offentlig verksamhet 

Tidigare forskning visar att införandet av balanserad styrning tas emot olika bland de olika 

grupperna: politiker, tjänstemän och operativ personal, beroende på vilken nivå de befinner 

sig i organisationen. Nilsson (2010) uppmärksammade att förväntningarna var högst hos 

politikerna, måttliga hos tjänstemännen och lägst hos den operativa personalen. Anledningen 

till varför politikerna hade högst förväntningar var att de var den grupp som förväntade sig få 

störst fördel av styrmodellen. (ibid) 

Nilsson (2010) presenterade fem olika teman på förväntningar som de olika grupperna hade 

på den nya styrmodellen balanserad styrning. Dessa fem teman är: delaktighet, yttre 

effektivitet, ansvarighet, legitimitet och administration. Det visade sig att gruppen politiker 

hade förväntningar på de tre första av dessa teman. Temat delaktighet innebar olika former av 

medarbetarinflytande vilket visade sig som den starkaste förväntningen i Nilsson (2010) 

studie, där politikerna förväntade sig att balanserad styrning skulle göra nämndens politiker 

mer delaktiga vid utformandet av förvaltningens övergripande mål. Det andra temat, yttre 

effektivitet, definieras som att ”göra rätt saker” genom att uppnå officiella mål inom 

organisationen. Studien visade att politikerna hade höga förhoppningar på att balanserad 

styrning skulle leda till ett skifte av fokus, från verksamhetens ekonomi till brukare, inom 

förvaltningen. Det tredje temat, ansvarighet, vilket Nilsson (2010) förklarar som att ge och 

avkräva redogörelse för handlingar där politikerna förväntade sig att balanserad styrning 

skulle hjälpa dem att utöva mer och bättre kontroll över vad tjänstemännen gjorde. (ibid) 

2.8 Sammanfattande teorimodell 

Efter noggrann genomgång av tidigare forskning och litteratur inom relevanta ämnesområden 

kan vi göra några antaganden som är hänförbara till studiens syfte; att öka förståelsen för 

vilka förväntningar landstingspolitiker har inför framtida införande och tillämpning av 

balanserad styrning. På ett sätt kan man hävda att processen med att införa balanserad 

styrning i Norrbottens läns landsting började när Kaplan och Norton introducerade modellen 

Balanced Scorecard som är en modell för att styra privata organisationer. Lite senare 

introducerades fenomenet New Public Management som ett alternativ för offentliga 

organisationer att styra med mer företagsliknande metoder, det är just detta Norrbottens läns 

landsting är i färd med, att implementera en styrmodell som från början är avsedd för privata 

företag. 
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Politikernas förväntningar är, baserat på teorin, avgörande för hur väl implementeringen 

kommer att genomföras. Politikernas förväntningar i sin tur är beroende på hur väl de anser 

att den nya styrmodellen, balanserad styrning, kan tillfredställa ett antal faktorer. Dessa 

faktorer anser vi är huruvida modellen kan öka folkets medgivande, väljarnas syn på 

Norrbottens läns landsting.  Makt i organisationen, teorin pekar på att politiker fått allt mindre 

inflytande över besluten i offentliga organisationer, denna situation antar vi att de vill påverka 

i sin favör. Medarbetarinflytande, det verkar även vara av vikt för politikerna att 

medarbetarinflytandet ökar. Ansvarighet, teorin pekar även på att en ökad ansvarighet i 

organisationen är önskvärd, politikerna vill öka sin kontroll genom att de olika nivåerna i 

organisationen ska ha en högre grad av ansvarighet gentemot lednigen och politiken.   

Deras förväntningar är troligtvis även, beroende av påverkan från initiativtagare, det är troligt 

att de i organisationen som introducerat denna idé, i ett försök att få stöd för den, kommer att 

försöka påverka motståndet genom att försöka ”sälja in” idén. Delaktighet i utformandet, det 

vill säga hur delaktiga politikerna känner sig i processen med att ta fram och styra över 

modellen har även betydelse för vilka förväntningar de har. 

Vi har sammanfattat detta i figur 2. Figuren visar dels hur NPM och BSC startade hela 

processen, dels hur förväntningarna påverkar nyttan för politikerna, samt vilka faktorer som 

påverkar förväntningarna, vi har även valt att lämna öppet för andra faktorer som vi hoppas 

kunna identifiera i och med vår analys. 

 

Figur 1: Sammanfattande teorimodell 
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3 METOD 

Kapitlet inleder med att beskriva studiens metodsynsätt, därefter presenteras hur 

litteratursökningen gick till. Följande del beskriver vårt val av fallstudieobjekt följt av en 

förklaring till vår informationsinsamling. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi gått 

tillväga för att analysera och tolka den insamlade informationen samt identifierade 

metodproblem.   

3.1 Metodsynsätt 

Det metodsynsätt som använts i studien är ett aktörssynsätt. Detta synsätt ansågs mest 

relevant eftersom vi har lagt stor vikt vid aktörernas uppfattning för att kunna besvara 

studiens syfte som lyder; att öka förståelsen för landstingspolitikers förväntningar av framtida 

införande samt tillämpning av balanserad styrning. Arbnor och Bjerke (1994, sid. 68) 

beskriver aktörssynsättet som ett synsätt som är intresserad av att tolka sociala helheter där 

intresset ligger i att förstå den enskilda aktören som en handlande och aktiv individ och på 

detta sätt förstå dess känslor och tankar.  

Denna studie har utgått från befintliga teorier inom ämnesområdet vilka har fungerat som en 

grund för studien. Angreppssättet kallas för ett deduktivt angreppsätt som enligt Bryman och 

Bell (2005, sid. 23) kan förklaras som att man utgår från befintliga teorier vilka sedan jämförs 

med studiens insamlade material i den empiriska undersökningen. Det hela resulterar i att den 

befintliga teorin förstärks eller revideras genom studien. 

Med utgångspunkt i studiens syfte föll det naturligt att använda ett kvalitativt angreppssätt 

som forskningsmetod.  Det kvalitativa angreppssättet beskrivs av Bryman och Bell (2003, sid. 

40) som en metod som lägger tonvikten på ord och tolkningar istället för kvantifierbar data. 

Denscombe (2000, sid. 243) menar att kvalitativ forskning förknippas med detaljerade och 

ingående beskrivningar samt småskaliga studier där vikten ligger vid att inneha mer 

djupgående kunskaper.  

3.2 Litteratursökning 

Men hänsyn till studiens deduktiva angreppssätt ligger den teoretiska referensramen som 

grund för studiens resterande kapitel. För att hitta relevant litteratur till studien har vi utfört 

litteratursökning på Luleå tekniska universitet (LTU) där bibliotekets sökmotor Primo har 

använts. Från Primo har artiklar bland annat hänvisats till artikeldatabaserna ”Emerald 

insight”, ”Jstor”, ”idealibary”, ”Elsevier” och ”ProQuest Central”. De sökord som har 

använts för att hitta relevant litteratur som hör till ämnesområdet är bland annat ”Balanced 

Scorecard”, ”Balanserad Styrning”, ”Expectations”, ”Balanced Scorecard in Health Care 

organisations”, ”Balanced Scorecard in Public organisations”, ”New Public Management” 

och ”offentlig sektor”. Den teoretiska referensramen består i huvudsak av vetenskapliga 

artiklar som har kompletteras med litteratur från biblioteket på LTU. Vi har varit kritiska till 

artiklar samt litteratur och kontrollerat dessa genom att studera hur många andra studier som 

har refererat till dem, vilken tidsskrift eller förlag som de publicerats i samt genom att studera 

referensramen.  
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3.3 Fallstudie 

Vi valde fallstudie som forskningsmetod för denna studie eftersom det lämpar sig när det 

råder en strävan efter att skapa en djupare förståelse för studiens syfte (Yin, 2009 sid. 17). 

Fallet vi studerat är vad politiker inom Norrbottens läns landsting förväntar sig vid framtida 

införande och tillämpning av balanserad styrning. Enligt Jacobsen (2002, sid. 95) avgränsar 

en fallstudie sig i både tid och rum. Enligt Denscombe (2000, sid. 41f) är det som utmärker en 

fallstudie dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet samt att studera saker i detalj 

vilket genererar ett djup i studien. Fokus ligger även på relationer och processer vilket hjälper 

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

resultat är. Vår studie avgränsar sig i rum genom att studera en specifik grupp, i detta fall 

landstingspolitiker i Norrbottens län. Studien avgränsar sig i tid genom att studera en specifik 

händelse som sker under en viss tid, i denna studie införande samt tillämpning av balanserad 

styrning i Norrbottens läns landsting.  

3.3.1 Urval och klassificering av aktörer 

Efter som syftet med denna studie är att studera landstingspolitikers förväntningar vid 

införande samt tillämpning av en ny styrmodell föll det naturligt att intervjua politiker vid 

Norrbottens läns landsting. När man skall göra kvalitativa undersökningar tillämpas vanligtvis 

ett icke-sannolikhets urval (Denscombe, 2000, sid. 22f) även kallat strategiskt urval (Trost, 

2005, sid. 117f). Eftersom en kvalitativ undersökning i regel innefattar färre aktörer än en 

kvantitativ undersökning väljer man ut de aktörerna som bäst passar in på de frågeställningar 

man vill ha besvarade (Denscombe, 2000, sid. 23), det läggs inte lika stor vikt på att ha ett 

representativt urval, utan man vill uppnå en så stor spridning som möjligt (Trost, 2005, sid. 

117). Vi har begränsat vårt urval med hjälp av två klassificeringar vilka är att aktörerna måste 

blivit informerade om att balanserad styrning ska införas i Norrbottens läns landsting och att 

de måste vara aktiva som politiker inom det studerade landstinget. För att kunna ge en så 

generell bild som möjligt och för att bättre kunna analysera avvikande åsikter valdes aktörerna 

så att både heltids- och fritidspolitiker var representerade, vidare var oppositions- såväl som 

majoritetspolitiker representerade. Heltidspolitiker definierar vi som de politiker som arbetar 

heltid som politiker inom Norrbottens läns landsting. Fritidspolitiker definierar vi som de 

politiker som har ett annat arbete på sidan av sitt uppdrag som politiker inom Norrbottens läns 

landsting. Vi lade även stor vikt på att aktörerna skulle vara av varierande ålder och kön. 

Tabell 2 illustrerar fördelningen av aktörerna. Skillnaden mellan yngre och äldre politiker drar 

vi vid 45 års ålder.  Vi anser oss nöjda med urvalet av landstingspolitiker i vår studie då vi 

anser att aktörerna representerar hela mångfalden av landstingpolitikerna.  

Tabell 2: Fördelning av urval 

Majoritet Opposition 

Heltidspolitiker Fritidspolitiker Heltidspolitiker Fritidspolitiker 

Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

  1 1 1   1 1  1    1  



21 

 

3.4 Informationsinsamlingsmetod 

För att på bästa sätt förstå hur människor uppfattar sin värld och sitt liv och få ett djup i 

studien ska man enligt Kvale (1997, sid.15) intervjua dessa. Genom intervjuer tar man del av 

en annan människas kunskap, erfarenheter, känslor och attityder.  Under en intervju lyssnar 

bland annat intervjuaren till den intervjuades drömmar, förhoppningar och farhågor och får ta 

del av dennes åsikter och synpunkter beskrivet med egna ord. Kvale (1997, sid. 17) beskriver 

intervjuer som ett sätt att förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel. Trost (2005, sid. 

33) lyfter fram att intervjuer möjliggör att den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att 

handla eller bete sig blir synligt. Eftersom studien utgår från att förstå aktörernas 

förväntningar användes intervjuer som informationsinsamlingsmetod. 

