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SAMMANFATTNING 

Balanserad styrning är en modell för ekonomistyrning, som från början utvecklades för privat 

sektor i USA. Idag är det vanligt att svenska kommuner tillämpar den modellen. 

Fritidspolitiker som grupp skiljer sig ifrån andra användargrupper som styr genom balanserad 

styrning, genom att de ofta har mindre resurser i from av utbildning inom ekonomi och tid för 

uppdraget. Vad händer när politiker och då främst fritidspolitiker ska styra förvaltningarnas 

verksamheter med balanserade styrkort? Syftet med studien är att skapa förståelse för 

fritidspolitikers föreställningar kring balanseradstyrning i kommunala nämnder och att 

analysera vilka konsekvenser detta kan få för styrningen i av kommunala verksamheter. 

Studien är gjord som en fallstudie i Skellefteå kommun, där kvalitativa intervjuer 

genomfördes med fritidspolitiker ifrån tre olika nämnder. Studien visar på att fritidspolitikers 

föreställningar kring balanserad styrning varierar. Det finns föreställningar om att styrkorten 

inte fungerar att använda till det syfte som de är avsedda för. Styrkorten upplevs för dåligt 

anpassade efter de lokala förutsättningarna och fritidspolitiker upplever att den egna 

kompetensen och sitt eget engagemang är lågt. Konsekvensen av detta blir att styrkorten styr 

verksamheten på ett mindre effektivt sätt.   



ABSTRACT 

Balanced scorecard is a model for economic governance, originally developed for the private 

sector in the United States. Today it is common that Swedish municipalities applying the 

model. Amateur politicians differs from other user groups who are managing balanced 

scorecard, they often have fewer resources in terms of education in economics and time for 

the mission. What happens when politicians and mainly amateur politicians should control the 

administrations' operations with the balanced scorecard? The purpose of the study is to create 

an understanding of politicians with another occupation besides politics notions of balanced 

control of municipal authorities and to analyze what impact that may have on the governance 

of municipal activities. The study was conducted as a case study in Skellefteå, where 

interviews were conducted with amateur politicians from three different authorities.The study 

shows that amateur politicians’ notions of balance scorecards vary. There are notions of that 

balanced scorecards do not work to use for the purpose for which they are intended. The 

scorecards are perceived poorly adapted to local conditions and amateur politicians consider 

their own skill and commitment to be low. The consequence of this will be that scorecards 

control activities in a less effective manner. 

 

 

Amateur politicians means politicians with another occupation besides politics, the Swedish 

word for it is “fritidspolitiker”. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemdiskussion 

Balanserad styrning har blivit allt vanligare i svenska kommuner på senare tid (Almqvist, 

2006). Kommunerna styrs till största delen av politiker som är valda av kommunens 

medborgare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). I Sverige finns det idag drygt 38 000 

politiker (ibid). Av dessa är 97 % fritidspolitiker, det vill säga politiker som blivit valda till ett 

förtroendeuppdrag, vilket de sköter vid sidan om sitt jobb eller sina studier (ibid). Statistiska 

centralbyrån (2011) har definierat fritidspolitiker som förtroendevalda utan arvode eller med 

ett arvode som undertiger 40 procent tjänstgöring.  

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, där tas beslut om de viktigaste 

frågorna, det kan till exempel handla om budget eller om kommunens övergripande strategi 

och mål. Kommunerna är också uppdelade i nämnder. Vilka nämnder som finns i 

kommunerna och hur många ledamöter varje nämnd har varierar, eftersom det är upp till 

kommunen att anpassa det efter sina behov. Nämnderna beslutar i mindre frågor. Politikerna 

har det yttersta ansvaret för verksamheterna i kommunerna och tar beslut i 

kommunfullmäktige och i nämnder, medan tjänstemän ser till att besluten omvandlas till 

verksamhet. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 

Synen på hur kommuner ska styras har förändrats genom New Public Management, vilket 

innebär att offentlig sektor betraktas mer som ett företag. Det har medfört att kommuner tagit 

idéer från privat sektor, bland annat inom ekonomistyrning.  Ett sådant exempel är det ökande 

användandet av balanserade styrkort inom svenska kommuner. (Almqvist, 2006) 

Det har genomförts många studier på balanserad styrning inom offentlig sektor. Gemensamt 

för många av de tidigare studierna är att när man undersökt gruppen politiker, då valdes 

politiker i centrala positioner, exempelvis nämndsordförandena (Holma & Mella 2009; 

Nilsson, 2010; Collet & Larsson 2014). Det har medfört att det ofta varit yrkespolitiker som 

fått svara för politikerna. Nilsson (2010) menar att politikerna har haft högre förväntningar på 

balanserad styrning än andra grupper inom kommunen. Collet och Larsson (2014)  menar att 

politiker är relativt positiva till balanserade styrkort. Det är inte säkert att fritidspolitikerna har 

samma uppfattning om balanserade styrning som yrkespolitikerna har. Lakso (2005) påpekar 

att fritidspolitikerns förtroendeuppdrag kräver allt mer av tid, engagemang och utbildning. 

Kunskaper behövs i allt ifrån mötesteknik till ekonomistyrning (ibid). Dessutom förväntas det 

att stora mängder tunglästa handlingar ska läsas in mellan olika möten (ibid). Mötena i sig 

upplevs också ofta som väldigt tröttsamma (ibid). Vid sidan om allt detta ingår även en rad 

andra sysslor i fritidspolitikerns uppdrag, t.ex. kontakter med partikollegor, medborgare, 

tjänstemän, media, andra partier och att skriva motioner och artiklar (ibid). Fritidspolitikernas 

och yrkespolitikernas förutsättningar i form av tidstillgång och kompetens skiljer sig åt (ibid). 

Skaparna av ekonomiska modeller väljer ibland att se på användarna utifrån normativa 

modeller för hur användarna borde agera (Young, 2006). Utgångspunkten är att alla 

användare är rationella beslutsfattare (ibid). Vid införandet av ekonomistyrnings-modeller i 
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kommuner utgår de ofta ifrån en allmängiltig modell som inte är anpassad efter de lokala 

förutsättningarna (Englund, 2006).  

I den här studien är fritidspolitikernas perspektiv det intressanta. Utifrån att fritidspolitiker 

som grupp skiljer sig från andra tänkta användargrupper av styrmodeller som balanserade 

styrkort, när det gäller ekonomiska förkunskaper och tid för uppgiften, är det intressant att 

undersöka fritidspolitikers föreställningar om balanserad styrning i kommunerna. 

Det kan vara av stor relevans både för kommuners arbete med balanserade styrkort och för 

framtida forskning att ta del av fritidspolitikernas föreställningar om balanserad styrning. Ur 

kommunens synvinkel är det viktigt att skapa sig en uppfattning om den balanserade 

styrningen utifrån de styrandes perspektiv. Utan den informationen är det svårt att utvärdera, 

anpassa och utveckla styrmodeller i kommunerna. Det är också viktigt att gruppen 

fritidspolitikers perspektiv lyfts fram, särskilt med tanke på att få studier har genomförts inom 

det området. Det kanske visar sig vara en grupp som behöver beaktas i framtida forskning. 

Studiens frågeställning är:  

Vad händer när en styrmodell, som från början är skapad för beslutsfattare inom privat 

sektor, ska tillämpas av fritidspolitiker med begränsade resurser i form av ekonomisk kunskap 

och tid? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för fritidspolitikers föreställningar om balanserad 

styrning i kommunala nämnder, samt att analysera vilka konsekvenser detta kan få för 

styrningen av kommunala verksamheter. 

1.3 Disposition 

I Kapitel 1 introduceras läsaren i ämnet genom en problemdiskussion, som mynnar ut i en 

frågeställning och studiens syfte. 

I Kapitel 2 presenteras studiens teoretiska referensram, där redogörs för tidigare studier om 

New Public Management, Balanced Scorecard, tillämpning av balanserade styrkort i 

kommuner och studier om politisk styrning. 

Kapitel 3 redogör för hur metodologin för studien är upplagd. I kapitlet beskrivs vilka 

metodval som gjorts, hur information har inhämtats och vilka problem som uppstått under 

arbetet med studien.  

I Kapitel 4 presenteras studien resultat. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av Skellefteå 

Kommun, därefter kommer en intervju med Krister Gustafsson på Skellefteå Kommun och 

kapitlet avslutas med att resultatet från intervjuerna med sex stycken fritidspolitiker 

presenteras. 

Kapitel 5 innehåller analysen av resultatet ifrån föregående kapitel. Analysen är i fyra 

områden, tid, kompetens, engagemang och tillämpning. Kapitlet avslutas med en 

övergripande analys. 
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I kapitel 6 redogörs för studiens slutsatser. Studiens frågeställning besvaras och kapitlet 

avslutas med avslutande diskussion och förslag till framtida forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för min teoretiska referensram. 

Till en början presenteras teori om hur balanserad styrning blivit vanligt i offentlig sektor, 

sedan grundläggande teori om balanserade styrkort, därefter kommer mer teori om 

tillämpning av balanserade styrkort och slutligen teori om politikers beslutsfattande och en 

teorisammanfattning.   

 

2.1 New Public Management 

De senaste årtiondena har synen på offentlig sektor förändrats en hel del. Ett begrepp kallat 

New Public Management har fått fotfäste i västvärlden (Hood, 1995). Det brukar förkortas 

NPM och innebär att offentlig sektor ska betraktas mer som ett företag. Det har lett till att det 

blivit vanligare att  inom offentlig sektor försöker efterlikna privata företag genom att ta till 

sig arbetssätt och synsätt från privat sektor. Till exempel så kan omgivningen även i offentlig 

sektor ses som kunder och styrmodeller från privat sektor används också i offentlig sektor 

(Almqvist, 2006).  

