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Sammanfattning 
 
Landstingen är organisationer i utveckling. Till följd av ökat krav från samhället på bland 
annat effektivare vård har förändringar skett inom sjukvården den senaste tiden. Syftet med 
nya reformer inom vårdsektorn och tillika landstingen har varit decentralisering, ett stärkt 
ledarskap samt målstyrning. Ett populärt verktyg för detta ändamål är idag det balanserade 
styrkortet som lanserades i början av 1990-talet av två amerikaner, Kaplan och Norton. 
Värmlands landsting har, liksom många andra landsting i Sverige, beaktat fördelarna med 
managementmodellen och målsättningen med att implementera verktyget i alla sina enheter 
kommer att äga rum under de närmaste verksamhetsåren.  
 
Sista kvartalet 2005 påbörjades implementeringen av det balanserade styrkortet på den enhet 
av Värmlands landsting som vi baserar vår uppsats på, Kronoparkens vårdcentral i Karlstad. 
Implementeringsarbetet inom denna enhet har delats in i tre olika faser där den första fasen 
innebar att ta fram mål och mått som ansågs viktiga att mäta i verksamhetens olika delar. I 
slutet av första fasen kontaktades Karlstads universitet av verksamhetschefen på 
Kronoparkens vårdcentral för att få hjälp med utvärdering och uppföljning. 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att belysa för- och nackdelar med arbetet under 
implementeringens första fas av det balanserade styrkortet på Kronoparkens vårdcentral. 
Genom att belysa dessa kan modifieringar av implementeringsprocessen göras för att gynna 
eller motverka eventuella för- och nackdelar under det fortsatta arbetet med verktyget. 
 
Undersökningen utgår från sekundärdata vi tillhandahöll av verksamhetschefen på 
vårdcentralen, däribland styrkorten för Värmlands landsting och styrkortet för Kronoparkens 
vårdcentral. Våra primärdata baseras på kvalitativa undersökningar i form av gruppintervjuer 
med medarbetarna samt en individuell intervju med verksamhetschefen. Genom denna 
undersökning ville vi få en insikt i respondenternas syn på implementering och eventuella för- 
och nackdelar som de har upplevt. 
 
Kronoparkens vårdcentral har kommit en bra bit på den långa vägen till att nå en 
framgångsrik implementering av det balanserade styrkortet. Medarbetarna överlag har en 
positiv syn på initiativet till förändring, vilket kan gynna ett fortsatt arbete med verktyget. För 
att bibehålla den positiva synen som respondenterna upplever anser vi att ledningen bör 
bevisa att verktyget inte bara är ett i mängden utan att det är något bestående. Förutom detta 
kan en kontinuerlig uppföljning och en helhetsbild exempelvis i form av ett flödesschema av 
vägen till målen klargöra att det är ett långsiktigt verktyg som inte ger resultat över en natt.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogörs för bakgrunden och syftet för vår kandidatuppsats. 
Bakgrunden är det som ligger till grund för hela uppsatsen och syftet har sedan formats 
utifrån bakgrunden.   
 

1.1 Bakgrund 
 
”Landstingen är organisationer i förvandling. I takt med att sjukvården har avreglerats 
och krav har höjts på effektivare sjukvård har många reformer och förändringar skett 
inom sjukvården under de senaste decennierna. Dessa reformer har många gånger 
handlat om decentralisering, målstyrning, ett stärkt ledarskap, utvärdering, redovisning 
och organisation. Senare års reformer i sjukvården har i hög grad inriktats på att 
tydliggöra självständighet, ansvar och identitet hos enskilda enheter inom sjukvården” 
(Blomgren & Sahlin Andersson i Käll, 2005:94). 
 
Att styrningsmodellen det balanserade styrkortet har implementerats i landsting runt om i 
landet kan dels tänkas vara en effekt av det ökade krav på effektiv sjukvård som råder i 
samhället, dels det initiativ till införande av balanserat styrkort som landstinget i 
Jönköpings län tog hösten 1996. Ledningsgruppen för detta landsting, med 
verksamhetschefen i täten, kom fram till att kliniken var en upp- och nedvänd 
organisation, det vill säga ett bottom-up perspektiv, där beslut fattades av den som var 
närmast patienten. Medarbetarna skulle uppmuntras att ta egna initiativ. 
Verksamhetschefen menade att det var svårt att genomföra förändringar så länge 
verksamheten styrdes av enbart budget baserat på antal vårdplatser, kö och 
överbeläggningar (Käll, 2005).   
 