Denscombe (2000, sid. 134f) beskriver tre stycken olika forskningsintervjuer vilka är 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer vilket tillåter intervjuaren att vara flexibel under intervjun. Vid 

de semistrukturerade intervjuerna har vi haft en färdig lista med ämnen som ska behandlas 

och frågor som ska besvaras. Svaren var av öppen karaktär och tyngdpunkten låg vid aktören 

som utvecklade sina synpunkter. Bryman och Bell (2005, sid. 363) betonar de 

semistrukturerade intervjuerna som en flexibel intervjuprocess där tonvikten måste ligga på 

hur intervjupersonen uppfattat och förstår frågor och skeenden, det vill säga på det som 

intervjupersonen upplever är viktigt vid en förklaring. 

För att generera en djupare förståelse samt bakgrundsinformation angående varför och på 

vilket sätt Norrbottens läns landsting skall införa balanserad styrning i organisationen valde vi 

att göra en inledande intervju med en av tjänstemännen som sitter i projektgruppen och 

ansvarar för processen och utformandet av styrmodellen. Intervju med tjänstemannen gjorde 

vi innan intervjuerna med landstingspolitikerna, vilket ledde till att vi kände oss mer 

förberedda och säkra i vår roll som intervjuare inför dessa intervjuer. Detta resulterade i totalt 

åtta semistrukturerade intervjuer, sju intervjuer med landstingspolitiker och en intervju med 

en tjänsteman. Där studiens fokus ligger på de sju landstingspolitikerna då dessa är direkt 

hänförbara till studiens syfte.        

Vår första kontakt med de åtta aktörerna skedde via telefonsamtal, där vi presenterade oss 

själva och förklarade studien och studiens syfte. Alla aktörer som kontaktades var positiva till 

att delta i studien genom att ställa upp på intervjuer. Vid telefonsamtalet bokades även tid och 

datum för intervjuer, där vi försökte vara så flexibla som möjligt med datum och tid för att 

underlätta så mycket som möjligt för aktören. Platsen för intervjun skedde på respektive 

aktörs arbetsrum eller i angränsade rum, vilket medförde en trygghet för aktören som kände 

till miljön. En intervju blev avbokad på bekostnad av tidsbrist hos aktören. Totalt sju 

intervjuer med politiker inom Norrbottens läns landsting utfördes där fördelningen mellan 

partitillhörighet som delas upp i majoritetspartier och oppositionspartier samt fördelningen 

mellan heltidspolitiker och fritidspolitiker visas i nedan i tabell 3. Totalt resulterade 

intervjuerna med de sju landstingspolitikerna samt den inledande intervjun med 

tjänstemannen i sex timmars intervjutid. 
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Tabell 3: Fördelning av aktörer 
 

Majoritetspartier  

 

Oppositionspartier  

 

 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Centerpartiet 

Heltidspolitiker 1 1 1 1 

Fritidspolitiker 1 1 1 
 

 
Vid intervjutillfället gavs aktörerna möjlighet att relativt fritt beskriva och förklara sin syn på 

frågorna som behandlades. För att underlätta för oss fanns en intervjuguide tillgänglig under 

samtliga intervjuer, se Bilaga 1 för intervjuguiden för den inledande intervjun med 

tjänstemannen och Bilaga 2 för intervjuguiden med de sju landstingspolitikerna. Trost (2005, 

sid. 71) beskriver att det är viktigt för intervjuaren att kunna intervjuguiden utantill innan 

intervjuerna ska genomföras, detta tog vi fast på och lärde oss hela intervjuguiden utantill 

inför första intervjutillfället. Tonvikten under intervjuerna låg på att hålla samtalet så öppet 

som möjligt med en viss grad av struktur för att få svar på alla frågor i intervjuguiden.  

I slutskedet av varje intervju ställdes frågan om aktörerna önskade vara anonyma eller om titel 

eller namn eller både och fick användas i studien. Varför denna fråga behandlades sist under 

intervjun var på grund av att aktörerna skulle få möjlighet att ta ställning till om de ville vara 

anonyma eller inte utifrån de frågor som hade berörts under intervjun. Av de åtta aktörerna 

var det en aktör som önskade vara anonym till namn men inte till titel. Vi upplevde att vi blev 

bra bemötta av alla åtta aktörer, och att aktörerna verkade intresserade av ämnet. 

Alla intervjuer spelades in, med aktörens godkännande, med dubbel uppsättning av 

inspelningsapparatur bestående av mobiltelefoner. Inspelningen gjordes för att på bästa sätt 

kunna vara närvarande och följa aktören under hela intervjun. Vi var även intresserade av hur 

aktörerna säger saker samt att göra en noggrann analys av vad aktörerna har framfört, vilket 

kan fångas upp genom att spela in intervjuerna. Enligt Trost (2005, sid. 53) finns det både för- 

och nackdelar med att spela in intervjuerna. De fördelar som framhävs är att man kan lyssna 

till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt och man kan skriva ut intervjun och analysera 

vad som sagts ordagrant. En annan fördel är att man inte behöver göra några anteckningar 

utan kan lägga sin fulla uppmärksamhet på frågorna och svaren under intervjun. De nackdelar 

som Trost (2005, sid. 53) tar upp är bland annat att det oftast tar lång tid att lyssna till det 

inspelade materialet och att det är besvärligt att spola dem fram och tillbaka för att leta rätt på 

en detalj. En ytterligare nackdel som nämns är att aktören kan bli hämmad eller besvärad av 

inspelningen, vilket kan leda till att svaren inte blir fulländade. Vi upplevde att aktörerna inte 

påverkades av inspelningen i den mån av att de blev hämmade och inte lämnade lika 

uttömmande svar, vilket vi anser att vi fick. 

3.5 Metod vid analys och tolkning av informationen 

När man gjort alla planerade intervjuer återstår att analysera och tolka dem (Trost, 2005, sid. 

125). Vi sammanställde samtliga intervjuer genom att transkribera dem så att de blev till 

löpande text för att kunna analysera och tolka materialet på ett mer ingående sätt. Bryman och 

Bell (2005, sid. 376) beskriver att fördelen med att transkribera är att materialet blir lättare att 

analysera och man bevarar intervjupersonens ordalag och uttryckssätt, dock så är det väldigt 
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tidskrävande och det leder till ett stort antal sidor att gå igenom vid analysen. Trost (2005, sid. 

125) betonar även problemet med att transkribering mynnar ut i många sidor text per 

intervjuperson vilket resulterar i att det kan vara svårt att få en överblick över materialet. 

Trots detta i åtanke övervägde fördelarna med transkriberingen då vi anser att detta skulle 

leda till en mer noggrann och omfattande analys och tolkning av informationsinsamlingen. 

Totalt resulterade transkriberingen i 80 sidor A-4 sidor text som kom att utgöra underlag för 

tolkning och analys. 

När transkriberingen av intervjuerna var sammanställda, sammanfattades resultatet från 

intervjuerna i studiens empiriska del. För att säkerställa att den information som presenteras i 

studiens empiriska del är relevant med tanke på syftet med studien sorterade vi materialet för 

att göra det mer överskådligt.   

Därefter påbörjades analysen och tolkningen av materialet där vi strukturerade upp analysen 

med hjälp av olika teman som identifierades och tolkades för att sedan kopplas till relevanta 

teorier som presenteras i den det andra kapitlet, den teoretiska referensramen. För att 

underlätta analysen hade vi även vår sammanfattande teorimodell till hjälp som utformats 

med utgångspunkt i tidigare studier och teorier inom ämnesområdet.  

3.6 Metodproblem 

En studie ska aktivt försöka minimera problem som är relaterade till pålitlighet, det vill säga 

studiens giltighet, samt tillförlitlighet. Bryman och Bell (2005, sid. 48) definierar pålitlighet 

som ett sätt att avgöra om de slutsatser som genererats från en studie hänger ihop eller inte, 

vidare definieras tillförlitlighet som huruvida resultatet av en studie blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt. Det är viktigt att även kvalitativa studier genomgår en 

kritisk granskning för en bedömning om studiens slutsatser är giltiga och att lita på. Genom 

att kritiskt bedöma studiens pålitlighet och tillförlitlighet innebär att hålla sig kritisk till 

kvaliteten på det insamlade materialet (Jacobsen, 2005, sid. 255).   

För att förbättra pålitligheten i vår informationsinsamling var det viktigt för oss att varje 

enskild intervju skedde på en plats där aktörerna kände sig trygga för att inte på något sätt 

riskera att situationen skulle påverka deras svar på våra intervjufrågor. Vi såg det även viktigt 

att tillåta aktörerna att ta den tid de önskade vid varje intervjufråga som behandlades och inte 

avbryta aktören på något sätt för att säkerställa så uttömmande svar som möjligt.  Under tre av 

intervjuerna uppkom det störningsmoment i form av telefonsamtal till aktörerna, dock anser vi 

att detta inte ledde till att vårt material förlorade sin pålitlighet på något sätt då aktörerna 

uppträdde ursäktande mot oss som intervjuare under dessa moment. Faktumet att vi spelade in 

intervjuerna anser vi inte påverkade aktörernas svar då de var trygga med situationen. Vår 

uppfattning är att intervjuerna har lett till ett bra material som fångat aktörernas förväntningar. 

Att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ studie innebär i klassisk mening huruvida aktörerna är 

neutrala till sin verkan, och om de skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle (Denscombe, 

2000, sid. 250). Eftersom vår studie syftar till att öka förståelsen för landstingspolitikers 

förväntningar på införandet samt tillämpning av styrmodellen balanserad styrning anser vi det 

som svårt att uppnå en hög tillförlitlighet med studien. Vi anser att det inte är det relevanta 

med studien, att den skulle kunna göras om med samma resultat då vår studie försöker fånga 

djupet hos varje enskild aktör och dennes förväntningar.   
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras först organisationen, Norrbottens läns landsting, följt av en 

förklaring kring hur arbetet med att införa balanserad styrning i Norrbottens läns landsting 

har fortlöpt från det första stadiet fram till nuvarande läge. Vidare presenteras den insamlade 

empiriska informationen från de utförda intervjuerna, dessa intervjuer utgör huvuddelen av 

kapitlet.  

4.1 Norrbottens läns landsting 

Norrbottens läns landsting (NLL) är en politisk organisation som styrs av förtroendevalda 

politiker vilka består av landstingsfullmäktige, valutskott, revisorer, fullmäktigeberedningar, 

landstingsstyrelse samt patientnämnd. Den så kallade driftorganisationen i landstinget består 

av landstingsdirektören som finns med sin stab i landstingshuset i Luleå. Staben består av 

funktionerna: personal, information, ekonomi, hälso- och sjukvård samt en regional enhet. 

Driftsorganisationen är i sin tur indelad i divisioner som verkar över hela länet. Landstingets 

organisation omfattar även ett sekretariat som finns som hjälp till de politiska beredningarna. 

(Norrbottens läns landsting, 2013a) 

NLL är Norrbottens största arbetsgivare och har cirka 7 000 anställda, där den största delen 

arbetar inom hälso- och sjukvård. Landstingets vision är: 

”Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med 

livskraft och tillväxt.” 

De viktigaste uppdragen för NLL är hälso- och sjukvården, tandvården samt att stärka 

regionens tillväxt och utveckling. Verksamhetsidén för NLL är att de ska arbeta för 

norrbottningens välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva genom allmänna politiska 

val. Organisationen ska arbeta för en jämställd och jämlik hälsa genom aktivt förebyggande 

och hälsofrämjande åtgärder. Dessa åtgärder inom hälso- och sjukvård och tandvård ska 

fördelas efter behov och ska huvudsakligen finansieras genom skatter. NLL ska även genom 

aktiva regionala utvecklingsinsatser och kulturverksamhet medverka till Norrbottens 

utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. 

(Norrbottens län landsting, 2013b)   

Verksamheten inom landstinget ska vara målstyrd, resultatorienterad, decentraliserad, 

obyråkratisk och ha tydliga beslutsnivåer. Organisationen lägger stor vikt vid att ta tillvara på 

alla medarbetares kunskaper och erfarenheter därför är lärande och utveckling naturliga delar 

av det dagliga arbetet. (Norrbottens läns landsting, 2012a)  

Som en politisk organisation styrs NLL av landstingsfullmäktige, som är det högsta 

beslutande organet, bestående av 71 ledamöter som representerar sju olika partier. 