2.2 Balanserade styrkort  

I början av 90-talet hade de amerikanska företagen tappat i konkurrenskraft framförallt 

gentemot Japan, som motmedel mot det lanserade Kaplan och Norton (1992) en ny modell för 

ekonomistyrning. De gamla sätten att styra med fokus på finansiella nyckeltal hade lett till 

kortsiktiga beteenden som visat sig skadliga för företagen. Med balanserade styrkort så 

kompletteras det finansiella nyckeltalen med icke finansiella prestationsmått. Enligt 

ursprungsmodellen används fyra olika perspektiv, det finansiella, kunden, interna processer 

och ett utvecklingsperspektiv. Syftet är att skapa en balans inom organisationen, en balans 

mellan det interna och det externa och en balans mellan dåtid och framtid, det förväntas leda 

till en mer långsiktigt framgångsrik styrning. (Kaplan & Norton, 1992; 1996; 1999)  

Det finansiella perspektivet innehåller mycket av de ”gamla” tankesättet kring styrning. 

Exempel på finansiella mål är avkastning, räntabilitet eller tillväxt. Måtten som används här är 

ofta finansiella nyckeltal. (ibid) 

Kundperspektivet innebär ett sätt att mäta den yttre effektiviteten. Vad värdesätter kunderna 

hos organisationen? Det kan till exempel handla om att leverera rätt sak i rätt tid till kunden. I 

tidigare ekonomistyrning så mättes kundperspektivet mest i form av intäkter. Balanserade 

styrkort medför en bredare syn på kunderna och ger möjligheter till att identifiera och anpassa 

sig efter de nyckelfaktorer som skapar mervärde för kunderna. (ibid) 

Interna processer balanserar upp kundperspektivet genom att mäta den inre effektiviteten. Ett 

exempel kan vara att mäta led-tiderna och därigenom effektiviteten i produktionen, men 

genom det här perspektivet är det också möjligt att titta på mer övergripande processer för 

företaget, vilket skiljer sig från tidigare former av ekonomistyrning. (ibid)  
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Utvecklingsperspektivet är det mest framtidsorienterade perspektivet. Tidigare 

ekonomistyrning har ofta medfört att företag jagat kortsiktiga resultat på bekostnad av 

företagets långsiktiga utveckling. Med utvecklingsperspektivet vill man skapa en motvikt till 

kortsiktigt beteende. Genom lärande och utveckling så skapar sig företagen en framtida 

konkurrensfördel, det kan till exempel leda till en ökad produktivitet eller nya innovationer 

som möter kundernas behov. (ibid) 

2.3 Tillämpning av balanserade styrkort i en kommun.  

Nilsson(2010) har undersökt förväntningar vid införandet av balanserad styrning i en svensk 

kommun. Den studien visar på att politikerna är den användargrupp med högst förväntningar 

på balanserad styrning, tjänstemännen hade mellanhöga förväntningar och de anställda längre 

ut i organisationen hade lägst förväntningar (ibid). Collet och Larsson (2014) påpekar också 

att politikerna är förhållandevis positiva till balanserade styrkort jämfört med tjänstemän och 

yrkesprofessionella. I det här kapitlet kommer teori från tidigare studier kring 

modellanpassning, upplevda problem och framgångsfaktorer med tillämpningen av 

balanserade styrkort i kommuner att presenteras. 

2.3.1 Framgångsfaktorer 

Chan (2004) har identifierat en del viktiga faktorer för att styrkortsarbetet ska bli 

framgångsrikt. Några av framgångsfaktorerna är högsta ledningens engagemang, deltagande 

och engagemang ifrån både mellanchefer och anställda, utbildningar och att styrkorten ska 

vara okomplicerade och enkla att förstå (ibid). Nørreklit (2000) nämner också engagemang 

som framgångsfaktor för balanserad styrning. En annan likhet med Chans studie är att 

Nørreklit också betonar vikten av delaktighet (ibid). I studien nämns också att relationen 

mellan ledning och anställda är viktig (ibid). Kommunikation rankas även det som mycket 

viktigt vid användningen av styrkort (ibid). Kausaliteten mellan de fyra perspektiven i BSC 

ifrågasätts och istället förespråkas logiska samband (ibid). Förhållandet mellan målen, kan 

leda till felaktiga förväntningar på mätresultaten, vilket leder till suboptimering (ibid). I 

studien framgår också att de balanserade styrkorten behöver anpassas för att fungera optimalt 

(ibid). 

2.3.2 Upplevda problem 

Komplexa organisationers styrkort riskerar att bli abstrakta och otydliga. Det är därför viktigt 

att bryta ner styrkorten på olika enhetsnivåer och ibland även individnivå. Varje enhet ska 

skapa ett styrkort anpassat efter deras verksamhet, men det ska utgå ifrån föregående nivås 

styrkort (Niven, 2006). Det finns två anledningar för kommuner att använda styrkort, dels för 

att omvandla politiska idéer till handlingsplaner och dels som ett planeringsverktyg (Farneti, 

2009). Två saker har identifierats som försvårar användingen av styrkorten, det första 

problemet uppstår när det getts för lite utbildning och stöd, det medför att styrkorten inte kan 

utnyttjas optimalt (ibid). Det andra problemet uppkommer när det interna engagemanget är för 

lågt (ibid). En generell modell av styrkort fungerar inte i kommuner, istället ska de anpassas 

efter behov (ibid).  

Olve, Petri, Roy och Roy (2003) menar att problem med balanserade styrkort kan vara att det 

kan upplevas svårt att förstå eller anses onödigt. Kunskap, dialog och delaktighet är viktiga 
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framgångsfaktorer för att lyckas med balanserad styrning. Målen med styrkorten skiljer sig åt 

mellan privat sektor och offentlig sektor. Målet i vinstdrivande organisationer är att tydliggöra 

sambanden mellan långsiktiga vinster och den löpande verksamheten, medan i icke 

vinstdrivande organisationer handlar det mer om att diskutera användningen mellan olika 

intressen och om ambitionsnivån i specifika områden. Olikheterna i målen med styrkort 

medför också att de fyra perspektiven för balanserade styrkort behöver anpassas för att bättre 

passa offentlig sektor. (Olve et al, 2003) 

Kommunens viktigaste intressenter är medborgarna, därför är perspektivet kundfokus viktigt 

inom balanserade styrning inom kommuner. En nackdel med balanserad styrning inom 

kommuner är att det kan vara svårt att följa upp den viktigaste typen av målsättningar, som till 

exempel nöjdkundindex, eftersom det kan vara svårt att mäta och det kan därför bli 

missvisande. En fördel med balanserad styrning inom kommuner är att det skapar en enhetlig 

modell inom kommunen som alla kan arbeta efter. Det leder också till ökad delaktighet och 

bättre kommunikation. En svårighet inom kommunal sektor är att identifiera orsakssamband 

mellan de olika perspektiven. Det medför att det är svårt att använda styrkorten till 

övergripande strategisk styrning inom kommunerna. För mer verksamhetsnära styrning är 

däremot orsakssamband inte lika viktigt. (Johansson & Nyström, 2003) 

2.3.3 Modellanpassning 

Användare av ekonomisk information betraktas på olika sätt. Young (2006) beskriver hur 

användarna av informationen ifrån företags redovisning har betraktats genom åren. Ett 

problem med hur användarna skulle betraktas var att de faktiska användarna ansågs bestå av 

en mångfald, inkonsekvens och med varierande grad av utbildning. Man visste väldigt lite om 

hur de fattade sina beslut och de ansågs vara opålitliga. För att slippa de här problemen, så 

valde man att fokusera på användargrupperna investerare och långivare. Dessutom 

betraktades användarna utifrån normativa modeller för vad användarna borde efterfråga och 

hur de borde agera. Utgångspunkten var att alla användare var rationella beslutsfattare. Det 

medförde också att ingen hänsyn togs till irrationella beteenden. Det ledde i sin tur till att när 

regler och principer togs fram för hur bokföring och redovisning ska utformas så togs bara 

hänsyn till de hypotetiska ”rationella” användarna och inte till de faktiska användarna. Det 

kan ha medfört att användandet och nyttan av informationen ifrån organisationernas 

redovisning har blivit begränsad. (Young, 2006) Englund (2006) för ett liknande resonemang 

kring införandet av balanserad styrning i en kommun. Ofta utgår kommunerna från en 

allmängiltig ekonomistyrnings-modell, som inte är anpassad efter de lokala förutsättningarna 

(ibid). Flera aktörer i studien hävdade att styrmodellen säkert skulle passa andra, men att den 

inte var anpassad efter just deras förutsättningar (ibid).  

2.4 Politiskt styrning 

Begreppet styrning kan användas för att beskriva beslutsfattares ambitioner att åstadkomma 

förändring i samhället. Svenska politiker styr i dag i stor utsträckning med hjälp av mål, vilka 

senare följs upp och utvärderas. Men politiker kan också känna sig styrda av diffusa 

processer. En lyckad styrning är en form av maktutövning, det handlar om att få andra 

mäniskor att handla på ett visst sätt. (Hall & Löfgren, 2006) 
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Politisk styrning är en direkt följd av det demokratiska samhälle vi har. Det faktum att 

politikerna i Sverige är demokratiskt valda är de flesta överens om, men huruvida det är 

politikerna som styr i Sverige är mer osäkert. I demokratidiskussioner är det vanligare att det 

diskuteras huruvida politikerna är valda på ett korrekt sätt och om de är representativa, än om 

de har förmågan att styra. Det kanske är än viktigare att ha förmågan att styra och på det sättet 

kunna fullgöra sin demokratiska uppgift än att vara representativ. (ibid) 

Hall och Löfgren (2006) preciserar begreppet politisk styrning genom en abstraktionsstege i 

tre nivåer. Den första mest konkreta nivån handlar om detaljstyrning genom till exempel 

villkorade anslag eller regler och lagar. På en andra mer abstrakt nivå, utförs en mer generell 

styrning, till exempel genom att mål sätts upp för ett verksamhetsområde. På den sista och 

mest abstrakta nivån hittar vi diffus styrning genom visioner, idéer och retorik, som ofta 

ligger utom politikernas kontroll. (ibid) 

Genom att politiker har gått över till att styra med mål, visioner, ramlagar och 

resultatmätningar, så har de själva delegerat bort möjligheten att styra på ett kraftfullt sätt. 