Flera landsting i Sverige har idag infört balanserat styrkort i sin verksamhet, kanske tack 
vare det framgångsrika initiativ som Jönköpings landsting tog till modellen. Det 
balanserade styrkortet är ett verktyg som skall ta hänsyn till fler mätetal än det 
finansiella. Vidare kan denna form av redovisning gynna samarbete inom organisationen 
samtidigt som det ger en helhetsbild av alla processer som sker och hur dessa processer 
påverkar varandra. Värmlands landsting är inget undantag, de har under de senaste åren 
utvecklat ett balanserat styrkort.  Modellen i Värmlands landsting innehåller fem 
perspektiv; ekonomi, medborgare, processer, utveckling och medarbetare. Perspektivet 
som tar hänsyn till medarbetarna är ett perspektiv som lagts till Kaplan och Nortons 
ursprungliga modell som enbart har fyra perspektiv (Käll, 2005). Att Kaplan och Norton 
enbart har fyra perspektiv i sin ursprungliga modell innebär inte att de helt utelämnat 
medarbetarna. För vinstdrivande organisationer ingår medarbetarna i utvecklings- och 
lärandeperspektivet (Kaplan och Norton, 1996). Ett eget medarbetarperspektiv i icke 
vinstdrivande organisationer har exemplifierats i Kaplan och Nortons bok från 1996 
varför det inte kan påstås att medarbetarperspektivet som utvecklats i Sverige är unikt 
(Käll, 2005).  
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Även Värmlands landsting har påbörjat implementering av det balanserade styrkortet.  
Kronoparkens vårdcentral är en av Värmlands landsting enheter som sista kvartalet 2005 
påbörjade implementeringen av det balanserat styrkort. Verksamhetschefen på 
Kronoparkens vårdcentral involverade alla medarbetarna i implementeringen av det 
balanserade styrkortet detta trots att hon var införstådd med att det skulle bli kaos. Det 
var ett medvetet val för att alla medarbetare skulle ha grunden med sig i det fortsatta 
arbetet med det balanserade styrkortet i framtiden. Involveringen av medarbetarna i 
utformandet av det balanserade styrkortet var även ett bra sätt att få medarbetarna att ta 
ansvar för situationen samt gynna en decentralisering av beslut i organisationen. 
Verksamhetschefen ville göra det balanserade styrkortet till något gemensamt och inte 
bara något som chefen utformat.  
 
Verksamhetschefen för Kronoparkens vårdcentral har delat in utvecklingsarbetet av det 
balanserade styrkortet i tre faser. 

1. Fas ett var den fas i vilken de tog fram det som ansågs viktigt att mäta.  
2. Fas två bygger på utvärderingen av fas ett. Här tas ”nya” mått och 

framgångsfaktorer fram, det vill säga att de gamla utvecklas ytterligare.  
3. Fas tre innebär att styrkortet är färdigt att använda, implementeringen helt klar. 

Med detta menas inte att arbetet med det balanserade styrkortet är slut, arbetet 
fortgår hela tiden.  

Nu befinner sig Kronoparkens vårdcentral i slutskedet av fas ett under införandet av det 
balanserade styrkortet. Vårdcentralen är redo att gå in i fas två varför utvärdering och 
uppföljning av fas ett med fördel kan göras. Uppföljningen anses behövlig för att 
resterande arbete med implementeringen av det balanserade styrkortet skall kunna 
utformas så effektivt som möjligt. Uppföljning och utvärdering av fas ett gör det möjligt 
att upptäcka och lyfta fram eventuella för- och nackdelar som funnits under första fasen 
av implementeringen av det balanserade styrkortet. För- och nackdelarna som upptäcks 
kan då lyftas fram eller motarbetas ännu mer för att underlätta det fortsatta arbetet med 
implementeringen.  
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att belysa för- och nackdelar med arbetet under implementeringens första fas 
av det balanserade styrkortet på Kronoparkens vårdcentral. Den första fasen innebär att ta 
fram mål och mått som anses viktiga att mäta i verksamhetens olika delar. 
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2 Balanserat styrkort i Värmlands landsting 
 
Värmlands landstings vision som ligger till grund för utformandet av landstingets 
balanserade styrkort lyder: 
 
”Ett attraktivt, dynamisk och hälsofrämjande Värmland”  
(Verksamhetsplan, 2006:2) 
 
De strategiska målen inom de fem perspektiven ekonomi, medborgare, processer, 
utveckling samt medarbetare i det balanserade styrkortet för Värmlands landsting är (se 
bilaga nr. 5):  
 
Ekonomiperspektivet: 
Effektivt resursutnyttjande, det vill säga att använda de resurser som finns optimalt. 
Resurser är medarbetare, pengar, lokaler och utrustning (www.liv.se). 
 
Medborgarperspektivet: 
Att främja en god hälsa, trygghet och livskvalitet. God hälsa innebär att förebygga, bota 
eller lindra sjukdom. Trygghet innebär att tillhandahålla vård vid behov och livskvalité 
handlar om att landstinget vill bidra med välbefinnande hos medborgarna genom dess 
insatser (www.liv.se). 
 
Processperspektivet: 
Att skapa en effektiv verksamhet med högsta kvalitet. Effektiv verksamhet betyder att rätt 
sak görs vid rätt tillfälle. Högsta kvalitet uppnås genom så god prestation som möjligt 
(www.liv.se). 
 
Utvecklingsperspektivet 
Landstinget vill bli ledande i verksamhetsutveckling inom vårdsektorn. Med detta menas 
att vara framgångsrika i jämförelse med andra organisationer. Verksamhetsutveckling 
innebär att gemensamt sträva mot en god utveckling (www.liv.se).  
 