Landstingsfullmäktige tar beslut om mål och riktlinjer för verksamheten samt frågor som 

berör ekonomin såsom skatt och budget. Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige 

förbereds av landstingsstyrelsen, som består av 15 ledamöter, det är även landstingsstyrelsen 

som sedan ansvarar för att besluten verkställs. För närvarande sitter Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet i majoritet, i både fullmäktige och styrelsen, i opposition sitter 

Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet samt Folkpartiet. De 

flesta politiker inom landstinget är fritidspolitiker vilket innebär att de sköter sina uppdrag 

som politiker vid sidan av sitt vanliga arbete (Sveriges kommuner och landsting, 2009). 
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Eftersom landstinget är en politisk styrd organisation är det viktigt att gränsen mellan 

politikens styrning och verksamhetens ledning är tydlig. (Norrbottens läns landsting, 2012b)   

Norrbottens läns landsting finansieras till största del genom landstingsskatten, för närvarande 

betalar norrbottningarna 10,4 % av sina bruttoinkomster i landstingsskatt, där skattesatsen 

bestäms av landstingsfullmäktige (Norrbottens läns landsting, 2011). En mindre del av 

finansieringen sker genom stadsbidrag, patientavgifter och försäljning av vård och andra 

tjänster (ibid). För år 2012 uppgick nettokostnaderna för Norrbottens läns landsting till 6,4 

miljarder kronor, de totala skatteintäkterna för samma år var 4,8 miljarder kronor 

(Norrbottens läns landsting, 2013c).  

Under år 2013 kommer NLL präglas av förändringar vilket kommer att påverka stora delar av 

organisationen. Förändringarna är en följd av det inriktningsbeslut som landstingsfullmäktige 

tog om att införa närsjukvård. Detta innebär förändringar inom den nuvarande 

divisionsstrukturen. Detta omfattade arbete har börjat under år 2013 men kommer även att 

fortsätta under 2014. (ibid) 

4.1.1 Balanserad styrning i Norrbottens läns landsting 

Vi gjorde en inledande intervju med Carola Fransson för att generera bakgrundsinformation 

angående införandet av balanserad styrning i organisationen samt hur den balanserade 

styrningen kommer att vara utformad.  Fransson är budgetchef i NLL och en av de som 

ansvarar för planeringsprocessen inför införandet av balanserad styrning.  

Enligt Fransson har de som arbetar inom NLL under en tid känt ett behov av att se över 

styrningen, och när det år 2012 togs ett beslut om att se över organisationen, framfördes även 

en förfrågan att se över hur landstingets styr- och ersättningssystem ser ut. För närvarande 

styrs NLL med hjälp av en landstingsplan som landstingsfullmäktige utformar. 

Landstingsplanen är ett styrdokument som innehåller de styrande riktlinjerna och principerna, 

men även mycket detaljer. Fransson menar att landstingsplanen består av en stor mängd 

information vilket innebär att det har varit svårt att få en överblick över materialet: 

”Man ser inte skogen för alla träd.” 

Under hösten 2012 fick Fransson i uppdrag att börja arbeta fram en ny styrmodell för NLL, 

där riktlinjerna var att styrmodellen skulle bestå av en landstingsplan och en styrelseplan. 

Vidare berättar Fransson att det inte från början var klart att det skulle bli just balanserad 

styrning, men att de ganska snabbt fastnade för den styrmodellen då projektgruppen studerade 

andra framgångsrika landsting i Sverige. Till midsommar 2013 kommer utformandet av den 

balanserade styrningen i princip att vara färdig.  

Den balanserade styrningen är tänkt att vara utformad på så sätt att landstingsfullmäktige 

kommer att ta de strategiska och övergripande målen, vidare kommer landstingsstyrelsen i sin 

tur att bryta ner dessa i mer konkreta mål. Därefter kommer landstingsdirektören i dialog med 

divisionerna att ta fram styrkort för varje enskild division. Hur långt ner i organisationen den 

balanserade styrningen kommer att gå kan dock inte Fransson svara på i nuläget. Styrkorten 

kommer, enligt Fransson, att ha fem perspektiv: medborgare, verksamhet, kunskap och 

förnyelse, medarbetare och ekonomi. 
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4.2 Intervjuer med landstingspolitiker 

Huvuddelen av det insamlade empiriska materialet i denna studie består av material insamlat 

genom intervjuer med politiker i Norrbottens läns landsting. Nedan presenteras vårt insamlade 

material från intervjuerna med de sju politikerna. Informationen som intervjuerna har 

genererat har sorterats upp för att bli mer överskådlig.   

4.2.1 Åsikter om nuvarande styrning 

Samtliga sju aktörer som intervjuades poängterade att styrning är viktigt speciellt i en sådan 

stor organisation som Norrbottens läns landsting. Anders Josefsson som är fritidspolitiker 

inom Moderaterna menar att styrning är oerhört viktigt och att ju större organisationen är 

desto viktigare blir det. Idag har NLL cirka 7 000 anställda vilket kräver en effektiv styrning 

där alla är medvetna om vilken styrmodell som används samt att beslutfattarna fattar rätt 

beslut utifrån modellen. En fritidspolitiker inom Socialdemokraterna menar att: 

”Det handlar ju om att styra vart man vill och hur man styr en hel skuta 

på något sätt och det är ju klart att det måste finnas någon form av 

styrning annars kollapsar vi.” 

Den nuvarande styrningen inom landstinget är renodlad budgetstyrning som styrs genom 

landstingsplanen, det vill säga vad politikerna vill med verksamheten rent finansiellt. 

Josefsson berättar för oss att styrnigen går till så att respektive enhet tilldelas en budget där 

verksamhetschefen inom varje enskild enhet har till uppgift att hålla sig inom budgeten: 

”Det enda politikerna ansvarar för rent krasst är för tilldelning av 

pengar, det vi vill satsa på, det vi inte vill satsa på, det vi vill öka och så 

vidare.”  

Kent Ögren som är landstingsråd och styrelseordförande för Socialdemokraterna berättar att 

den nuvarande styrningen har väldigt övergripande mål som är svåra att mäta och där det 

största problemet är att styrningen endast fokuseras på finansiella mål. Vidare förklarar Ögren 

att hans upplevelse av tio år inom landstinget är att organisationen har väldigt omfattande 

beslutsunderlag som nästintill har varit omöjligt för medborgarna att ta sig till. Detta har 

Ögren arbetat för att komma tillrätta med genom att krympa den så kallade landstingsplanen 

volymmässigt, samt göra den mer tydlig för medborgarna.   

År 2005 togs styrelseplanen bort i ett beslut av den nytillträdande landstingsdirektören. 

Styrelseplanen var ett dokument som landstingsstyrelsen tog fram med utgångspunkt i 

landstingsplanen som utarbetades på fullmäktigenivå. Ögren berättar att styrelseplanen, innan 

borttagandet 2005, var tydlig och konkret men dåligt utvecklad vad gäller målformulering 

samt mät- och uppföljningsbara mål. Styrelseplanen resulterade i sin tur i att 

divisionscheferna gjorde sina egna divisionsplaner utifrån styrelseplanen. Men när 

styrelseplanen togs bort så beskriver Ögren det som att:  

”Då tappade vi ju det politiska inflytandet över planen. Fullmäktige på 

den högsta nivån bestämde en plan som var fortfarande väldigt 

övergripande och väldigt omfattande, och så tog vi bort mellanplanen och 

så lät vi landstingsdirektören tolka politikers vilja i divisionsplaner. Och 

det där har vi funderat på av och till men inte riktigt känt orken till att 

göra någonting annorlunda”  
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Majoriteten av aktörerna är eniga om att den nuvarande styrningen är otydlig och ineffektiv 

och att det finns ett behov av utveckla styrningen. Stefan Tornberg som sitter i 

oppositionsrådet och är gruppledare för Centerpartiet tycker att den nuvarande styrningen 

överlag fungerar bra, men där han frågar sig:  

”Hur medveten är styrningen egentligen?”  

4.2.2 Tidigare erfarenhet av balanserad styrning 

Fem av de sju aktörerna har tidigare erfarenhet av balanserad styrning, dock i olika 

omfattning. Flera av aktörerna har kommit i kontakt med balanserad styrning via Luleå 

kommun som använder sig av modellen sedan cirka tio år tillbaka. Mattias Karlsson som är 

oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna har bland annat erfarenhet av balanserad 

styrning på strategisk nivå i Luleå kommun där han arbetade som ledamot i kommunstyrelsen 

under mandatperioden 2006-2010.  

Även Ingmari Åberg som är fritidspolitiker i Vänsterpartiet, Anders Josefsson, en 

fritidspolitiker inom Socialdemokraterna samt Stefan Tornberg har erfarenhet av balanserad 

styrning från sina tidigare uppdrag inom Luleå kommun. Josefsson har även erfarenhet av 

modellen från den privata sektorn där han jobbade som konsult på Trafikverket. Där han 

dessutom delvis var med och utformade den balanserade styrningen för företaget. Han 

förklarar för oss att på grund av tidigare erfarenhet har han ”bra koll” på modellen och vad 

den innebär. Åberg berättar att hon förstår själva modellen och att hon vet att balanserad 

styrning handlar om perspektiv, men: 

”… sedan finns det ju säkert saker jag inte riktigt har fattat. Men det får 

jag väl komma in på sen då.” 

Ögren och Monica Carlsson, landstingsråd i Vänsterpartiet berättar för oss att de inte har 

någon tidigare erfarenhet av balanserad styrning. Carlsson har endast kommit i kontakt med 

begreppet via ”hörsägen”. Hon berättar vidare att hon upplever att hon förstår modellen och 

principerna kring den. Ögren berättar att han har studerat en del enklare teoretisk kunskap om 

balanserad styrning samt pratat med personer som jobbar med modellen inom kommunen. 

Han upplever att han förstår modellen samt sättet att ”tänka” kring den.  

4.2.3 Information om införandet av balanserad styrning 

Alla sju aktörer har blivit informerade om att den nya styrmodellen balanserad styrning ska 

implementeras i NLL men på olika sätt och i olika grad. De flesta aktörerna berättar att de har 

blivit informerade av tjänstemän som är ansvariga för den nya styrmodellen men även på sina 

gruppmöten inom partierna samt av styrelseordförande Ögren. Ögren berättar för oss att han 

själv har en särställning gentemot de andra politikerna:  

”Jag är ju här varje dag, jag är ju en del av det, jag ska inte säga 

ledningen för det vore att ta på sig för stor kostym, men jag får väldigt 

mycket frågor och funderingar under dagarna; nu är vi på väg att göra så 

här, är det okej? Hur känns det politiskt?” 

Vidare berättar Ögren att han har varit med och informerat om den nya modellen, balanserad 

styrning som ska föras in i landstinget tillsammans med tre kollegor från landstingsledningen. 

Han berättar att de har haft ett antal informationsmöten samt gruppledaröverläggningar där 

den nya styrningen har varit en återkommande stor fråga. De har även informerat 

landstingsstyrelsen om modellen. 
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Åberg, fritidspolitiker inom Vänsterpartiet, berättar för oss att alla partier som sitter i 

majoritet fick information av Ögren angående styrmodellen då de hade en genomgång om den 

nya landstingsplanen och ”tänket” kring den samt den nya styrmodellen balanserad styrning. 

Vidare berättar Åberg att hon är tillfredsställd med informationen: 

”Men det kanske har med att göra att jag har lite bakgrundskunskap så 

tror jag att det blir lättare än om man är helt ny med tänket.”  

Tornberg, oppositionsråd i Centerpartiet, berättar för oss att han fått information om att 

balanserad styrning ska införas i organisationen av tre tjänstemän. Karlsson, oppositionsråd i 

Moderaterna, berättar även han att han blev informerad av tjänstemän på en 

gruppledaröverläggning där alla partiers gruppledare var representerade. Det informerades om 

vilka förändringar som önskades göra gällande styrnigen samt det balanserade styrkortet. 