Styrning med detaljerade lagstiftning eller maktfullkomliga centralmyndigheter har bättre 

utsikter att leda till en lyckad styrning. För alla som anser att politisk styrning är en viktig del 

i demokratin innebär det här ett problem. Ett annat problem är att den stora fokuseringen på 

resultatmätning i offentlig sektor tenderar att försöka kvantifiera aktiviteter som inte går att 

mäta. (ibid) 

Agevall (2005) menar att målstyrning och resultatstyrning tillsammans med uppföljningar, 

sker med fokus mot en högre effektivitet. En förutsättning för att högre effektivitet ska uppnås 

är att politikerna utformar målen på rätt sätt (ibid).  

De förtroendevalda politikerna i kommunerna har ofta politiken som hobby och 

fritidssysselsättning. Tid upplevs ofta som en bristvara hos fritidspolitiker. Skillnader uppstår 

mellan fritidspolitikernas och yrkespolitikernas förutsättningar. Fritidspolitikerna framstår 

som ett B-lag med mindre resurser till sitt förfogande än vad yrkespolitikerna har. Det finns 

också en kunskapsklyfta mellan yrkespolitiker och fritidspolitiker, vilket medfört en ökad 

maktkoncentration hos yrkespolitikerna, men enligt kommunallagen ska båda grupperna ha 

lika stort inflytande. Generellt anses fritidspolitikerna ha lägre kompetens än yrkespolitiker 

och tjänstemän. Låg kompentensnivå riskerar att leda till amatörmässiga beslut. (Lakso, 2003)  

Montin (2006) menar att sedan kommunsammanslagningarna började har antalet tjänstemän i 

kommunerna ökat kraftigt. Det har lett till diskussioner om maktförhållandet mellan politiker 

och tjänstemän inom kommunerna (ibid). Införandet av målstyrning i kommunerna har lett till 

mindre samförstånd inom politiken än tidigare (Lantto, 2005). Det har främst visat sig på 

nämnds nivå där samförståndsorienterat arbetssätt tidigare varit det dominerande arbetssättet 

(ibid). Westerståhl (1997) påpekar att kommunpolitikerna har dubbla roller som 

beslutsfattare. Dels fattar politikerna beslut av tydlig politisk karaktär och dels är de 

deltagande i beslut av tydlig förvaltningskaraktär (ibid). I de kommunala nämnderna är 

förvaltingsärendena dominerande, medan kommunfullmäktige mer präglas av beslut av 

politisk karaktär (ibid). Många av förvaltningsbesluten tas av tjänstemän på delegation ifrån 

nämnden (ibid).  
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2.5 Sammanfattning teorikapitel 

Som en följd av New Public Management implementerades styrmodeller från privat sektor i 

offentlig sektor. En sådan styrmodell är Balanced Scorcard. (Almqvist, 2006) 

Några viktiga framgångsfaktorer för att styrkorten ska fungera bra i kommuner har 

identifierats. Dessa är engagemang, utbildning, okomplicerade styrkort, kommunikation, 

interna relationer och anpassning av styrkorten. (Nørreklit, 2000; Chan, 2004)   

Problem vid tillämpningen av balanserade styrkort i kommuner kan uppstå på grund av olika 

saker. Ett exempel är att de kan upplevas abstrakta, otydliga och svåra att förstå (Olve et al, 

2003; Niven, 2006). Andra problem kan vara att för lite stöd och utbildning getts, lågt 

engagemang, en för generell styrmodell eller att målen är för svåra att mäta och följa upp på 

ett tillfredsställande sätt (Johansson & Nyström, 2003; Olve et al, 2003; Farneti, 2009). 

Fritidspolitiker upplever ofta tid som en bristvara och fritidspolitiker anses ha lägre 

kompetensnivå än yrkespolitiker, vilket kan riskerar leda till amatörmässiga beslut (Lakso, 

2003) För att målstyrning ska uppnå hög effektivitet krävs att politikerna utformar målen på 

rätt sätt (Agevall, 2005).  
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3 METOD 

 

I det här kapitlet beskrivs hur studien är genomförd. Först förklaras metodval och val av fall, 

Därefter beskrivs förförståelsen och val av aktörer. Sedan litteratursökning och 

datainsamling. Slutligen beskrivs en förstudie, tolkning och analys, samt metodproblem. 

 

3.1 Metodval 

Studien genomfördes med inslag av deduktiv ansats. Det betyder att studiens empiri 

analyseras och jämförs med studiens teoretiska referensram (Bryman & Bell, 2013, s. 31-35). 

Studiens teoretiska referensram är baserad på tidigare studier. Eftersom syftet med studien är 

bidra med ökad förståelse, så har valet av metod blivit kvalitativ metod framför kvantitativ 

metod. Kvalitativ metod beskrivs tillföra nyansrikedom, lyhördhet och känslighet (Bjereld, 

Demker, Hinnfors, 2009, s. 117). Det harmoniserar bra med studiens syfte. Kvalitativ metod 

har tillämpats på det sätt att primärdata har samlats in genom personliga intervjuer.   

Undersökningen valdes att gemomföras genom en fallstudie. Med hjälp av fallstudie som 

metod kan man komma in på djupet i komplicerade sociala fenomen (Denscombe, 2016, s. 

91-105). Fallstudier möjliggör att datainsamling kan ske med olika metoder och genom flera 

källor (ibid). 

3.2 Val av fall 

Skellefteå kommun valdes ut som fall, där fritidspolitikers föreställningar kring arbetet med 

balanserad styrning i kommunens nämnder skulle undersökas. Denscombe (2016, s. 95-105) 

menar att fallets lämplighet avgörs av huruvida det uppfyller kriterier som är relevanta för 

studiens problem eller frågeställning. Valet av fall skedde bland kommuner som tillämpade 

balanserad styrning, författaren bedömde att studien kunde genomföras i kommuner där det 

kriteriet var uppfyllt.  Skellefteå kommun uppfyllde det kriteriet. Det medför också att studien 

bedöms vara överförbar till andra kommuner som styrs med balanserade styrkort. En 

ytterligare anledning till att just Skellefteå kommun valdes var att författaren hade kontakter 

som förbättrade accessen till aktörer i kommunen. Det fanns också praktiska skäl till att just 

Skellefteå kommun valdes. Författaren är bosatt i den kommunen och därmed kunde 

resekostnader undvikas och valet av fall medförde bra förutsättningar för personliga kontakter 

med aktörerna. 

3.3 Förförståelse 

Författaren till studien är själv fritidspolitiker, med förtroendeuppdrag i gymnasienämnden i 

Skellefteå Kommun. Det innebar fördelar för studien, men också risker. Några fördelar var att 

författaren hade ett kontaktnät som underlättade att få genomföra intervjuer med andra 

fritidspolitiker. Det kan också vara så att aktörerna känt sig tryggare att prata med författaren, 

än de skulle ha gjort med en helt okänd person, vilket kan ha lett till mer ärliga beskrivningar. 

En annan fördel är att insynen i verksamheten, kan ha underlättat förståelsen och tolkningarna 

av aktörernas svar. De egna erfarenheter har upplevts som en tillgång vid konstruerande av 

relevanta intervjufrågor. En risk är att aktörerna har gett författaren de svar de trodde att han 
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ville ha istället för egna uppriktiga svar. En annan risk är att författarens egna föreställningar 

styrt intervjufrågorna och att det sedan påverkat resultatet åt något håll. Det faktum att 

författaren var medveten om de här riskerna redan innan intervjuerna genomfördes, har gjort 

att han aktivt försökt förhindra det från att inträffa. Detta har gjorts genom att undvika 

vinklade frågor i intervjuguiden och istället ställt öppna frågor till aktörerna. Innan intervjun 

informerades aktörerna om att deras svar kommer att vara intressanta för läsarna av studien, 

därför är de viktigt att svaren är detaljerade även om de vet om att författaren har en del 

förförståelse inom ämnet. Författaren har också undvikit att intervjua aktörer som han har en 

nära relation till, ingen av de utvalda aktörerna är någon han umgås med privat.  

3.4 Val av aktörer 

Explorativt urval innebär att urvalet inte är så stort i antal, för att istället ge utrymme att 

studera aktörerna mer djupgående. (Denscombe, 2016, s. 63-90) Sex stycken fritidspolitiker 

valdes ut genom explorativt urval, de intervjuades genom kvalitativa intervjuer. De utvalda 

fritidspolitikerna har uppdrag i kommunala nämnder. De valdes genom ett så kallat subjektivt 

urval, med avsikt att trots det ringa antalet så gott det går få en spridning i ålder, kön, 

utbildning, familjesituation och erfarenhet. Detta för att få in data från personer med 

varierande bakgrund. Enligt Denscombe (2016, s. 63-90) kan subjektiva urval användas för att 

säkerställa att ett brett tvärsnitt av människor ingår i urvalet. Ett sådant litet urval kommer inte 

att leda till att resultatet blir generaliserbart för några större grupper, men med ett bredare 

tvärsnitt, minskar risken att likheter i aktörernas föreställningar beror på ålder, kön och så 

vidare. Aktörerna valdes från det styrande partiet i kommunen, Socialdemokraterna. Det 

skulle vara intressant med jämförelser mellan olika partier också, men för den här studien 

fanns inte resurser att genomföra det stora antalet intervjuer som skulle krävas, istället lades 

fokus på aktörer från det parti som styr i kommunen. Anledningen till att just det styrande 

partiet valdes är att de aktörerna har, genom majoritetsbeslut, direkt makt att använda 

styrkorten för att få igenom sin politik. Aktörerna var spridda i tre olika nämnder, med två 

aktörer från varje nämnd. Det tre nämnderna var kulturnämnden, gymnasienämnden och 

nämnden för support och lokaler. 

3.5 Litteratur och artikelsökning 

För att kunna bygga upp den teoretiska referensramen och för att få en fördjupad förståelse i 

ämnet söktes efter vetenskapliga artiklar i databaser via bibliotekets hemsida. De databaser 

som i huvudsak användes är Scopus, Emerald Insight och Google Scholar. Några av de 

sökord som användes är, balanserad styrning, balanced scorecard, politicians, politiker, 

politiskt beslutsfattande, politisk styrning, kommuner och fritidspolitiker. Utbudet av artiklar 

inom balanserad styrning i offentlig sektor var stort. Det medförde att det var svårt att avgöra 

vilka artiklar som var mest relevanta för den här studien. En stor del av tiden har lagts på att 

läsa artiklar som sedan valts bort för att andra artiklar varit mer relevanta. Motsatsen uppstod 

när studier om fritidspolitiker skulle eftersökas. Det var svårt att hitta relevanta studier om 

fritidspolitiker som var genomförda på ett vetenskapligt säkerställt sätt. Litteratur söktes 

också via Libris och i bibilioteket i Skellefteå, som komplement till den övriga litteraturen. 
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3.6 Datainsamling 

Empirisk data samlades in primärt genom kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att de ska vara flexibla och få fram aktörens världsbild (Bryman & Bell, 2013, s. 

473-489). Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide. Frågorna i 

intervjuguiden var formulerade som öppna frågor för att aktören skulle kunna ge så 

uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt, det 

innebär att intervjuaren är fri att under intervjun anpassa frågorna efter vart intervjun är på 

väg, följdfrågor kan också läggas till under intervjun (ibid). Innan intervjuguiden tillämpades i 

skarpt läge, genomfördes en pilot-intervju med en fritidspolitiker i en kommunal nämnd. 

Intervjun ledde till att två frågor plockades bort från den ursprungliga intervjuguiden, då de 

inte längre kändes relevanta, en fråga formulerades om och tre frågor tillkom.  

Samtliga intervjuer genomfördes genom fysiska möten Tre intervjuer genomfördes i bokade 

grupprum på campusbiblioteket i Skellefteå, två stycket genomfördes på aktörernas 

arbetsplats och en intervju genomfördes hemma hos aktören. Intervjuerna genomfördes i 

stängda rum och ingen annan än intervjuaren och aktören var närvarande, det upplevs ha ökat 

aktörernas vilja att lämna uttömmande och uppriktiga svar på frågorna. Genom att genomföra 

intervjuer i ostörda rum, slipper intervjupersonerna att oroa sig för om någon annan kan höra 

vad som sägs, dessutom ökar det kvalitén på själva inspelningen (ibid). Samtliga intervjuer 

spelades in, det underlättade mycket för författaren som var ensam intervjuare. Möjligheterna 

att uppfatta nyanser i aktörernas svar och möjligheterna att anpassa följdfrågor efter 

aktörernas svar ökade, när svaren inte behövdes antecknas. Bryman & Bell (2013, s. 489-493) 

menar att inspelning av intervjuer ger intervjuaren möjlighet att vara uppmärksam både på 

vad som sägs och hur det sägs. En nackdel med inspelade intervjuer kan vara att 

intervjupersonen blir mer återhållsam i svaren då det blir mer uppenbart för hen att svaren 

sparas till eftervärlden (ibid). Aktörerna i den här studien har försäkrats om anonymitet, detta 

för att öka validiteten i studien.    

När fyra intervjuer genomförts och transkriberingen av det materialet påbörjats, insåg 

författaren att studien skulle förbättras om intervjuerna kompletterades med en fråga om 

engagemang. Den frågan lades till intervjuguiden inför de sista två intervjuerna. De fyra första 

aktörerna fick frågan utsänd på epost. Kompletterande data samlades in dels genom Skellefteå 

kommuns hemsida och dels via samtal med Skellefteå kommuns chefscontroller Krister 

Gustafsson. 

3.7 Förstudie 

För att få förståelse för Skellefteå Kommuns syn på den balanserade styrningen från centralt 

håll och för att få en övergripande bild av balanserad styrning i kommunen, genomfördes ett 

samtal med Skellefteå kommuns chefscontroller, Krister Gustafsson. Enligt K. Gustafsson 

(personlig kommunikation, 29 april 2016) kommer kommunen att byta ut perspektiven i 

styrkorten mot nya perspektiv. Det kommer att börja tillämpas 2017 (ibid). För att inte blanda 

ihop begreppen, behandlades bara de nuvarande styrkorten i den här studien. Det är också är 

de styrkort som fritidspolitikerna är vana att arbeta med.  
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3.8 Tolkning och analys 

Intervjuerna resulterade i nästan fem timmar inspelat material. Det transkriberades sedan till 

skrift. Transkribering medför att svaren blir lättare att strukturera, analysera och tolka 

(Bryman & Bell, 2013, s. 489-493). Resultatet av intervjuerna redovisas i resultatkapitlet, 

genom att resultaten för varje enskild aktör redovisas separat. För att stärka tillförlitligheten i 

studien, redovisas resultaten till stor del i form av citat. Det medför att läsaren kan ta del av 

autentiska resultat innan tolkningen och analysen är genomförd. Intervjupersonerna har lovats 

anonymitet, därför namngavs inte intervjupersonerna utan står istället som intervjuperson A 

till F. För att kunna leva upp till löftet om anonymitet har åldern angetts i ett ålderspann, 18-

35 år, 35-65 år, eller över 65 år och nämndtillhörigheten återgavs inte.  

Kodning av rådata kan göras genom att begrepp eller kategorier väljs ut för att resultatet sedan 

ska kunna struktureras upp kring dessa (Denscombe, 2016, s.395-396). Analysen 

genomfördes sedan genom att resultaten kodades och strukturerades upp efter nyckelbegrepp 

som identifierats i teorin. Nyckelbegreppen var tid, kompetens, engagemang och tillämpning. 

De fyra begreppen visade sig väl anpassade både för att strukturera upp resultatet och för att 

koppla resultatet till den teoretiska referensramen. 

3.9 Metodproblem 

Begreppen reliabilitet och validitet har inte samma relevans i kvalitativa studier, som de har i 

kvantitativa studier. I kvalitativa studier kan det vara att föredra att använda andra begrepp 

som till exempel tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. (Bryman & Bell, 2013, s. 400-

408) 

Bryman & Bell (2013, s. 473-504) menar att oönskade reaktioner kan uppstå som en effekt av 

intervjuarens närvaro. Det fanns en risk i den här studien att aktörerna skulle svara utefter vad 

de trodde att författaren ville ha för svar. För att undvika detta fick de information innan 

intervjuerna genomfördes att de var viktigt för studien att de bara utgick ifrån sina egna 

föreställningar. För att ytterligare öka pålitligheten och för att aktörerna skulle våga vara helt 

ärliga i sina svar, så försäkrades aktörerna om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. 

Det är svårt för författaren att bedöma i vilken utsträckning aktörerna påverkats av honom 

under intervjuerna, eftersom ingen annan var med och observerade reaktionerna, författarens 

huvudsakliga fokus låg på att lyssna på svaren och ställa rätt följdfrågor. För att minska 

påverkan på aktörerna vidtogs några förberedande åtgärder. Under konstruktionen av 

intervjuguiden skapades så öppna frågor som möjligt, för att inte styra aktörerna åt något håll. 

Under intervjuerna försökte författaren vara neutral i röst och ton när frågornas ställdes, allt 

för att påverka aktörerna så lite som möjligt. Intervjuerna spelades in, istället för att 

antecknas. Det gjorde att mer fokus kunde läggas på att lyssna och känna in aktörernas svar 

och utforma följdfrågorna utefter dessa svar, vilket ökade studiens tillförlitlighet. Författaren 

har i kapitel 3.3 redogjort för sin förförståelse och för konsekvenser det kan få.  

Vid kvalitativa intervjuer finns det alltid en risk att forskarens egna fördomar påverkar 

tolkningen och analysen av resultatet. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 403) kan 

tillförlitligheten av resultaten ökas genom att  resultatet rapporteras till deltagarna för 

bekräftelse, så att de kan bekräfta att det stämmer överens med verkligheten. Den här studiens 
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aktörer har fått läsa sin del av resultatet och bekräftat att författaren uppfattat verkligheten på 

ett riktigt sätt. För att öka tillförlitligheten i studien än mer, har resultaten till stor del återgetts 

i citatform. Detta medför att studiens läsare kan ta del av stor del av resultatet innan det 

tolkats och analyserats. Detta upplevs extra viktigt då författaren ensam gjort analysen och är 

medveten om att det finns risker att för att delar av författarens egna föreställningar och 

värderingar kan påverka analysen. Denscombe (2016, s. 414-415) menar att författarens 

identitet, värderingar och övertygelser kommer att påverka analysen av kvalitativ data. 

Författaren har eftersträvat att tydliggöra för läsaren hur tolkningar vuxit fram, med avsikt att 

läsaren på det sättet själv ska kunna ta ställning till trovärdigheten. Forskare bör distansera sig 

från sina egna övertygelser och inte ta ställning i sociala frågor medan studien utförs 

(Denscombe, 2016, s. 414-415).  
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4 RESULTAT 

 

Det här kapitlet börjar med en presentation av Skellefteå kommun och dess organisation, 

därefter en kort sammanfattning av samtalet med chefscontrollern och slutligen presenteras 

resultat ifrån intervjuer med sex fritidspolitiker. 

 

4.1 Skellefteå kommun 

Skellefteå kommun (2016) är belägen i norra Västerbotten utefter kusten. Kommunen har 

drygt 72 000 invånare. Antalet politiska nämnder i kommunen är 14 stycken. Kommunens 

organisation består av kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar, 

stiftelser, bolag, valberedning och revision (ibid). Kommunen är organiserad enligt 

organisationsschemat. Se figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Skellefteå kommuns organisation 

Skellefteå kommun införde balanserad styrning 2003. Kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen har alla ett eget styrkort som är 

utformat för deras verksamhet. Styrkorten är uppdelade i fyra perspektiv, precis som i Kaplan 

och Nortons ursprungsmodell, men perspektiven är inte helt identiska. Skellefteå kommuns 

perspektiv är Medborgare/Kund, Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Medarbetare. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande mål, dessa mål sätts med kommunens 
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vision som utgångspunkt. Kommunens vision är ”Skellefteå – en framsynt och jämställd 

tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030”. Varje 

nämnd och bolag tar sedan fram ett eget styrkort där verksamhetens mål inom varje 

perspektiv ska kopplas till kommunens övergripande mål och fokusområden. Barn- och 

grundskolenämndens styrkort för 2015 visas i figur 2 nedan. (Skellefteå kommun, 2016)   

 

Figur 2: Nämnds styrkort i Skellefteå kommun 

4.2 Samtal med chefscontroller Krister Gustafsson, Skellefteå Kommun 

Krister Gustafsson, chefscontroller i Skellefteå kommun, berättar att politiken ska styra 

verksamheten. Att styrningen i kommuner sker genom målstyrning regleras i kommunallagen. 