Vidare berättar han att han även fått möjlighet att bjuda in dem till Moderaternas gruppmöte: 

”Jag har haft ekonomichefen och budgetchefen på gruppmötet för den 

Moderata landstingsfullmäktigegruppen där de gått igenom det där. Jag 

tror att det är svårt att på så kort information förstå vad balanserad 

styrning är om man inte har arbetat med det tidigare. Jag märkte på min 

grupp att det fanns mycket frågetecken och att det fanns mycket; okej, blir 

det här bara någonting som man kan visa upp.”  

Fritidspolitikern inom Socialdemokraterna blev informerad på Socialdemokraternas 

gruppmöte. Fritidspolitikern anser sig tillfredsställd med informationen men pekar på att det 

är mycket tack vare tidigare erfarenhet av styrmodellen.  

4.2.4 Delaktighet i utformandet av balanserad styrning 

Politikernas delaktighet i modellens utformande process är låg bland de olika aktörerna men 

Ögren har, som vi nämnt tidigare, även här en särställning gentemot de andra politikerna. Han 

berättar för oss att han har en ganska ingående dialog med de tjänstemän som är ansvariga för 

processen. Ögren uttrycker det som: 

”Jag har en ganska regelbunden kontakt med de som jobbar med planen, 

[avser det balanserade styrkortet] så varannan vecka växlar vi 

synpunkter och tankar kring utformandet. Jag får liksom lämna 

synpunkter och jag tycker att jag har varit väldigt delaktig i processen 

utan att stå för själva hantverket om man säger så.” 

De två Moderaterna, oppositionsrådet Karlsson samt fritidspolitikern Josefsson, har inte fått 

vara med i själva processen att utforma styrkortet inom den balanserade styrningen. Däremot 

påpekar de att de kommer att vara delaktiga i framtiden vad gäller utformandet av målen. 

Även Åberg och Tornberg poängterar att de inte har varit delaktiga i processen. 

Fritidspolitikern inom Socialdemokraterna anser sig däremot ha fått vara med på ett ”hörn”: 

”Oftast är det ju de det handlar om det här med balanserad styrning, att 

man får vara med, att alla får vara med och tycka till på något sätt. 

Tidigare har det varit ett färdigt dokument som kommit som vi får tycka 

till om och peta i några ord och några meningar, ändra någon innebörd 

eller någonting.” 
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4.2.5 Förväntningar på införandet av balanserad styrning 

Majoriteten av de aktörer vi intervjuat uppger att de förväntar sig att det kommer uppstå en 

del problem och det kommer krävas tid när en ny styrmodell ska införas. Ögren beskriver 

detta som att: 

”Det är ungefär som att vara andrestyrman på en atlantångare, man ser 

en skeppare som lägger om kursen 16 grader och sedan står man bakom 

och tittar, och så konstaterar man att det tar 32 sjömil innan det börjar 

svänga.” 

Josefsson, fritidspolitiker inom Moderaterna, tror att det kommer att gå ”smärtfritt” och 

ganska enkelt att implementera balanserad styrning i NLL vilket är motsatsen till vad de andra 

aktörerna förväntar sig. Han tror att bra information har lett till höga förväntningar, vilket 

underlättar införandet. Dock tror Josefsson att man får räkna med att det kommer bli kaos ett 

litet tag, men han tror att det går att minimera den tiden. 

Det är viktigt att alla politiker är med på det här säger Åberg, fritidspolitiker i Vänsterpartiet.  

Den stora utmaningen är ju att få hela organisationen med på detta. Åberg ser en farhåga i att 

det kan ta lite tid, men samtidigt så tror hon att det kanske också måste få ta lite tid, att inte 

vara otåliga. 

Även Karlsson påpekar att man får se det första året som ett pilotår. Han väntar sig att det 

kommer att ta tid och att det kommer att göras fel. Landstingsfullmäktige kommer ta fel 

strategiska mål, styrelsen kommer sedan formulera mål utifrån detta för verksamheten, det 

kommer bli fel i hela kedjan ner, inte i alla mål men i vissa mål. Han tror inte heller man 

lyckas få hela organisationen delaktig direkt, vilket han anser krävs för att lyckas:  

”Det viktiga är att inte ge upp när det blir svårt, utan att man fortsätter 

jobba med modellen. Levande styrning måste man arbeta med dagligen, 

jag tror att det kommer att ta sin tid och det kommer att vara mycket blod, 

svett och tårar.”  

Carlsson, landstingsråd i Vänsterpartiet, är lite oroad över att det går så fort, hon tror 

införandet hade gått lättare om man lät idén mogna litegrann hos organisationen. En 

Socialdemokratisk fritidspolitiker tror att man börjar med den strategiska planen då den är ett 

så pass viktigt dokument, sedan får man se om det fungerar bra. Han säger att han uppriktigt 

inte vet om det kommer fungera i landstinget. Vidare menat han att det inte kommer att gå 

smärtfritt och att det kommer att stöta på patrull vid införandet, både politisk patrull och 

tjänstemannapatrull, det kommer att finnas de som inte gillar den här idén, både bland 

politiker och bland tjänstemän. 

4.2.6 Förväntan på förbättrad återkoppling 

De flesta aktörerna tryckte väldigt mycket på att återkopplingen av målen blivit lidande vid 

den nuvarande styrningen. Karlsson anser att det för närvarande inte finns någon styrning som 

fungerar överhuvudtaget i organisationen:  

”Den är oerhört komplicerad att styra, det är över 7 000 anställda, det 

finns fem sjukhus i länet, 37 vårdcentraler, du har folktandvård, du har 

kultur, du har regionaltillväxtenhet. Alltså det är en ganska stor 

organisation och man har ingen styrmodell som håller i dagsläget.”  
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Ögren berättat att det som politikerna har haft i fokus tidigare år, vid den nuvarande 

styrningen, är i princip bara hur resultatet ser ut i förhållande till kronor. En väldigt liten del 

har handlat om uppföljningen av verksamheten:  

”Tidigare har det varit fokus på, är vi över eller under noll när året är 

slut? Är resultatet positivt? Och väldigt lite utvärdering av 

vårdeffekterna, vilka effekter har vi fått av de pengar vi har satsat?” 

Det är främst pengarna som har varit i fokus vid den nuvarande styrningen enligt Åberg, 

fritidspolitiker i Vänsterpartiet, målen som politiken har utformat har inte diskuteras. Hon 

menar att uppföljningen säkert är rätt ekonomiskt, men det säger inte så mycket om själva 

utfallet av målen:  

”Det är ju det som ligger bakom siffrorna som jag vill veta, inte att vi 

ligger minus 4,3 miljoner på en post, det är varför det är 4,3 miljoner 

minus. […] För siffror säger inte något om du inte får veta varför de 

siffrorna står där” 

Aktörerna förväntar sig att detta problem med lidande återkoppling kommer att minska vid 

tillämpningen av den nya styrmodellen balanserad styrning. Carlsson, landstingsråd i 

Vänsterpartiet, förväntar sig att balanserad styrning blir en trygghet i hennes egen 

arbetssituation då uppföljningen underlättas vilket hon ser som en stor fördel med modellen. 

Karlsson förväntar sig, i likhet med Carlsson, att arbetssituationen kommer att förenklas i och 

med den nya modellen. Han poängterar att det blir lättare att utvärdera verksamheten under 

årets gång genom kvartals- eller månadsvisa återkopplingar för att se hur långt verksamheten 

har kommit på något av de strategiska målen som politiken utformat, om verksamheten är på 

väg att uppfylla dessa mål eller om något strategiskt mål är omöjligt att uppfylla så kan man 

justera det. 

Även Tornberg förväntar sig att återkopplingen ska bli bättre vid tillämpning av den nya 

styrmodellen där han främst hoppas att fullmäktigeledamöterna får möjlighet att se ett 

tydligare resultat av styrningen inom den återkoppling som sker. Fritidspolitikern inom 

Socialdemokraterna förväntar sig i likhet med Tornberg att återkopplingen blir tydligare och 

poängterar även en känsla av trygghet om verksamheten kan ses på ett tydligare sätt, där 

fullmäktigeledamöterna är lite mer delaktiga i styrningen vilket leder till en bättre överblick 

över verksamheten. Ögren uttrycker sina förväntningar av balanserad styrning som att: 

”Politikerna och politiken tar ett fastare grepp över styrningen, av så att 

säga verksamheten, vilket känns bra.”  

Eftersom tydligheten ökar med den nya styrmodellen förväntar Ögren sig att det även blir 

tydligare för dem som vill ställa politikerna till svars för sådant som inte fungerar inom 

verksamheten. Samtidigt som politikerna, i sin tur, kan ställa krav på verksamheten på ett 

bättre sätt än innan. Detta anser han resulterar i en press från olika håll för att uppnå de mål 

som politikerna utformat. En av nycklarna till framgång kommer enligt Ögren att vara att få 

igång processen mellan politikerna och verksamheten längst ut i organisationen. Ögren menar 

även att balanserad styrning kommer att göra det lättare att mäta de resultat som politiken vill 

uppnå med verksamheten. Den nya styrmodellen förtydligar, enligt Ögren: 

”Vad får vi ut för effekter av pengarna? Vi sätter ändå 6,5 miljard till 

sjukvård, men vi vet inte riktigt vad vi får ut av det om det är ett bra 

resultat.”  
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4.2.7 Förväntan på en tydligare styrning 

Vid den nuvarande styrningen anser aktörerna att det som kommer från politiken är otydligt 

och inte så konkret som det borde vara för en effektiv styrning. Ett annat problem enligt 

majoriteten av aktörerna är att olika grupper inom organisationen inte jobbar mot samma mål 

vilket de förväntar sig kommer att förbättras med den nya styrmodellen. Karlsson, 

oppositionsråd inom Moderaterna, menar att det inte kommer att råda något tvivel om vad 

politiken vill med verksamheten via tillämpningen av balanserad styrning och han anser att 

styrmodellen kommer att hålla ihop verksamheten på ett betydligt bättre sätt än innan: 

”Jag tror att man kommer att uppleva att ledningen tar ett större ansvar 

för verksamheten och förhoppningsvis blir det också mer tydligt vad den 

politiska ledningen vill med verksamheten.” 

Ögren poängterar att det viktiga är att politikerna är tydliga med vad som förväntas av 

verksamheten. Införandet av balanserad styrning innebär att landstingsplanen kommer att 

brytas ner på ett konkretare sätt vilket underlättar för olika grupper samt olika nivåer inom 

organisationen. Tornberg förväntar sig att det blir tydligare för landstingsstyrelsen att se sin 

roll inom organisationen, vidare menar han att den nya styrmodellen kommer att ge en bättre 

struktur för divisionerna där de tydligt vet vad landstingsstyrelsen förväntar sig av dem.     

I likhet med de andra aktörerna, förväntar sig Josefsson en tydligare styrning. Där han 

framförallt hoppas på en bättre politisk dialog, och eventuell debatt om vilka mål politikerna 

ska sätta och vilka mål som är rimliga och inte bara prata pengar, eftersom pengar bara är ett 

medel för att kunna leverera vård. Vidare förväntar sig fritidspolitikern inom 

Socialdemokraterna att balanserad styrning leder till en tydlighet för tjänstemännen, att de på 

ett tydligare sätt känner till sina arbetsuppgifter:     

”Jag kan tänka mig att man känner som tjänsteman att man har haft 

ganska fria tyglar när man har tolkat politiken ur ett dokument som är 

ganska halvluddigt. […]Nu får de helt plötsligt ganska tydliga mål, nu 

måste de börja tänka och arbeta på ett annat sätt, balanserad styrning 

kommer att innebära en inlärningsprocess för tjänstemännen.” 

Karlsson tror att tjänstemännen kommer att få det lättare och de kommer kunna säga: ”det är 

inte jag som fattat det här beslutet utan det är politiken som har gjort det”. Så tjänstemännen 

kan stötta sig mot det högsta beslutande organet som är landstingsfullmäktige. Vidare 

förväntar sig Karlsson att operativa domänen på ett bättre sätt kan känna sig delaktig i att 

uppnå de resultat som politiken vill, att de har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation 

och de mål samt åtgärder som finns. Ögren poängterar att han har noterat att de som arbetar 

inom organisationen har längtat efter en ny styrmodell: 

”Vårdcentralerna tycker att det är väl bra. De menar att det är på tiden 

att politikerna berättar vad de är som förväntats utav pengarna som 

vårdcentralerna får. Jag har än så länge inte noterat någon som sitter 

och säger, det här ska vi aldrig göra, eller nu är det helt åt helsike. Det 

känns riktigt bra än så länge.” 

4.2.8 Förväntan på ökat inflytande internt inom politikerkåren 

Flertalet av de intervjuade politikerna anser att alldeles för stort inflytande ligger hos 

landstingsstyrelsen vid den nuvarande styrmodellen. Åberg, fritidspolitiker i Vänsterpartiet, 

berättar att när hon vid vissa tillfällen får se styrelseprotokollen efter styrelsemöten så kan hon 
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konstatera att besluten redan är tagna, och eftersom det sitter 15 politiker i styrelsen och det 

finns 71 fullmäktigeledamöter blir demokratin lidande då en så liten andel av politikerna blir 

delaktiga i besluten.  Josefsson uttrycker liknande åsikter då han menar att fullmäktiges 

uppgift mest blir att skriva under på beslut som redan är tagna av styrelsen.  

De flesta aktörerna ser en problematik i att styrelsen har så stort inflytande vid den nuvarande 

styrningen när den representeras av så få personer. Tornberg, oppositionsråd inom 

Centerpartiet, ser det som en nackdel med att det endast finns en styrelse i NLL och inga 

nämnder som i kommuner, det blir enligt honom alldeles för mycket att sätta sig in i då alla 

ärenden ska genom landstingsstyrelsen, detta leder till att styrelsen måste prioritera vilka 

frågor de kan sätta sig in i och vilka de kan köpa på en gång. 

Ögren anser att en viss del av styrelsens makt gick förlorad då landstingsdirektören år 2005 

tog bort styrelseplanen. Vidare hävdar Ögren att han kan uppleva att landstingsfullmäktige har 

en väldigt gammaldags syn på politikerrollen, att fullmäktige vill ha en hög grad av 

detaljstyre, något som borde ligga på styrelsen: 

”Ibland när man är på landstingsfullmäktiges sammanträden så får man 

stänga öronen och sitta och åka med en stund och höra när alla pratar 

om alla möjliga saker, det är väldigt högt och lågt i den debatten, det kan 

man väl säga.” 

De flesta av aktörerna anser att heltidspolitikerna har betydligt större inflytande än 

fritidspolitikerna. En av aktörerna, fritidspolitikern inom Socialdemokraterna, anser att 

fritidspolitikerna har bra inflytande över de politiska besluten eftersom de får vara med i de 

politiska besluten tack vare en bra dialog inom den Socialdemokratiska partigruppen. 

Som landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen anser Ögren att han har mycket att 

säga till om, och som ordförande har han tillgång till mer material än de övriga politikerna, 

framförallt fritidspolitikerna. Ögren ser det som sin stora utmaning att sortera ut vilken 

information som är viktig att förmedla vidare. Han får medhåll av Vänsterpartiets 

landstingsråd, Carlsson, som anser att heltidspolitikerna har tillräckligt inflytande, eftersom 

heltidspolitikerna har en helt annan möjlighet att sätta sig in i frågorna och skaffa sig 

information. 

Karlsson, oppositionsråd inom Moderaterna, förväntar sig att heltidspolitikerna kommer att få 

mer inflytande när den nya styrmodellen införs. Han förväntar sig även att fritidspolitikerna 

kommer att få ett större inflytande med den nya modellen, dock tror han inte att de kommer 

att märka av det, de kommer fortfarande anse sig ha för lite inflytande. En fritidspolitiker 

inom Socialdemokraterna uttrycker förhoppningar om att denne kommer få betydligt mer 

inflytande om balanserad styrning införs. Samma Socialdemokratiska fritidspolitiker tror att 

en del av styrelsens inflytande kommer att överföras till fullmäktige och dess ledamöter. 

4.2.9 Politikernas syn på tjänstemännens inflytande i organisationen 

Alla aktörer är överens om att tjänstemännen har tillräckligt med inflytande. Vissa aktörer 

hävdar till och med att tjänstemännen har alldeles för stort inflytande i organisationen. 

Karlsson anser att den nuvarande styrningen är väldigt bred och att det finns utrymme för 

tolkningar. Han får medhåll från fritidspolitikern inom Socialdemokraterna som menar att ju 

otydligare mål som politiken utformar desto friare får tjänstemännen omformulera dessa mål 

till vad de tycker är bäst. Karlsson anser att detta har varit ett stort problem vid den nuvarande 

styrningen:  
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”Idag kan vi få höra mycket när vi är ute i verksamheten, till exempel att 

man har lagt ner den elektiva kirurgin i Kalix, eller att man planerar att 

göra det. Då frågar man sig, jaha, hur kommer det sig? Då är det någon 

divisionschef som har tolkat [avser landstingsplanen]och fattat beslut om 

det och som på eget bevåg gör det. Vi politiker har inte koll på saker, man 

blir förbannad, jag menar det är ju inte tjänstemannastyre.”  

Detta problem betonar även Åberg, fritidspolitiker inom Vänsterpartiet, som tycker att det 

finns en tendens till parallellstyrning, det vill säga att politikerna talar om riktlinjer och mål 

men att verksamheten i sin tur gör sin egen styrning utan att följa dessa riktlinjer och mål som 

är utformade av politikerna.   

Tornberg menar på att det förekommer situationer där tjänstemännen genar förbi 

landstingsfullmäktige och tar beslut direkt, ofta i samråd med landstingsstyrelsens ordförande. 

Tornberg poängterar att han inte tror att detta sker avsiktligt utan att de inte tänker på att det 

är frågor som ska gå via landstingsfullmäktige. 

Josefsson härleder denna fråga tillbaka till problematiken med att landstingsstyrelsen har för 

stor makt och hävdar att det beror på att all reell makt ligger hos landstingsstyrelsen och 

eftersom denna består av så pass få politiker som den gör så kan de omöjligt sätta sig in i alla 

frågor, därför blir de beroende av tjänstemän för underlag till beslut. Karlsson hävdar att den 

nuvarande styrningen, där landstingsfullmäktige fastställer en landstingsplan som 

landstingsdirektören sedan tolkar och konkretiserar ut till divisionerna, blir det en hög grad av 

tjänstemannastyre. Han tror att det för närvarande är tjänstemännen som styr från egna ganska 

godtyckliga åsikter. 

”Under året kan vi få höra att; nu ska man lägga ner en avdelning. Har 

vi verkligen fattat ett beslut om detta? [...] Ja då har divisionen tolkat den 

[avser landstingsplanen], och det är inte alltid välvilligt de tolkar de 

beslut som står i landstingsplanen.”  

Åberg påpekar att det inte är så lätt för tjänstemännen att ha koll på vad politikerna vill, och 

att det är politikernas skyldighet gentemot tjänstemännen att vara tydliga. Även om ett och 

annat övertramp sker så bidrar tjänstemännen till största del med ett bra inflytande över 

organisationen. Karlsson förväntar sig i likhet med de andra att tjänstemännen efter införandet 

av balanserad styrning får de det inflytandet de ska ha: 

”De [avser tjänstemännen] ska utföra vad politiken säger åt dem att de 

ska göra, i och med balanserad styrning.” 

4.2.10 Övriga förväntningar av balanserad styrning 

Den nuvarande styrningen inom landstinget anses som ineffektiv. Josefsson menar att denna 

ineffektivitet kommer organisationen tillrätta med genom införandet av balanserad styrning. 

Totalt är det fyra aktörer som poängterar att NLL kommer att bli effektivare i och med 

införandet av den nya styrmodellen. Tornberg förväntar sig att styrmodellen kommer att leda 

till en effektivisering inom organisationen, där han främst pekar på en effektivare 

uppdragsstyrning.  

En av de huvudsakliga anledningarna till att NLL ska byta styrmodell är för att få ut mer 

effekt av pengarna och att säkerställa att organisationen får effekt och kvalité av de resurser 

som ställs till verksamhetens förfogande hävdar Ögren:  
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 ”Om man alltid jobbar på samma sätt som man har gjort så blir det ju 

resultat som man alltid har fått och om vi nu ställer krav på ett annat 

resultat så får vi en förändringsprocess”  

Fritidspolitikern inom Socialdemokraterna förväntar sig att balanserad styrning leder till en 

effektivisering i att effekten av målen visar sig fortare än tidigare, vilket indirekt kan leda till 

att omvärlden ser NLL på ett annat sätt i och med effektiviseringen. Det kanske leder till 

snabbare mottagningar: 

”… så det blir en effektivare styrning och att vi politiker visar att vi 

faktiskt gör någonting nu för tiden.”  

Förväntningar på ökat medarbetarinflytande inom organisationen utrycktes även av två 

aktörer. Josefsson framhåller det som en positiv faktor i balanserad styrning att alla nivåer är 

med. Alla som vill vara med har möjlighet att vara med, sen kanske inte alla är det. Han tror 

medarbetarinflytandet kommer öka rejält inom de olika nivåerna. Varje avdelning sätter egna 

mål som ska hjälpa till att uppnå den större enhetens mål, alla arbetstagarna är med och tar 

fram aktiviteter som ligger bakom målet 

Även Karlsson förväntar sig att medarbetarinflytandet kommer att öka i och med balanserad 

styrning. Karlsson hävdar att en viktig faktor för att modellen ska fungera är att varje 

arbetsplats förstår målet, sedan ska arbetsplatsen själv föreslå lösningar för att uppnå målet. 

Karlsson hoppas att den operativa domänen på ett bättre sätt får vara delaktig så de får en 

bättre förståelse för vad politiken vill med verksamheten. 

4.2.11 Förväntade problem med balanserad styrning 

Aktörerna uttryckte även viss oro över den nya styrmodellen. Ögren förväntar sig att själva 

bytet av styrmodell kommer leda till en ”trög” process internt inom organisationen, vilket han 

tillägger endast är ett övergående problem. Han påpekar även att det kan finnas ett inbyggt 

problem att politikerna vill gå för långt ner i verksamheten: 

”… så att vi liksom inte far ner alltför långt i det verksamheten ska 

utforma som en verksamhetsplan för sin egen avdelning. Där kan jag väl 

känna att det gäller att hålla i som ledning, så att vi liksom inte far ner på 

fel arena.”  

Flera av aktörerna framhäver en oro angående svårigheten att utforma tydliga och relevanta 

mål. Åberg, fritidspolitiker inom Vänsterpartiet, menar att det inte får bli krångligt vid 

utformandet av målen. Fritidspolitikern inom Socialdemokraterna påpekar vikten av att inte 

utforma svårtolkade mål eftersom det kan resultera i att olika avdelningar inom 

organisationen tolkar målen på olika sätt.      

Karlssons förväntar sig att det kan uppstå problem om ledningen inte lyckas förklara själva 

styrmodellen. Han uttrycker det som: 

”Det räcker att det fallerar på en nivå så faller allting, då blir det 

ingenting gjort av det och då blir det bara en hyllvärmare som man tar 

upp och frågar sig; hur har vi lyckas med det här? Ja, men vi säger att vi 

har lyckas med det.”  

Tornberg upplever från sin tidigare erfarenhet av balanserad styrning inom Luleå kommun att 

målen och riktningarna utformades på ett ”diffust” sätt: 
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”Vi bara drog till med något och det fanns mål som inte alls stämde 

överens med kärnverksamheten. […] Då tappar hela modellen sin 

trovärdighet. Modellen kan ju användas på ett flummigt sätt, på ett 

utvecklande sätt eller på ett styrande sätt.”  