Han berättar: 

”Historiskt har styrning i kommunal sektor legat på budget och budgetstyrning 

och massa olika aktiviteter som man gör. Fokus bör ligga mer på resultaten av 

det vi gör, det är resultaten som är intressant och viktigt för medborgarna. För 

medborgarna spelar det inte så stor roll hur vi organiserar oss och vem som gör 

vad, det är resultatet av det vi gör som betyder något i slutändan. Till exempel om 

barnen lär sig något i skolan eller om vi har kvalité i äldreomsorgen. Det är det 

som är tanken med styrkorten att fokus ska hamna på mål och resultat i 

verksamheten.”   
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Han berättar att kommunens nämnder arbetar fram målformuleringar till kommande års 

styrkort. Nya mål sätts varje år. Målen följs sedan upp genom att de får en färgkod, grön färg 

betyder att målet har uppnåtts, om man är på god väg att uppnå målet får man gul färg och röd 

färg betyder att man ligger dåligt till. Han berättar mer om tanken med styrkorten: 

”Styrkorten ska vara politikens verktyg, de lovar ju massa saker i valrörelserna, 

sen ska de göra verkstad av det genom att styra förvaltningarna så att dom 

levererar det politiken lovat.” 

Han berättar också att man har planerat att byta ut perspektiven i styrkorten från och med 

2017. De nya perspektiven är tillgänglighet, trygghet, samhällsutveckling och effektivitet. 

Syftet med de nya perspektiven är att man anser att de är mer anpassade efter kommunens 

verksamhet och man tror att styrningen därmed kommer att fungera bättre. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Nedan redovisas resultatet av de sex intervjuerna. Aktörerna namnges inte utan står angivna 

som intervjuperson A till och med F.  

Intervjuperson A 

Hen gör sin andra mandatperiod som fritidspolitiker i kommunal nämnd och är mellan 18-35 

år.  Det politiska engagemanget väcker en viss frustration då det kräver mycket tid, men det 

upplevs svårt att åstadkomma några förändringar i samhället som känns riktigt relevanta. 

Många beslut tas, men leder inte till större förändringar.  

Hen tycker det är svårt att förklara vad som menas med balanserad styrning:  

”Rent i klartext tycker jag att det är lite diffust. Man har ju tittat i omgångar på 

styrkort och fått förklarat att vi har en specifik modell, men det är inte en 

jättetydlig genomgång egentligen något år på själva modellen.” 

Det arbetas med styrkorten under målprocessen, då tittar man på de gamla målen och följer 

upp dem, samtidigt som de framtida målen formuleras. Dessutom sker återkoppling, några 

gånger per år. Hen beskriver vidare arbetet med styrkorten:  

”Det är inte en jättetydlig koppling mellan styrkorten och hur det styr 

verksamheten. Det är sällan man för en argumentation med styrkorten som 

utgångspunkt. Styrkorten känns inte så jätteförankrade hos oss ledamöter, jag har 

i alla fall den känslan. Först har vi en process som är otydlig, men till slut 

resulterar i något slags mål i dom olika kategorierna. Men jag upplever det diffust 

hur det är kopplat till verksamheten, annat än att vi mäter siffrorna som går att 

mäta.” 

Målprocessen beskrivs med att det årligen sätts av en halv dag och senare ytterligare en hel 

dag till brainstorming och diskussioner kring fokusområden och mål för kommande år. Det 

brukar ofta resultera i att förvaltningen får i uppgift att ta fram förslag på målformuleringar 

och mått utifrån diskussionerna som varit. Sedan vid nästkommande nämndssammanträde tas 

beslut om målen.  
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Första kontakten med de balanserade styrkorten kom vid ett sammanträde när styrkorten togs 

fram för uppföljning: 

”Jag upplevde det då på samma sätt som jag gör nu, att det var något man tittar 

på, godkänner den rapporten och sen går man vidare.” 

Förkunskapen kring balanserad styrning beskrivs: 

”Jag hade ingen förkunskap, jag upplever att förkunskapen var rätt låg generellt i 

nämnden. Jag upplever att det var en modell som var fastslagen och användes, 

men jag upplever att det är låg kunskap om fördelar och nackdelar mellan olika 

typer av styrning och att kunskapen är låg om hur balanserad styrning har 

använts historiskt och hur det ska användas. Man famla i mörkret mest, eller 

flyter med i det som kommer från tjänstemannahåll.” 

Yrkespolitikerna upplevs ha mer kunskap kring styrmodellen, då de dels har mer tid på 

sig att sätta sig in i styrmodellen och dels har de bättre kontakter med tjänstemän som 

kan förklara modellen för dem.  

En fördel som ses med balanserad styrning är att styrkorten är uppdelade i fyra områden. Det 

upplevs finnas någon slags avgränsning mellan de fyra målområdena, vilket medför att man 

genom att ha fyra mål får en spridning i målbilden. Det jämförs med kommunens 

övergripande strategi, med en målbild, som känns mer diffus.  

Målformuleringsprocessen upplevs som knepig, det finns så många olika sätt att tolka hur 

modellen och målområdena ska användas:  

”Det kan bli knepigt, eller det blir som en otydlighet i hur fokus ska ligga och 

egentligen hur man ska tänka vid målformuleringar för att kunna utveckla 

verksamheten.” 

Budgeten anses vara det som styr verksamheten allra mest. Det upplevs inte som att målen i 

styrkorten styr budgeten:  

”Det känns inte som det finns något tydligt samband där.” 

Styrkorten påverkar väldigt lite hur man förhåller sig till politiska beslut i övrigt. Däremot 

fungerar målen som en guidning åt förvaltningen och det upplevs som tydligare att 

tjänstemännen styrs av styrkorten. Hen upplever att engagemanget för styrkorten är lågt: 

”Mitt egna engagemang är lågt på grund av att det känns dåligt kopplat mot den 

dagliga verksamheten (ur ett politiskt perspektiv). Nämndens engagemang 

upplevs också lågt.” 

Hen upplever inte att styrkorten används för att realisera politiska mål och löften. 

Däremot används styrkorten ibland som ett slagträ i den politiska debatten, för att 

påpeka vad man uppnått och inte lyckats uppnå.  
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Intervjuperson B 

Hen gör sin första mandatperiod som fritidspolitiker i kommunal nämnd och är mellan 18-35 

år. Tidstillgången upplevs som det största problemet med att vara fritidspolitiker och ibland 

har det inte varit möjligt att delta på alla möten: 

”Nu när jag studerar har jag inget skyddsnät i lagen att vara ledig från studierna 

för att vara politiker, vilket jag hade haft om jag arbetat. När jag gjorde praktik 

under en termin, då var tiden svår att få ihop, då fick jag använda mina 

pluggdagar till att vara fritidspolitiker, vilket jag tycker är skittråkigt. Jag menar 

vad säger det till ungdomar som vill börja engagera sig politiskt? Det är inte bra 

tycker jag,” 

Nämnden har måldagar då politikerna sitter och ska ta fram målen. Styrkorten tas fram och 

tittas på lite då och då och uppföljningar görs.  Uppföljningsarbetet beskrivs: 

”Jag upplever det mer som en rapport, nu ligger vi till så här, sen läggs det åt 

sidan.” 

Hen hade ingen förkunskap om arbetet med balanserad styrning och vet inte riktigt vad som 

menas med balanserad styrning: 

”När vi arbetar med målen, så lär man sig mer och mer för varje år, man gör 

misstag, väljer konstiga mål som kanske inte går att mäta och så där. Jag tror att 

man utvecklar det hela tiden.” 

Det upplevs positivt att målen i styrkorten är uppdelade på fyra olika målområden:  

”Jag har inga erfarenheter av något annat. Men det hade varit tråkigt om vi bara 

tittat på ekonomin. Det är viktigt att man har med de här perspektiven Utveckling, 

medarbetare invånare/kund. Ibland kanske man måste gå på invånarens 

perspektiv istället för att titta på ekonomin även om det är en del av saken” 

Men sättet som målen följs upp på kan komplicera valet av mål och mått:  

”Det är viktigt att man hittar rätt mätinstrument. Och hur, att vi mäter på rätt sätt. 

Och det är ju jätteviktigt att tänka om vi väljer det här målet, hur ska vi mäta det? 

Vid uppföljning av målen då ska man ha röd, gul grön. Grön är bra, gul är 

medelbra och röd dåligt och det så att de röda är ursprungsläget. Det är 

jättesvårt. Vi måste sätta mål inom områden där vi är ganska dåliga, alltså vi kan 

inte ha mål där vi idag är lite bra och vill utveckla det, så känner jag i alla fall, 

för då kommer det att bli jättesvårt kanske att komma till grön.”  

När andra politiska beslut tas i nämnden beaktas inte målen i styrkorten:  

”Nej, det gör jag faktiskt inte, det kanske jag bör göra. Det bör jag ju göra 

såklart, men det är inget som jag har tänkt på. Det bör man ju egentligen ha 

framför sig vid varje beslut som man fattar. Eller i alla fall när det är vissa beslut, 
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ska vi fatta beslut om något särskilt, ja men vad är vårat mål? Jaha, okej, vilket 

beslut ska vi ta då för att komma till gul nivå. Men så har jag aldrig tänkt förut.” 