Carlsson, landstingsråd i Vänsterpartiet, anser att det finns spänningar mellan fullmäktige och 

styrelsen där hon tror att fullmäktige många gånger vill gå in lite mer på detaljer och att den 

nya modellen, balanserad styrning, inte tillåter det. Vidare berättar Carlsson att hon känner en 

liten skepsis när det ska hända någonting nytt, men att hon, trots detta, tror att den nya 

styrmodellen överlag kommer att vara bra för landstinget.   
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5 ANALYS OCH TOLKNING 

När en ny styrmodell ska införas i en organisation kommer de berörda parterna oundvikligen 

ha förväntningar på processen, dessa förväntningar kan vara både positiva och negativa. 

Förväntningarna kan röra parternas personliga arbetssituation eller organisationens 

situation (Staples et al., 2002). Förväntningar kan vidare delas upp i det positivt laddade 

begreppet förhoppningar, där individen hoppas på en framtida förbättring, och i det mer 

negativa begreppet farhågor, där individen känner en ängslan över framtiden (Nilsson, 

2010). Detta kapitel börjar med analys och tolkning av förväntningarna på själva införandet 

av balanserad styrning vilket fortsätter i en vidare analys och tolkning av aktörernas 

förväntningar på effekter vid framtida tillämpning av balanserad styrning. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande analysmodell. 

5.1 Politikers förväntningar på införandet av balanserad styrning 

Det visade sig att alla politiker förutom en förväntade sig farhågor kring införandet av 

balanserad styrning i organisationen. De förväntar sig inte att införandet kommer att ske 

smärtfritt och att det blir en tidskrävande process som ställer höga krav på tålamod från hela 

organisationen. Den enda aktören med motsatta förväntningar är en fritidspolitiker inom 

Moderaterna som förväntar sig en smärtfri och relativt enkel process att införa den nya 

styrmodellen i organisationen. Det kan vara av relevans att poängtera att den specifika aktören 

var den vi upplevde hade störst erfarenhet av balanserad styrning, dock härrör en stor del av 

dennes erfarenhet från den privata sektorn.  

Tidigare forskning (Aidemark, 2001) visar att ett hot som upplevts när balanserad styrning 

ska införas i ett svenskt landsting, är en risk för att modellen kan ”rinna ut i sanden”. Detta 

visar på att tålamod kan vara nyckeln till framgång under införandet av den nya styrmodellen 

inom organisationen, vilket är något majoriteten av aktörerna uttrycker väldigt starkt. 

5.2 Politikers förväntningar på framtida tillämpning av balanserad 

styrning 

Vi har genom vår analys kunnat identifiera fem olika teman på förväntningar som politikerna 

har på effekter av en framtida tillämpning av styrmodellen balanserad styrning i 

organisationen. Dessa fem teman är: kontroll, tydlighet, inflytande, yttre effektivitet och 

medarbetarinflytande. Dessa effekter kan alla sammanfattas som förhoppningar då aktörerna 

förväntar sig förbättringar inom dessa specifika teman. De tre första teman vi identifierade: 

kontroll, tydlighet och inflytande, upplevde vi som synnerligen starka förväntningar, i princip 

alla aktörer uttryckte att det fanns ett avsevärt behov av förbättringar inom dessa områden 

med hänsyn till den nuvarande situationen. De två övriga teman vi identifierade: yttre 

effektivitet och medarbetarinflytande, upplevde vi som betydligt svagare uttryckta 

förväntningar. Nedan presenteras de fem teman i tur och ordning baserat på vår uppfattning 

om hur starkt aktörerna uttryckte förväntningar rörande just det specifika temat, där vi börjar 

med det starkaste temat. 
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Tema: Kontroll 

Det första temat vi kunde identifiera som den klart starkaste förväntningen är kontroll. 

Kontroll definierar vi som informationsflödet från organisationen till politikerna. Där 

politikerna vill ha bättre kontroll och återkoppling på vad som händer inom organisationen. 

Nedan presenterar och analyserar vi vår uppfattning om politikernas syn på kontrollen i den 

nuvarande organisationen, och deras förhoppning på förbättrad kontroll efter införandet av 

balanserad styrning i organisationen. 

Ett stort problem som alla aktörer förde fram, oavsett politisk ideologi och titel, är bristen på 

kontroll över vad som sker i organisationen. Även om politikerna är det ytterst ansvariga 

organet upplever de, enligt vår uppfattning, att de inte har full kontroll över vad som sker i 

organisationen. Vi uppfattade det som att vissa politiker rent av känner ett visst obehag över 

att tvingas stå till svars för beslut som de upplever att de inte varit delaktiga i, de upplever att 

deras arbetssituation hade känts tryggare vid en ökad kontroll. Vissa politiker upplever även 

att det ibland förekommer en parallellstyrning inom organisationen, vilket innebär att 

politikerna styr med sina mål och strategier, medan tjänstemännen i sin tur styr ganska fritt 

utan att ta särkilt mycket hänsyn till de mål och strategier som är utformade av politikerna.  

Alla aktörer påvisade en stark förväntan om en högre grad av återkoppling kring de politiska 

besluten, de önskar en tydligare återkoppling från de mål och strategier politiken har utformat 

så de verkligen kan följa processen och på ett tydligare sätt kontrollera det verkliga utfallet. 

Några av aktörerna uttrycker det som en förhoppning om att politiken ska ta ett fastare grepp 

över styrningen och verksamheten vilket de tror att en bättre återkoppling kan bidra med. 

Detta tema, kontroll, kan till viss del jämföras med temat ansvarighet som Nilsson (2010) 

presenterade. Vi valde dock att kalla vårt tema kontroll eftersom vår studie endast studerar 

politikers förväntningar. De effekter politikerna önskar sig är att tjänstemannadomänen och 

operativadomänen ska känna en ansvarighet gentemot politikerna i sin arbetssituation. Denna 

önskade ansvarighet från verksamheten leder till att politikerna får en utökad kontroll. 

Att aktörerna har dessa förväntningar anser vi som rimligt, bland annat då flertalet av 

aktörerna kommit i kontakt med andra offentliga organisationer som använder sig av 

balanserad styrning. Vi kan utläsa ur tidigare studier rörande balanserad styrning inom svensk 

hälso- och sjukvård (Kollberg & Elg, 2011) att modellen kan vara ett bra verktyg för att 

tydligare följa upp och rapportera resultat till ledningen. En politiker, som tidigare varit 

heltidspolitiker i Luleå kommun, uttryckte att återkopplingen upplevdes som bättre i den 

organisationen, tack vare den balanserade styrningen. Eftersom flertalet av aktörerna på olika 

sätt kommit i kontakt med Luleå kommun är det inte orimligt att anta att fler har upplevt 

denna positiva effekt av balanserad styrning. 

Tema: Tydlighet 

Det näst starkaste temat vi identifierade är en förhoppning på ökad tydlighet i organisationen. 

Tydlighet definierar vi som informationsflödet från politikerna till organisationen, vilket är 

motsatsen till temat kontroll som handlar om informationsflödet från organisationen till 

politikerna. Nedan presenterar och analyserar vi vår uppfattning om politikernas syn på 

tydlighet i den nuvarande organisationen, och deras förväntningar på ökad tydlighet efter 

införandet av balanserad styrning i organisationen.  

Temat handlar om en förhoppning från politikerna att tydligare kunna förmedla uppgifter 

samt ansvarsfördelning inom organisationen. Detta innebär att politikerna måste vara 
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tydligare med att förmedla vad de förväntar sig av olika delar inom organisationen. Det ska 

även vara tydligare vilka frågor som är politikerfrågor och vilka frågor är tjänstemannafrågor.  

Samtliga politiker känner sig otillfredsställda med den nuvarande styrningen då den anses 

som otydlig. Det är främst de övergripande målen och strategierna politikerna presenterar som 

uppfattas otydliga och vaga av verksamheten. Detta lämnar stort utrymme för tolkningar när 

de övergripande målen och strategierna sedan ska brytas ner till konkreta mål och handlingar 

av tjänstemännen. Det faktumet att tjänstemännen, vid den nuvarande styrningen, lämnas så 

mycket utrymme för tolkning tror aktörerna inte är bra. Det leder till oavsiktliga missförstånd 

och i vissa extrema fall även till att tjänstemännen gör medvetna misstolkningar.  

Alla aktörer har förhoppningar om att balanserad styrning kommer att leda till en tydligare 

styrning inom organisationen. Flera av aktörerna tror även att detta är någonting som 

tjänstemännen kommer att se som positivt, då de får klarare besked om vad som förväntas av 

dem. Tidigare studier visar att balanserad styrning leder till en bättre dialog mellan politiker 

och tjänstemän (Funck, 2007), en högre grad av delaktighet på alla nivåer i organisationen 

(McAdam & Walker, 2003; Mendes et al., 2012) och framförallt en bättre och tydligare 

strategisk planering, där kopplingen mellan strategi och åtgärder på den operativa nivån blir 

tydligare (Kollberg & Elg, 2011; McAdam & Walker, 2003; Mendes et al., 2012). Därför ser 

vi det som rimligt att aktörernas förhoppningar är realistiska samt att de har möjlighet att 

införlivas vid tillämpningen av balanserad styrning.  

Det är även inom detta tema politikerna ser den största svårigheten i tillämpningen av 

modellen. Flertalet av aktörerna påpekade att det är viktigt att politikerna utformar relevanta 

och tydliga mål, både för att säkerställa tydligheten i modellen men även för att modellen ska 

uppfattas som seriös av de olika grupperna inom organisationen. Att just målutformningen är 

viktig kan vi även utläsa ur tidigare studier (Chan, 2004; McAdam & Walker, 2003). 

Tema: Inflytande 

Det tredje temat som vi identifierade är inflytande. Detta tema handlar i grunden om hur 

aktörerna upplever maktförhållandet internt bland politikerna i organisationen. Nedan 

presenterar och analyserar vi vår uppfattning om politikernas syn på inflytandet i den 

nuvarande organisationen, och deras förväntningar på inflytandet efter införandet av 

balanserad styrning i organisationen. 

Ur vårt insamlade material kan vi tydligt se att det finns motstridigheter inom politikerkåren. 

Det finns ett kraftigt missnöje gentemot maktbalansen hos fullmäktigeledamöter, som 

huvudsakligen består av fritidspolitiker, framför allt i frågan om landstingsstyrelsens 

inflytande. De flesta aktörerna anser att styrelsen har för stort inflytande över de politiska 

besluten och att landstingsfullmäktige, som ska vara det organet med störst makt i landstinget, 

i verkligheten är relativt maktlös. Det är endast en aktör som inte uttrycker missnöje mot detta 

faktum, det är styrelsens ordförande, detta är nog naturligt då vi upplever att han har stort 

inflytande inom politiken och även inom organisationen i stort, då han innehar den högsta 

positionen inom politikerkåren. Det kan även vara viktigt att poängtera att ingen av de övriga 

aktörerna uttrycker något missnöje mot ordföranden, snarare anser flertalet att han utför ett 

bra arbete. Dessa påståenden stämmer väl överens med Montin (2007, sid. 95) som menar att 

det ofta kan förekomma en maktkoncentration bland de högsta politikerna. Det innebär att 

fritidspolitikerna i vårt fall mycket väl kan uppleva att de lämnas utanför många viktiga 

beslut.  

Vi kunde inte se någon åsiktsskillnad baserat på politisk ideologi i detta tema. Däremot 

upplever vi en skillnad mellan majoritets och oppositions politiker, där vissa i opposition 
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känner en större maktlöshet än de i majoritet, och att de ibland känner att majoriteten tar 

beslut direkt, i samröre med tjänstemän, utan att lyfta frågan politiskt genom fullmäktige, fast 

den så bör. 

Trots att inflytandet internt inom politikerkåren förefaller vara ett problem som aktörerna 

upplever, anser vi inte att det uttrycks särskilt förhoppningsfulla förväntningar på att 

tillämpningen av balanserad styrning kommer att påverka denna situation. Endast två av 

aktörerna har förhoppningar om att den nya styrmodellen kommer att påverka maktbalansen 

internt inom politikkåren. Däremot var det ingen som uttryckte några farhågor om att 

situationen skulle förvärras i och med den nya styrningen. Eftersom vi kunde identifiera så 

pass svaga svar angående förväntningarna på den interna maktbalansen kan vi inte dra några 

större slutsatser kring politikernas förväntningar på att inflytandet ska förändras. Möjligen kan 

vi säga att det finns en svag optimism till förbättrat inflytande. 