 

Budgeten upplevs vara det som styr verksamheten mest, vilket inte upplevs som positivt. Det 

ses som ett steg tillbaka att det bara är pengarna som styr då. Något direkt samband mellan 

målen i styrkorten och budgetprocessen kan inte heller ses. Styrkorten upplevs inte ha så stor 

styrande effekt. Möjligheten att använda styrkorten till att få igen politiska mål är inget som 

reflekterats över. Det upplevs inte ske i någon stor utsträckning. Men det anses fullt möjligt 

att använda styrkorten för det ändamålet.  

Så här beskriver hen sitt engagemang kring styrkortsarbetet: 

”Mitt egna engagemang tycker jag är si sådär… Under din intervju så förstod jag 

mer att jag faktiskt bör engagera mig mer övergripande under hela året, men det 

är som sagt svårt tycker jag som fritidspolitiker. Tjänstemän och ordförande som 

jobbar mer med detta lägger såklart ner ett gediget arbete under året.” 

Intervjuperson C 

Hen har varit fritidspolitiker i kommunalnämnd i 3 mandatperioder och är mellan 35-65 år. 

Tiden upplevs som det största problemet med att vara fritidspolitiker, det är mycket 

handlingar som ska läsas in och mycket möten, kvällsmöten och runtikring-möten, så det tar 

mycket tid, vid sidan av jobb och familj. Ibland får man hoppa över vissa möten och ibland 

hinner man inte läsa in sig i alla handlingar.  

Genom en längre tids arbete med styrkort i nämnden och i styrelsen för ett kommunalt bolag 

upplever hen sig ha rätt bra kunskap om balanserad styrning: 

”Det är ett sätt att övergripande få styrning på underliggande verksamheter utan 

att vara och peta för mycket i verksamheterna, sen är det väl samtidigt svagheten 

att det kan bli väldigt otydligt i slutändan vad man egentligen vill. Det kan bli 

aningen uddlöst och svepande kan jag tycka.” 

I nämnden arbetas det med styrkorten vid målformuleringsdagarna och dels vid 

uppföljningstillfällen.  Arbetet tas seriöst i nämnden och det kan bli långa diskussioner där det 

vrids och vänds på argument innan målen formuleras. Det upplevs vara ett mycket noggrant 

arbete som görs med styrkorten: 

”Det är när vi sätter våra mål för nämnden så sätter vi utifrån 

kommunfullmäktiges styrkort, det ska vara styrning utifrån dom målen så att säga. 

Vi ska arbeta åt samma håll, hur kan vi bidra i nämnden mot kommunens 

övergripande mål ” 

Första intrycket av arbetet med balanserad styrning var att det var rörigt och svårt att se hur 

man skulle få någon utväxling i verksamheten. Men idag upplevs arbetet med styrkorten 

fungera ganska bra. Styrkorten ligger också till grund för hur andra beslut fattas i nämnden. 

Men budgeten anses vara det som styr verksamheten mest:  
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”Ja, budgeten styr ju verksamheten, så enkelt är det ju. Har du hundra kronor, då 

har du hundra kronor. Du har inte hundrafemtio. Det är väl övergripande, sen 

ska man försöka arbeta utifrån styrkorten för att göra det bästa utifrån det man 

kommit fram till i styrkorten vad man kan göra med den där hundralappen i den 

nämnd som man beslutar i.” 

Hen kunde inte ge något klart svar på frågan om styrkortsmålen används som grund när 

budgeten tas fram.  

Intervjuperson D 

Hen har varit fritidspolitiker i kommunal nämnd i sex mandatperioder och är över 65 år. 

Balanserad styrning upplevs som något positivt, uppföljningarna upplevs tydliga då man 

enkelt kan se hur det går med måluppfyllelsen:  

”Ja, nog tycker jag det är bra. Det blir ju ganska synligt med den här modellen. 

Jag tycker det blir lättare att följa med, sen vi började med styrkorten. Det är 

lättare att ta till sig. Om man inte klarar målen får vi tänka om, vi kanske måste 

jobba på ett annat sätt, varför har det inte blivit bättre effekt än så här? Är målet 

fel satt? Jag gillar det här.” 

 Men vad som menas med balanserad styrning är svårt att svara på:  

”(lång tystnad) Jag kan inte svara på vad det är, då blir det tokigt. Alltså 

balanserad, då tänker jag att man ska få balans, att man ska se vad som är rätt 

och fel och man tycker till om saker, men jag kan inte riktigt säga var det är.” 

En känsla av bristande kunskap har funnits, tjänstemännen fyller en viktig roll som 

kunskapskälla vid arbetet med styrkorten: 

”I början tänkte man vad är det där? Hur ska vi lära oss det? Men efter att man 

hållit på med det ett tag, då såg man sammanhangen. Idag känns det inte lika 

konstigt. Nu känns det, jag säger inte att det är lätt, men man förstår 

sammanhangen bättre än förut och hur man ska tänka. Tjänstemännen har blivit 

otroligt mycket duktigare på att förklara och dra allt det här för oss och hjälpa 

oss hitta sambanden. För det handlar om att ha duktiga tjänstemän som kan 

förklara.” 

Det upplevs finnas ett behov av utbildning inom balanserad styrning: 

”Vi har väl fått något, men det skulle inte skada med mer, ska jag villigt erkänna. 

Det blev väl mest i början då det var nytt, jag tror vi skulle behövt mera, 

åtminstone känner jag det så.”  

Det svåraste med modellen upplevs vara att formulera bra mål. Det brukar vara en knölig 

process med många olika viljor som ska komma överrens.  Det känns inte uppenbart att 

styrkorten kan användas för att få igenom politiska mål: 
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”Jag kan inte svara på det. Nått kan man väl få igenom naturligtvis. Men det är 

inte så glasklart tycker jag, inte för mig i alla fall” 

Budgeten upplevs vara det som styr verksamheten mest. Det är svårt att svara på om man 

upplever att budgeten tas fram med styrkortsmålen som underlag:   

”Det vet jag inte. Det måste man väl nästan göra. Det gör väl budgetberedningen, 

eller? Nej, det vet jag inte” 

Styrkorten upplevs användas som utgångspunkt vid övriga politiska beslut. Hen har en positiv 

attityd till styrkortsarbetet och beskriver engagemanget så här:  

”Jag tycker att det är intressant på måldagarna, även när vi kollar på dem för övrigt under 

året. Upplever att nämndens engagemang är ungefär densamma. Det beror också en hel del 

på hur tjänstemännen brinner för dessa.” 

Intervjuperson E 

Hen gör sin tredje mandatperiod som fritidspolitiker i kommunal nämnd och är mellan 35-65 

år. Begreppet balanserad styrning kopplas ihop med styrkorten, men begreppet är svårt att 

förklara: 

”Jag vet inte riktigt var begreppet innebär, men styrkort är något vi använt oss av 

i nämnden så länge jag har varit med.” 

Målen uppges svåra att få till på ett bra sätt: 

”Styrkort känns som ett bra sätt att överskådligt visa målen, men jag är lite 

skeptisk till målen vi sätter i styrkorten. Det känns som vårt fokus hamnar fel på 

grund av teknikaliteterna med styrkorten och uppföljningen.” 

Hen vidareutvecklar: 

”Det har varit mycket fokus på att målen ska vara specifika och mätbara, jag 

upplever att det gjort att vi fokuserat för mycket på det, istället för på vilka mål 

som styr verksamheten bäst. Ibland har målen blivit så smala att de bara styrt en 

bråkdel av verksamheten och resterande del av verksamheten har varit utan mål. 

Ibland känns det som besluten vi tar handlar mer om styrkorten i sig än om 

verksamhetsmål”  

Man arbetar med styrkorten när målen för kommande år ska sättas och ibland under året när 

man får ta del av rapporter med uppföljning om hur man ligger till mot målen:  

”Styrkorten tas på allvar när målen ska sättas, men under resterande del av året 

upplever jag att styrkorten glöms bort.” 

Utbildning i hur styrkorten ska användas har inte skett i någon större utsträckning, det är svårt 

att få någon klar bild av hur de ska användas på bästa sätt: 
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”Första gången jag kom i kontakt med styrkorten kände jag mig som ett stort 

frågetecken. Jag hade ingen förkunskap och hade inte fått något förklarat för mig 

vad styrkorten var. Idag har jag lite mer erfarenhet av användningen av 

styrkorten, men jag vet fortfarande väldigt lite om modellen och jag förstår inte 

varför vi använder just de fyra perspektiven i styrkorten som vi har.” 

Yrkespolitikerna upplevs vara mer insatta i styrkorten och ha mer kunskap om hur de ska 

användas. Men fritidspolitikernas kunskap skulle behöva höjas: 

”Det skulle nog vara bra om vi fick lite mer utbildning om styrkorten.” 

Styrkorten upplevs inte användas som verktyg för att få igenom politiska mål. Styrkorten 

beaktas inte heller när andra politiska beslut tas i nämnden: 

”Jag har aldrig tänkt på dom vid andra beslut.” 

Hen upplever både sitt eget och nämndens engagemang för styrkorten som ljummet. 

Engagemanget är lite högre vid arbetet med målformuleringarna, men under resterande tid av 

året upplevs engagemanget lågt. 

Intervjuperson F 

Hen har haft förtroendedrag i kommunal nämnd i mer än 4 mandatperioder och är mellan 35-

65 år. Största problemet med att vara fritidspolitiker upplevs vara tiden. Det är inte alltid 

möjligt att sätta sig in i allt som ska beslutas om, då tiden att läsa in sig inte räcker till. Hen 

har arbetat länge med balanserad styrning. I början kändes det väldigt svårt, men idag upplevs 

verktyget lite tydligare: 

”Jag tycker att jag hade för lite förkunskap, även om man försökt informera mig 

om det innan. Man har fått lära sig efter resans gång.” 

Hen upplever att det är bra med engagemang för styrkorten. Hen berättar att diskussionerna på 

måldagarna blivit bättre för varje år.  Däremot finns det en tveksamhet till hur bra styrkorten 

verkligen styr verksamheten: 

”Balanserade styrkorten känns inte som de styr verksamheten så mycket. Mycket 

av makten ligger hos tjänstemännen som bereder ärendena, jag vet inte om jag 

tycker styrmodellen är så styrande av verksamheten egentligen. Det känns som ett 

trubbigt verktyg. Det blir lite snäva mål då det är ett antal specifika frågor som 

ska kopplas till de kommunövergripande målen. Det blir väldigt smalt.” 