Tema: Yttre effektivitet 

Det fjärde temat vi fann är yttre effektivitet. Yttre effektivitet kan allmänt förklaras som ”att 

göra rätt saker”. I vårt fall handlar ”att göra rätt saker” i grund och botten om att förbättra 

medborgarnas syn på organisationen. 

Vi kunde, ur vårt empiriska material, identifiera några svagare förhoppningar på en högre 

grad av yttre effektivitet hos våra aktörer. Fyra av de politiker som vi intervjuade uttryckte 

försiktiga förhoppningar om att modellen indirekt, genom en tydligare och effektivare 

styrning kan leda till bättre vård och därmed en mer positiv syn på NLL. 

Denna fråga borde, med hänsyn till teori, upplevas som viktig för politikerna.  I domänteorin 

(Kouzes & Mico, 1979) kan vi utläsa att politikerdomänens grundidé definieras som folkets 

medgivande. En högre yttre effektivitet borde leda till ett högre medgivande från folket. Vi 

anser att det råder en svag koppling från denna teori till vår empiri som rör temat yttre 

effektivitet. Även om vi kunde identifiera förväntningar om detta, var de endast svagt uttryckta 

av aktörerna i fråga.     

Tema: Medarbetarinflytande 

Det femte och även det svagaste förväntanstemat vi identifierade är en förhoppning om ökat 

medarbetarinflytande, vi definierar temat som graden av delaktighet från individerna i de 

lägre nivåerna i organisationen, det rör både deras förmåga att styra över sin egen 

arbetssituation men även deras möjlighet att påverka organisationen i stort. 

Även om medarbetarinflytande är en förväntan som aktörerna uttrycker, är det uppenbart för 

oss vid intervjuerna, att medarbetarinflytande inte är en lika stor fråga som de övriga 

identifierade förväntningarna. Det var två aktörer som uttryckte förhoppningar om ökat 

medarbetarinflytande, båda Moderater. Om medarbetarinflytande är en viktigare fråga i det 

Moderata partiet upplever vi dock inte att intervjuerna kan styrka, det kan lika gärna vara 

tillfällighet eller andra faktorer som gör att just dessa två aktörer hade förhoppningar om ökat 

medarbetarinflytande. 

Tidigare forskning (Chen & Jones, 2009) pekar på att medarbetarna är viktiga vid införandet 

av balanserad styrning. Det är viktigt att medarbetarna förstår hur modellen fungerar och hur 

den ska användas, de fann att medarbetarna kände sig mer motiverade vid en högre grad av 

delaktighet i styrningen, detta krävs för att modellen ska fungera effektivt. 
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Sammanfattning av teman och koppling till tjänstemannafrågan  

I figur 3 har vi illustrerat de teman vi identifierat på ett mer överskådligt sätt. Högst upp i 

figuren kan vi se våra tre starkaste teman: kontroll, tydlighet och inflytande. Och längre ner, 

närmare verksamheten, ligger de två svagare teman: yttre effektivitet och 

medarbetarinflytande. Bakgrunden till att de teman som ligger närmare politikerkåren 

uppfattas som viktigare anser vi kan kopplas till att aktörerna ser till sin egen situation före 

organisationen i stort. Detta påstår även Agevall (2005, sid. 22) som nämner att alla aktörer i 

en offentlig organisation i första hand ser till sitt egenintresse. Man kan även dra dessa 

slutsatser ur de två svagare teman, där vi upplever att yttre effektivitet anses som en starkare 

förväntan än medarbetarinflytande. Även om yttre effektivitet rent visuellt ligger längre från 

politikerkåren än medarbetarinflytandet i vår figur så finns där en tydligare koppling tillbaka 

till politiken. Medborgarna kan ses som dem politiken ytterst ansvarar mot, det är 

medborgarna som väljer politiker i landstingsvalet, och om medborgarna är missnöjda besitter 

de makten att byta ut politikerna.  

 

Figur 2: Sammanfattning av teman 

Ur vårt insamlade material kan vi även utläsa att de flesta aktörer upplevde att tjänstemännen 

har stort inflytande i organisationen. Flertalet av politikerna hävdade till och med att de har 

för stort inflytande. Förväntningen hos politikerna handlar i denna fråga om att de ska känna 

att det är dem och inte tjänstemännen som styr organisationen. Förklaring till att 

tjänstemännen har så pass stort inflytande verkar gå att härleda ur de tre starkaste teman vi 

kunde identifiera. Dels menar aktörerna att bristen på kontroll leder till att tjänstemännen har 

möjlighet att styra utifrån deras egna tyckanden. Dels tror aktörerna att den nuvarande och 

otydliga styrningen som politikerna utövar idag öppnar upp för att tjänstemännen måste ta 

egna beslut när de tolkar politikernas strategi- och målinriktningar. De anser även att den stora 

maktkoncentrationen i landstingsstyrelsen ger ett ökat inflytande hos tjänstemännen. Eftersom 

styrelsen består av få politiker klarar de inte av att sätta sig in i alla frågor och blir därmed 

beroende av tjänstemännen i sitt beslutsfattande. Detta faktum kan vara en av förklaringarna 

till att just dessa tre förväntansteman: kontroll, tydlighet och inflytande, är så pass mycket 
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starkare än de övriga. Det stämmer även väl med vad vi kunnat utläsa ur litteratur där det 

diskuteras att politiker i stor utsträckning har tappat sitt inflytande över organisationen till 

tjänstemännen. (Blom, 1994, sid. 167; Brunsson & Jönsson, 1979, sid 70; Montin, 2007, sid. 

106f) 

5.3 Sammanfattning av analysen och återkoppling till teorimodell 

I denna avslutande del av analysen har vi för avsikt att sammanfatta analysen och koppla 

resultaten mot den modell som vi presenterade i slutet av vårt teorikapitel. 

 

Figur 3: Sammanfattande analysmodell 

I figur 4 har vi sammanfattat de förväntningar vi kunnat identifiera i vår analys. Det visade sig 

att några faktorer som vi, baserat på vår teorimodell, väntade oss att se i analysen saknades 

eller endast uppvisade väldigt svag koppling. 

De faktorer som finns i vår teorimodell, men som vi inte kunde finna i vår analys är: påverkan 

från initiativtagare och delaktighet i utformandet. Att dessa inte finns med behöver inte 

betyda att de saknar relevans för politikers förväntningar men vår insamlade information 

kunde inte styrka dessa samband. De övriga faktorerna i teorimodellen: folkets medgivande, 

makt i organisationen, medarbetarinflytande samt ansvarighet kunde vi i varierande 

utsträckning identifiera när vi analyserade vår empiri. Vi identifierade dock inte några helt 

nya faktorer i vår analys.  
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6 SLUTDISKUSSION 

Detta sista kapitel framställer studiens slutsatser, våra egna tankar i en diskussion, studiens 

teoretiska och praktiska implikationer samt några avslutande förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka förväntningar landstingspolitiker har 

inför framtida införande och tillämpning av balanserad styrning. I detta avsnitt ämnar vi 

redovisa studiens resultat och relatera detta till studiens syfte. Vi börjar med att söka svar på 

studiens forskningsfrågor: 

1. Vad förväntar sig landstingspolitiker av införandet av balanserad styrning? 

2. Vad förväntar sig landstingspolitiker vid tillämpningen av balanserad styrning? 

3. Vad finns det för förklaringar till landstingpolitikers förväntningar? 

Ur forskningsfrågorna kan man utläsa att studien avser att se på förväntningar i två skilda 

tidsperspektiv, dels kommer det att dras slutsatser om förväntningar kring införandet och dels 

förväntningar kring den senare tillämpningen av den nya styrmodellen. Efter det ämnar vi 

försöka ge en förklaring till varför politikerna har dessa förväntningar. 

Politikers förväntningar på införandet av balanserad styrning 

Den första forskningsfrågan rör själva införandet av balanserad styrning. Politikernas 

förväntningar på införandet kan närmast beskrivas som farhågor, det är inför denna process 

aktörerna uttryckte störst oro. Politikerna verkar vänta sig en lång tidskrävande process där 

hinder kommer att uppstå. Däremot är det viktigt att poängtera att politikerna, trots detta, ser 

förhoppningar. Samtliga politiker tror att införandet kommer att gå att genomföra och de 

verkar vara beredda att kämpa för att lyckas med implementeringen. Det teoretiska begreppet 

självuppfyllande profetia (Merton, 1968) går att applicera på den här processen och det bör 

hjälpa införandet att politikerna förväntar sig att lyckas med införandet.  

Politikers förväntningar på tillämpning av balanserad styrning 

Den andra forskningsfrågan rör framtida tillämpning av balanserad styrning. Politikernas 

förväntningar på framtida tillämpning kan beskrivas som förhoppningar, de uttryckte alla 

förhoppningar om att den nya styrmodellen skulle medföra ett antal positiva effekter. De, av 

studien,  identifierade förväntade effekterna delades in i fem teman som graderades efter hur 

starkt de utrycktes av aktörerna. Tre av dessa teman var klart starkare än de två övriga. Figur 

4 illustrerar de identifierade förhoppningarna, med den starkast förväntade effekten längst till 

vänster och den svagaste längst till höger. 

 

Figur 4: Illustrering av teman 
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Förklaringar till politikernas förväntningar  

Den tredje forskningsfrågan rör de bakomliggande förklaringarna till varför politikerna har de 

förväntningar som de har. Denna fråga är inte lätt att svara på men vi anser att vi har 

identifierat några röda trådar i vår analys. 

En viktig slutsats är att politikernas förväntningar på den nya styrmodellen huvudsakligen är 

av personlig karaktär. Deras förväntningar rör deras personliga arbetssituation i större 

utsträckning än organisationens välbefinnande. Detta kan härledas till politikernas uppfattning 

om vem det är som styr organisationen i dagsläget. I studiens analys kunde vi visa att 

tjänstemannainflytandet upplevdes öka på grund av brister i kontroll och tydlighet samt av 

den interna maktkoncentrationen i politikerkåren. Studiens uppfattning är att politikerna i 

varierande omfattning upplever att tjänstemännen har för stor makt i organisationen och att de 

hoppas att den nya styrmodellen ska ändra förutsättningarna i politikernas favör.  

Vidare konstaterades att en stor del av de intervjuade aktörerna hade haft en nära kontakt med 

Luleå kommun. Flertalet var, eller hade tidigare varit, aktiva politiker i Luleå kommun. Luleå 

kommun har använt sig av styrmodellen sedan ett antal år tillbaka. Även om ett landsting och 

en kommun skiljer sig från varandra i mycket är båda offentliga organisationer. En stor del av 

aktörernas förväntningar kan mycket väl härstamma från deras erfarenheter kring tillämpandet 

i Luleå kommun. 

6.2 Avslutande reflektioner 

Sammantaget kan vi konstatera att politikerna har väldigt höga förväntningar på balanserad 

styrning. När det kommer till införandeprocessen har politikerna, enligt vår uppfattning, 

realistiska förväntningar. Vi upplever att detta är en sund förväntan som lämnar öppet för 

överraskningar snarare än besvikelse, och framförallt upplever vi att politikerna är beredda att 

arbeta hårt för att lyckas implementera styrmodellen i organisationen. Om de kommer att 

lyckas är för tidigt att säga, de vet fortfarande inte hur de ska kommunicera ut den nya 

styrmodellen i organisationen. De har heller ännu inte beslutat hur långt ner i organisationen 

styrmodellen ska appliceras. Dessa två faktorer bedömer vi blir avgörande för hur väl 

införandet kommer att gå. 

Vad gäller politikernas förväntningar på effekter av tillämpningen blev vi förvånade över att 

politikerna i så låg grad önskade en bättre yttre effektivitet. Medborgarmedgivande 

förutspådde vi skulle vara en betydligt viktigare fråga för dem än vad den visade sig vara, då 

politikerna väljs av medborgare och kan ses som medborgarnas röst i organisationen torde den 

yttre effektiviteten vara av vikt. 

En förklaring till varför yttre effektivitet prioriterades såpass lågt bedömer vi ligger i att 

politikerna kan känna sig hotade av tjänstemännen i sin roll som beslutsfattare och därför först 

måste se till sin egen situation innan de kan flytta fokus till ett större organisatoriskt 

perspektiv. Om politikerna hade känt sig trygga i den nuvarande situationen hade de kanske 

lättare kunnat fokusera på frågor som syftar till organisationens, och därmed medborgarnas, 

bästa. 

Vidare förväntar politikerna sig en tydligare organisation där de tydligare målen och den 

tydligare strategin kommer att lämna mindre utrymme för fria tolkningar. Även om den nya 

styrmodellen genom bättre kontroll och feedback kommer att göra det lättare för politikerna 

att upptäcka och justera otydliga mål, så anser vi inte att balanserad styrning automatiskt 

kommer att leda till tydlighet. Här ligger ett ansvar hos politikerna att bli tydligare i sin 
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målformulering. Om målen upplevdes som otydliga tidigare så är det inget som säger att de 

inte kommer att anses otydliga efter att modellen införts.  

6.3 Studiens implikationer 

Vi anser att vår studie kan bidra med kunskap om politikers förväntningar. Vad politiker har 

för förväntningar, varför de har dessa förväntningar och även vad dessa förväntningar kan 

leda till. Vi har valt att dela upp studiens implikationer i två delar: studiens teoretiska bidrag 

samt studiens praktiska bidrag. 

Studiens teoretiska bidrag 

Vår studie har styrkt mycket av den tidigare forskningen inom studiens ämnesområden. Vi 

kan konstatera att politikerna har mycket höga förväntningar på införandet av balanserad 

styrning och att dessa förväntningar främst rör politikernas egen situation. Vi har även kunnat 

belysa att det finns konflikter mellan politiker och tjänstemän, enligt vår analys upplever 

politiker att tjänstemännen kan ha för stort inflytande inom organisationen. 

Studiens praktiska bidrag 

Denna studie anser vi kan ge värdefull kunskap till andra organisationer, främst offentliga 

organisationer, som har för avsikt att införa balanserad styrning. 

Vad den högsta ledningen i en organisation har för förväntningar inför en implementering av 

balanserad styrning, hävdar Kaplan (2001) är av största vikt för hur väl införandet kommer att 

gå. Den högsta ledningen i en offentlig organisation är politikerna. Vi upplever att vi på 

heltäckande sätt i denna studie presenterar politikernas förväntningar och vi anser att detta kan 

vara till hjälp för andra offentliga organisationer som överväger ett införande av balanserad 

styrning. 

Ur Vrooms förväntningsteori (Linstead, Fulop & Lilley, 2009, sid. 424) kan man utläsa att 

motivation utgörs av tre delar: förväntan, instrumentalitet och valens. Vi valde här att 

applicera denna modell på politikernas situation för att utläsa vad som kan påverka deras 

motivation. Politikers motivation att arbeta med styrmodellen bör enligt det vi kom fram till i 

vår analys bero på hur väl de uppfyller följande kriterier: 

 

Förväntan: Tror politikerna att införandet av balanserad styrning kommer att ge dem 

de effekter de eftersträvar? 

Kontroll, tydlighet samt inflytande. 

 

Instrumentalitet:  

 

Ger den ökade kontrollen, tydligheten och inflytandet den belöning som 

politikerna eftersträvar?  

En bättre ställning i organisationen. 

 

Valens: Värdesätter politikerna en bättre ställning i organisationen? 
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När alla dessa kriterier är uppfyllda torde politikerna motiveras att arbeta med balanserad 

styrning. Vi anser att förväntan och valens är uppfyllda idag. Vad gäller instrumentalitet är vi 

oklara huruvida den är uppfylld. Om det efter införandet av den nya styrmodellen visar sig att 

politikerna inte fick den belöningen de väntade sig kommer deras motivation, enligt denna 

teori, att sjunka. Detta kan vara av vikt att betrakta vid framtida tillämpning.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I domänteorin (Kouzes & Mico, 1979) presenteras tre olika domäner: politikerdomänen, 

tjänstemannadomänen och operativa domänen, dessa domäner anses ha skilda syner på 

organisationen. Vi har identifierat landstingspolitikers förväntningar kring införandet och 

tillämpningen av balanserad styrning, och även kunnat ge några förklaringar till varför de har 

just dessa förväntningar. Däremot så finns det andra aktörer i en offentlig organisation som 

möjligtvis inte har samma förväntningar som politikerna. Det kan vara relevant att undersöka 

vad de övriga grupperna har för förväntningar kring införandet av balanserad styrning i ett 

landsting. Eftersom vi kunnat identifiera spänningar mellan tjänstemännen och politikerna i 

vår studie kan det vara extra relevant att analysera just tjänstemännens förväntningar. 

Att politikerna hade höga förväntningar råder det inget tvivel om, vi anser därför att det kan 

vara av relevans att undersöka hur politikernas förväntningar eventuellt har införlivats efter en 

implementering. Vi hade gärna sett att denna specifika studie följdes upp av en ny studie på 

samma landsting där man undersökte politikernas situation efter införandet av den nya 

styrmodellen. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide - tjänsteman 

Plats: 

Datum: 

Intervjupersonens namn: 

Födelseår: 

Titel: 

 

Introduktion: 

Kan vi spela in intervjun? 

 

1. Vilken roll har du i projektet? 

2. Hur styrdes Norrbottens läns landsting (NLL) tidigare? 

3. Varför valde ni att just införa balanserad styrning i NLL? 

o Kommer den balanserade styrningen kompletteras med någon annan modell? 

4. Har/planerar ni att informera organisationen om införandet?  

o Hur har politikerna blivit informerade? 

o När har/ska politikerna informeras? 

5. Upplever du att politikerna är intresserade av den nya styrmodellen? 

o Tror du att politikerna har förväntningar? 

o Vilka förväntningar tror du att politikerna har?  

Adoptionsprocessen: 

6. Vems idé var det att införa en ny styrmodell?  

o Vem tog beslutet? När? 

o Har politikerna godkänt idén? 

7. Hur går processen till, utformandet av den balanserade styrningen?  

o Vilka personer ingår i projektgruppen? 

o Är det några politiker som är delaktiga? 

o Hur arbetar ni i projektgruppen? 

o Hur långt har ni kommit i införandet? 

o När är det tänkt att den ska vara implementerad? 

8. Hur är styrmodellen utformad? 

o Perspektiv? 

9. Kommer hela organisationen arbeta med styrmodellen?  
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o Alla nivåer inom organisationen?  

o Hela NLL, geografiskt? 

o Samma modell för hela NLL? 

Praktiska frågor: 

10. Har du någon uppfattning om vilka politiker som kan tänkas vara intressant att 

intervjua? 

Slutligen: 

Önskar du vara anonym i studien eller får vi använda titel eller namn eller både och?  
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BILAGA 2 

Intervjuguide - landstingspolitiker 

Plats: 

Datum: 

Intervjupersonens namn: 

Födelseår: 

Parti- tillhörighet: 

Titel: 

Fritidspolitiker/Yrkespolitiker: 
Antal verksamma år som politiker: 

 

 

Introduktion: 

Kan vi spela in intervjun? 
 

Tidigare styrning: 

1. Vad är din uppfattning om styrning i stort? 

o Om du bortser från din egen situation som politiker och hur du styr, associerar du 

begreppet styrning till någonting positivt eller negativt? Utveckla och förklara.  

 

 

2. Hur utövar ni som politiker styrning idag? 

o Kan du ge ett exempel på när du som politiker använder styrning i ditt arbete? 

o Vad är din åsikt om styrningen idag? Nöjd/missnöjd, positiv/negativ. Förklara och 

utveckla. 

o Fungerar det väl eller mindre väl? Ge gärna exempel på situationer där styrningen 

fungerar väl eller mindre väl.  

o Kan du nämna några fördelar och nackdelar med styrning? Utveckla och förklara. Ge 

exempel på situation.   

 

 

Balanserad styrning: 

Som du vet kommer Norrbottens läns landsting snart att införa balanserad styrning inom 

organisationen.  

Vi vet att politikerna har blivit informerade om detta.  
 

3.  På vilket sätt har du blivit informerad?  

o Anser du dig tillfredsställd med den information du fått? Utveckla och förklara. 
 

4. Kan du kortfattat berätta för oss vad du vet om balanserad styrning? 
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o Upplever du att du förstår vad balanserad styrning innebär? Varför, förklara? 

o Kan du se några fördelar med balanserad styrning? Utveckla och förklara. Kan du se 

någon eller några specifika situationer som balanserad syrning kommer att vara ett 

användbart styrverktyg? (i stort) 

o Kan du se några nackdelar med balanserad styrning? Utveckla och förklara. Finns det 

någon eller några situationer där det kan vara en nackdel att använda sig av balanserad 

styrning?  

o Vilken av dessa överväger den andra? 
 

5. Har du kommit i kontakt med balanserad styrning på något sätt eller i något 

sammanhang som inte har med just Norrbottens läns landsting införande att göra?   

o Om ja, utveckla och berätta mer. 

 
 

Förväntningar: 

6. Beskriv dina förväntningar angående införandet av balanserad styrning. Förklara 

och utveckla. 

o Vad tror du BSC kommer ge för effekter på organisationen?  

o Tror du omvärldens syn på NLL kommer att påverkas? Om ja, på vilket sätt? 

o Hur tror du BSC kommer påverka din arbetssituation? 

o Tror du att medarbetarinflytandet bland olika grupper i NLL kommer att påverkas? 

o Varför har du just dessa förväntningar? Kan du peka ut några faktorer som har gett dig 

dessa förväntningar?  

o Tror du att själva införandet kommer att gå smärtfritt?  

7. Har ni som politiker varit delaktiga i utformandet (processen) av det balanserade 

styrkortet? På vilket sätt? Förklara och utveckla. 

 
8. Vilken är din uppfattning om varför balanserad styrning ska införas i Norrbottens 

läns landsting? Förklara och utveckla. 

 
 

9. Hur ser du på samarbetet mellan olika grupper inom organisationen? Med grupper 

menar vi politiker, tjänstemän och operativ personal. (Domänteori) 

o Hur ser samarbetet ut? 

o Anser du att grupperna arbetar mot samma mål? Kan du utveckla svaret. 

o Om olika mål, på vilket sätt upplever du det? 

o Tror du att den nya styrmodellen kommer att påverka detta samarbete? I sådant fall på 

vilket sätt?  

 

Politikerrollen:  
10. Hur ser du på politikernas inflytande på beslut som tas inom organisationen? 

Utveckla.  

 



53 

 

Fritidspolitiker: 

11(f). Upplever du som fritidspolitiker att du får tillräckligt eller otillräckligt inflytande 

över de politiska besluten? 

 

12(f). Upplever du som fritidspolitiker att heltidspolitiker får tillräckligt eller 

otillräckligt inflytande över de politiska besluten? 

 

 

Heltidspolitiker: 

11(h). Upplever du som yrkespolitiker att du får tillräckligt eller otillräckligt inflytande 

över de politiska besluten? 

12(h). Upplever du som heltidspolitiker att fritidspolitiker får tillräckligt eller 

otillräckligt inflytande över de politiska besluten? 

 

 

13. Upplever du som politiker att tjänstemännen får tillräckligt eller otillräckligt 

inflytande över de politiska besluten. 

o Upplevs inflytandet som bra inflytande eller mindre bra inflytande 

 
 

14. Är det någonting som du tycker att vi har glömt att ta upp? 

 

Om aktören: 

 

15. Berätta om dig själv och din roll som politiker inom landstinget. 

o Antal verksamma år som politiker 
 

Slutligen: 

Önskar du vara anonym i studien eller får vi använda titel eller namn eller både och?  

 

 

 