Problemet med för smala mål utvecklas: 

”Målen blir väldigt smala. Ett exempel kan vara att ”fler ska ha godkända betyg” 

det är ett ganska snävt mål i min värld. Det betyder inte att vi har en bra skola 

bara för att fler får godkänt betyg, det kanske är andra saker man hellre skulle ha 

som mål, men som är svåra att sätta in i en sådan här modell.” 
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Eftersom styrkorten inte anses styra verksamheten så mycket, blir det budgeten som styr. Hen 

uttrycker att hen vill att budgeten ska tas fram med utgångspunkt för nämndernas mål i 

styrkorten, men är inte alls säker på att det är så i praktiken.  

Balanserade styrkort anses inte vara ett lämpligt verktyg för att verkställa politiska mål och 

det upplevs inte heller användas till det. Däremot beaktas målen i styrkorten när andra 

politiska beslut tas i nämnden.   

Det upplevs finnas skillnader mellan fritidspolitikers och yrkespolitikers förutsättningar: 

”Yrkespolitikerna har bättre förutsättningar och mer tid att sätta sig in i 

frågorna. Och har andra förkunskaper än vad vi har.” 
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5 ANALYS OCH TOLKNING 

 

I det här kapitlet tolkas och analyseras intervjuresultaten ifrån kapitel 4. Analysen görs först i 

de fyra kategorierna och sammanställs i slutet i en övergripande analys.  

5.1 Tid 

En av aktörerna nämnde inget om att tid skulle vara ett problem, den personen var en 

pensionär. Alla de övriga aktörerna uttryckte att tid ofta var en bristvara för dem. Samtliga 

ansåg att yrkespolitikerna är mer insatta i balanserad styrning än vad frididspolitiker är, 

förklaringen till det ansågs vara att fritidspolitikerna har mindre tid att sätta sig in i de 

balanserade styrkorten än vad yrkespolitikerna har, samt att yrkespolitikerna har bättre 

kontakter med tjänstemän som kan förklara modellen för dem. Resultaten tyder på att tidbrist 

är ett problem för fritidspolitikerna, vilket ger stöd åt Lakso (2003). Fritidspolitikernas mindre 

resurser jämfört med yrkespolitikerna kan leda till att yrkespolitikerna får ett maktövertag 

jämfört med fritidspolitikerna.  

5.2 Kompetens 

Några av aktörerna har ingen klar uppfattning om vad balanserad styrning innebär. En aktör 

anser sig ha kunskap om vad som menas med balanserad styrning, hen är styrelseledamot i ett 

kommunalt bolag som också använder styrkorten och har därför extra mycket erfarenhet av 

arbetet med styrkorten. De andra aktörerna hade svårt att svara på vad som menas med 

balanserad styrning, en aktör tyckte det kändes diffust, andra angav efter lite eftertanke att de 

inte kunde besvara frågan. Aktörernas syn på sin egen kompetens i arbetet med balanserad 

styrkort förhöll sig på liknande sätt. Aktören med mest erfarenhet av styrkortsarbete var även 

här den enda som tyckte sig ha god kunskap om hur styrkorten ska tillämpas. Bland de övriga 

aktörerna var den egna kompetensen ifrågasatt. Det är rimligt att anta att bristande kompetens 

kan leda till amatörmässiga beslut (jfr Lakso, 2003). Bristande kompetens och amatörmässiga 

beslut pekar på att gruppen fritidspolitiker inte kan kategoriseras som rationella användare 

och i likhet med Young (2006) verkar normativa styrkortsmodeller inte vara skapade för att 

passa användarnas förutsättningar. Flera aktörer ansåg att modellen behövde anpassas mer 

efter förutsättningarna i kommunen än vad som är fallet idag. Några av fritidspolitikerna anser 

att modellen inte är tillräckligt anpassad för att kunna styra verksamheten på ett 

tillfredställande sätt, vilket ger stöd till Englund (2005). I likhet med studier av Olve et al 

(2003), Chan (2004), Englund (2005) och Farneti (2009) finns det en uppfattning bland 

aktörerna att modellen skulle fungera bättre om den var bättre anpassad utefter behoven. En 

annan uppfattning bland aktörerna är att nuvarande utbildningsnivå hos fritidspolitikerna är 

för låg och att det kan medföra att styrkorten inte fungerar så bra som de skulle kunna göra, 

vilket är i linje med Olve et al (2003) och Farneti (2009).   

5.3 Engagemang 

Aktörernas engagemang i styrkortsarbetet och deras syn på nämndens engagemang för 

styrkorten varierar mellan aktörerna. Tre aktörer upplever både sitt eget och nämndens 

engagemang som lågt eller ljummet, medan de övriga aktörerna upplever att engagemanget är 

bra. En möjlig förklaring till att uppfattningarna om nämndernas engagemang är så olika, kan 
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vara att det varierar mellan nämnderna hur man arbetar med styrkorten. Kanske är 

engagemanget högre i vissa nämnder än i andra. Men det är inte hela förklaringen. Resultatet 

visar även på att personer i samma nämnd kan ha olika grad av engagemang och olika bild av 

nämndens engagemang. Det är intressant och betydligt svårare att tolka vad det kan bero på. 

En del av förklaringen kan ligga hos individerna själva, det kan vara så att deras egna 

erfarenheter och förutsättningar påverkar hur de upplever engagemanget. Styrningen av 

verksamheten tenderar att upplevas fungera bättre av de aktörer som upplevt ett bra 

engagemang än de som upplevt engagemanget som lågt. Resultatet tyder på att engagemang 

bidrar till styrningen med balanserade styrkort fungerar bättre (jfr Nørreklit, 2000; Chan, 

2004; Farneti 2004).  

5.4 Tillämpning 

En aktör ansåg att styrkorten användes som verktyg för att få igenom politiska mål, övriga 

aktörer menade att styrkorten inte användes för det ändamålet eller att så skedde i liten 

utsträckning. Det stämmer inte överens med kommunens bild av hur styrkorten ska användas. 

Enligt kommunens chefskontroller K. Gustafsson (personlig kommunikation, 29 april 2016) 

är styrkorten tänkta att vara politikernas verktyg för att verkställa sina politiska mål och 

löften. Resultatet pekar på att styrkorten används till andra ändamål än vad som var avsett. Ett 

sådant tänkbart användningsområde är att de användas som planeringsverktyg (jfr Farneti, 

2009). En aktör upplevde en frustration över att det var svårt att få igenom några större 

politiska förändringar, trots stora investeringar i både tid och engagemang, men hen tyckte 

inte att styrkorten var ett lämpligt verktyg för använda för det ändamålet. 

Aktörerna hade olika erfarenheter av hur de brukade använda sig av styrkorten vid 

beslutsfattande i nämnden. Hälften av aktörerna sa att de utgick ifrån målen i styrkorten när 

övriga politiska beslut togs, medan de övriga aktörerna inte tog hänsyn till målen i styrkorten 

vid övrigt beslutsfattande. De tre aktörer som inte tog hänsyn till målen i styrkorten, verkade 

ändå medvetna om att de kanske borde utgå mer ifrån de målen. Två av de aktörerna angav 

som skäl att de inte tänkt på det sättet, medan den tredje ansåg att målen ibland var 

formulerade så att det var svårt att avgöra hur besluten skulle påverka måluppfyllelsen (jfr 

Agevall, 2005).  

5.5 Övergripande analys 

Resultatet visar på att fritidspolitiker upplever sig har för lite av både tid och kompetens inom 

balanserad styrning. Även engagemanget för styrkorten upplevs på några håll vara lågt. Alla 

aktörer upplevde att budgeten är det som styr verksamheten mest. Ingen av aktörerna kunde se 

något tydligt samband mellan målen i styrkorten och budgeten. Fyra av aktörerna upplevde att 

styrkorten inte styrde verksamheten. Medan två aktörer tyckte att det var en bra modell för att 

styra verksamheten. Men en av dessa två tyckte ändå att målen lätt blev trubbiga. Skillnaderna 

i aktörernas syn på hur styrande styrkorten är kan bero på skillnader mellan nämnderna, det 

kan vara så att vissa nämnders verksamhet passar bättre att styra med styrkorten, än vad andra 

nämnders verksamhet gör. De aktörer som upplevde att det var ett högt engagemang kring 

styrkorten, tenderar att uppleva att styrkorten fungerar bättre för att styra verksamheten. 

Resultatet pekar på att en konsekvens av lågt engagemang är att styrningen blir mindre 

effektiv (jfr Nørreklit, 2000; Chan, 2004; Farneti 2009). Hall (2015) menar i tidigare 
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forskning att när politiker gått över till målstyrning och resultatmätningar, då har de själva 

valt bort möjligheten till att styra kraftfullt. Detaljerad lagstiftning hade förbättrat 

möjligheterna att styra på ett lyckat sätt (ibid). 

Några av aktörerna menar att det sättet styrkorten är konstruerade på, med de perspektiv de 

innehåller och kommunens övergripande mål som styrande över underliggande mål, medför 

att målen man sätter i styrkorten blir smala och styr verksamheten dåligt, vilket är i likhet med 

Agevall (2005). En aktör nämner också att sättet målen följs upp på, kan medföra att man 

väljer mål mer utefter hur utsikterna för måluppfyllelse ser ut, än att man väljer det mål som 

man tycker är viktigast för verksamheten. Fokus på måttens möjligheter till måluppfyllelse 

prioriteras före mål som är viktiga för att föra verksamheten i rätt riktning. Det är ett exempel 

på hur styrkortsanvändningen kan leda till suboptimering (jfr Nørreklit, 2000) En annan aktör 

berättar att mål ibland sätts mer på kriteriet att de ska vara specifika och mätbara än på 

kriteriet att det ska utveckla verksamheten på bästa sätt. En tredje aktör menar att målen i 

styrkorten blir för smala, för att bättre mer verksamhetsstyrande mål väljs bort på grund av att 

de inte passar in i modellen. En orsak till det kan vara att målen är svåra att mäta, vilket är i 

likhet med  Johansson och Nyström (2003). En fjärde aktör nämnde, att målen som nämnden 

sätter i sitt styrkort, ska utgå ifrån kommunfullmäktiges mål. Nämndens uppdrag var enligt 

aktören att bidra till måluppfyllelse av kommunens övergripande mål. Hen uttryckte också att 

styrkorten tenderade bli uddlösa. Resultaten tyder på att bristfällig anpassning av styrkorten 

till de lokala förutsättningarna leder till att styrningen av verksamheten blir mindre effektiv 

(jfr Nørreklit, 2000; Olve et al 2003; Chan, 2004; Englund 2005; Farneti 2009).  

Trots de många brister i hur styrkorten används och trots att styrkorten av många inte upplevs 

styra verksamheten som önskat, var inte politikerna rakt igenom negativa till styrkorten. 

Istället verkade fritidspolitikerna acceptera styrkorten som det verktyg som användes och 

arbetade utefter det. Man såg också en del fördelar med styrkorten. En aktör upplevde det 

positivt att målsättning delades upp i fyra avgränsade områden. En annan aktör som tyckte att 

styrkorten var ett trubbigt verktyg, tyckte ändå att det var ett bra sätt att styra underliggande 

verksamheter på. Ytterligare en aktör såg fördelen med att man inte bara fokuserade på 

finansiella mål i modellen, utan att man även fokuserade mer på mjuka långsiktiga mål, vilket 

var Kaplan och Nortons (1992) poäng med modellen när den lanserades.  

En förklaring till att många av politikerna inte hade en negativ inställning till styrkorten trots 

att de angav många problem med modellen, kan vara att de hittat andra användningsområden 

för den. Kommunen vill att modellen ska vara ett verktyg för politikerna att omsätta de 

politiska målen till verklighet genom att styra verksamheten åt rätt håll. Några av 

fritidspolitikerna upplever att de inte arbetar med styrkorten på det sättet och att verktyget inte 

är bra anpassat för det. Resultatet tyder på att fritidspolitikerna istället för att använda 

styrkorten för att göra politiska handlingsplaner av sina idéer hittat ett sätt att använda 

styrkorten som planeringsverktyg (jfr Farneti, 2009). Där det upplevs för komplicerat att fylla 

planeringsverktyget med mål som styr verksamheten, verkar det ha ersatts med att man istället 

formulerar mål som passar in i modellen eller som upplevs lätta att uppnå.  
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6 SLUTDISKUSSION 

 

6.1 Slutsatser 

I det här kapitlet kommer studiens frågeställning att besvaras. Frågeställningen är: Vad händer 

när en styrmodell, som från början är skapad för beslutsfattare inom privat sektor, ska 

tillämpas av fritidspolitiker med begränsade resurser i form av ekonomisk kunskap och tid? 

Fritidspolitiker är ingen homogen grupp, det har visat sig att föreställningarna kring den 

balanserade styrningen i nämnder varierar mellan olika fritidspolitiker. Man kan dock se att 

fritidspolitiker upplever sig ha en låg kunskapsnivå om balanserad styrning. Studien visar 

också på att en del fritidspolitiker upplever att engagemanget för styrkortsarbetet är bra, 

medan andra fritidspolitiker tycker att det är lågt. En konsekvens av låg kunskapsnivå och lågt 

engagemang är att styrningen blir mindre effektiv. Styrkortens styrande effekt på 

verksamheten upplevs inte alltid så effektiv, framförallt där engagemanget är lägre.  

Studien visar också att fritidspolitiker upplever att styrkorten inte fungerar att använda på det 

sättet som de är tänkta att användas. Tanken med styrkorten är att de ska vara ett verktyg för 

politikerna att styra verksamheten och på det sättet kunna leva upp till sina vallöften (K. 

Gustafsson, personlig kommunikation, 29 april 2016). Det användningsområdet upplevs inte 

tillämpbart för alla fritidspolitiker. Mycket pekar på att styrkorten i en del nämnder mest 

används som ett planeringsverktyg och att målen i det verktyget sätts mer utefter kriterier att 

måluppfyllelsen ska vara god, än på kriteriet att verksamheten ska styras på bästa sätt. 

Huruvida det här glappet mellan förväntad användning och den faktiska användningen har 

uppstått som en konsekvens av fritidspolitikernas bristande kunskaper och engagemang eller 

på grund av att styrmodellen är för dåligt anpassade efter de lokala förutsättningarna är svårt 

att svara på. Det står i alla fall klart att konsekvensen av låg kunskap, bristande engagemang 

och en dåligt anpassad styrmodell är att den balanserade styrningen påverkas negativt och blir 

mindre effektiv. Fritidspolitikerna menar att det som styr verksamheterna i kommunerna mest, 

inte är de balanserade styrkorten, utan det är budgeten. 

Fritidspolitikerna ser inte heller någon tydlig koppling mellan målsättningarna i styrkorten 

och budgetens utformning. Trots många upplevda problem med den balanserade styrningen är 

attityden till styrkorten inte bara negativ bland fritidspolitikerna. De har hittat olika typer av 

fördelar med styrkorten. Ett exempel uppdelningen av mål inom olika målområden, ett annat 

är styrkortens tydlighet vid uppföljning av målen. En del av fritidspolitikerna är mycket 

positiva till styrkorten.  

6.2 Avslutande reflektioner 

Studien antyder att den balanserade styrningen inte fungerar optimalt i kommunen. För att 

komma tillrätta med problemet att styrkorten inte tillämpas på det sätt som kommunen vill att 

de sa göras, verkar det finnas behov av att öka både kompetens och engagemang bland 

fritidspolitikerna. Ett lämpligt sätt att öka kompetensen kan vara genom utbildningar för de 

förtroendevalda. Det var många fritidspolitiker i studien som efterfrågade mer utbildning. En 

ytterligare åtgärd som kan vidtas är att modellen anpassas mer efter de lokala 
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förutsättningarna. En bättre anpassad modell, skulle också bli ett bättre verktyg för politikerna 

att använda för att driva igenom sina politiska mål. Om man lyckas förbättra modellen så att 

politikerna upplever den som ett bra verktyg och man kan se kopplingar mellan modellen och 

styrningen av verksamheten, då kommer sannolikt även engagemanget att öka. Ökat 

engagemang verkar leda till att styrningen blir mer effektiv. I studien framgick att 

fritidspolitikerna upplevde att det var budgeten som styrde verksamheten mest. Genom att 

koppla budgetarbetet mer tydligt mot målen i styrkorten, så att det framgår att budgeten tas 

fram utefter de mål som är satta i styrkorten, kan man tydliggöra att det är styrkorten som är 

överordnad budgeten.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Den här studien ger flera uppslag till ytterligare forskning inom ämnet fritidspolitiker och 

balanserad styrning. Det framgick från intervjuerna i studien att fritidspolitikerna ansåg att 

yrkespolitikerna och tjänstemännen hade mer kunskap om balanserad styrning än vad 

fritidspolitikerna hade. Det skulle vara intressant att undersöka vilka konsekvenser det kan 

tänkas få på styrningen ur ett samhällsvetenskapligt, demokratiskt perspektiv. Det skulle 

också vara intressant att se om föreställningarna om balanserad styrning skiljer sig mellan 

politiker ifrån olika politiska partier. Med tanke på att den här studien visade på att politiker 

kan komma att använda styrkorten på ett annat sätt än vad som var tänkt från kommunen, 

skulle det vara intressant med fler studier på andra kommuner för att se om liknande fenomen 

inträffat där. Det skulle även vara spännande att genomföra en liknande studie som den här i 

Skellefteå kommun om några år, då kan man få svar på om de nya perspektiven i de nya 

styrkorten medfört att modellen upplevs bättre anpassad efter kommunens verksamhet, eller 

om föreställningarna om balanserad styrning fortfarande är likadana som idag. 
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 Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Bokstav: 

Födelseår:  

1. Får jag spela in intervjun? 

2. Hur länge har du haft förtroendeuppdrag i kommunen? 

3. Berätta lite om dig själv och beskriv din situation som fritidspolitiker.  

4. Vad anser du är största tillgången med att vara fritidspolitiker? (Med det menar jag 

fördelar med att ha annan sysselsättning som sin huvudsakliga sysselsättning.) 

5. Vad anser du vara mest problematiskt med att vara fritidspolitiker?  

a. Vill du ge något exempel? 

Arbetet med balanserade styrkort 

6. Känner du till vad som menas med balanserad styrning? 

a. Vad ser du för fördelar med balanserad styrning? 

b. Vad ser du för nackdelar med balanserad styrning? 

7. På vilket sätt kommer du i kontakt med balanserade styrkort i ditt uppdrag som 

nämndsledamot? 

a. Beskriv arbetet, exempel 

8. Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med balanserade styrkort? 

9. Hur upplevde du då arbetet med de balanserade styrkorten?  

10. Hur upplever du att du hade med förkunskap för att tillämpa balanserad styrning? 

11. Hur upplever du idag arbetet med balanserad styrning? 

a. Utveckla, Förklara, Exempel 

12. Hur upplever du din kunskapsnivå om balanserad styrning idag? 

13. Tror du att det är någon skillnad i hur yrkespolitiker och fritidspolitiker upplever 

balanserad styrning? 

14. Påverkar de balanserade styrkorten dig när du fattar politiska beslut? 

a. I så fall på vilket sätt? 

15. Hur upplever du styrkorten fungerar som modell att få igenom politiska mål, till 

exempel valmanifest? 

16. Hur upplever du arbetet med styrkorten i förhållande till budget, strategi, vision och 

andra styrdokument? 

17. Upplever du att målen i styrkorten används som utgångspunkt när budgeten tas fram? 

18. Målformuleringsprocessen? 

19. Hur bra upplever du att målstyrningsmodellen balanserad styrning fungerar för att 

styra verksamheten?  

20. Hur upplever du det med engagemang för styrkortsarbetet?(dels ditt eget engagemang 

och dels nämndens engagemang) 