Medarbetarperspektivet 
I detta perspektiv är det strategiska målet att uppnå arbetsglädje. Med arbetsglädje menas 
att medarbetare tar personligt ansvar för sin arbetsinsats, är aktiva och tar egna initiativ, 
samspelar med andra, underlättar för att skapa delaktighet samt upplever 
påverkansmöjlighet och att de känner sig sedda (www.liv.se). 
 
Det balanserade styrkortet för länsverksamheter och staber ska utformas så att 
landstingets vision och övergripande målsättningar stöds (Verksamhetsplanen, 2006). 
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2.1 Balanserat styrkort inom Kronoparkens vårdcentral  
 
Kronoparkens vårdcentral är en av Värmlands landstings enheter som under ett års tid har 
arbetat med fas ett av tre i implementeringsarbetet av det balanserade styrkortet.  
 
Modellen för Kronoparkens vårdcentral, bilaga nr 6, innehåller mål för följande 
perspektiv i verksamheten:  
 
Medborgarperspektivet som innebär att generera god hälsa, trygghet och livskvalitet 
genom att ge vård när behov finns. Målet med medborgarperspektivet är att uppfylla 
vårdgarantin, minska klagomålen samt att ha full bemanning (se bilaga 6). 
 
Processperspektivet vill uppnå en effektiv verksamhet. Det innebär att ha en verksamhet 
som får rätt sak utförd i rätt tid och på rätt plats med de resurser som finns. Vidare 
innebär perspektivet att i varje situation åstadkomma bästa möjliga prestation med de 
resurser som finns. Målet med detta perspektiv är att reducera antalet nödvändiga 
kontakter per patient, det vill säga att patienterna känner sig nöjda med färre kontakter. 
Vidare är målet att identifiera möjliga flaskhalsar inom organisationen och att göra 
vårdprogram kända inom vårdcentralen (se bilaga 6).  
 
Utvecklingsperspektivet som strävar efter att vara ledande i verksamhetsutveckling, 
Kronoparkens vårdcentral ska sträva efter att inta en ledande position. Målet är att 
genomföra riktad utbildning samt att inventera behov och nödvändighetsgrad  
(se bilaga 6). 
 
Ekonomiperspektivet som innebär att utnyttja resurser effektivt. Resurser är medarbetare, 
utrustning, lokaler, infrastruktur och listning. Mål med ekonomiperspektivet är att uppnå 
överskott inom Kronoparkens vårdcentral. Dessutom kan möjligheten för bonusprogram 
utvärderas samt antalet listade patienter ökas (se bilaga 6).  
 
Medarbetarperspektivet innebär att skapa arbetsglädje på vårdcentralen. Arbetsglädje 
innebär i sin tur att få medarbetarna att känna delaktighet och uppskattning, möjlighet att 
påverka egen arbetssituation samt att känna sig sedd och ha en balans mellan krav och 
befogenhet. En stor del i medarbetarperspektivet är det såkallade etikhjulet, som är en 
förslagsmodell för hur medarbetarna på Kronoparkens vårdcentral bör uppföra sig mot 
varandra för maximal trivsel och en god arbetsmiljö. Ett annat mål förutom etikhjulet är 
att reducera sjukfrånvaro samt att alla medarbetare skall ha haft medarbetarsamtal med 
verksamhetschefen (se bilaga 6). 
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3 Metod 
 
I detta avsnitt kommer valet av metod i vår uppsats att behandlas. Vi kommer att ta upp 
och förklara hur vi använt oss av kvalitativ undersökning i vårt arbete, samt vilken sorts 
data som använts. Vidare förklaras närmare begreppet gruppintervjuer som är den form 
av kvalitativ undersökning vi använt oss av. Vårt tillvägagångssätt vid urvalet av 
respondenter kommer också att redovisas.  
 
3.1 Val av metod 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning som kan innebära att, liksom vi 
gjort, samla in information i form av intervjuer. Den kvalitativa undersökningen vi utför 
blir våra primärdata, det vill säga förstahandsinformation (Patel & Davidson, 2003; 
Jacobsen, 2002). I vårt fall blir det direkt information från medarbetarna samt 
verksamhetschefen på Kronoparkens vårdcentral i form av intervjuer. Vi kommer även i 
vårt arbete att använda oss av sekundärdata, det vill säga andrahandsinformation (Patel & 
Davidson, 2003; Jacobsen, 2002). Sekundärdatan blir den tryckta information som vi fått 
tagit del av från Kronoparkens vårdcentrals verksamhetschef, bland annat styrkortet för 
vårdcentralen samt etikhjulet.  
 
Kvalitativ metod är lämplig i vårt fall då vi vill belysa för- och nackdelar med arbetet 
under implementeringens första fas. Intervjuer med medarbetare och verksamhetschef 
anser vi vara en lämplig metod för att undersöka hur implementeringens första fas utfallit. 
Vi ska utöver gruppintervjuer med medarbetarna genomföra en enskild intervju med 
verksamhetschefen för att skapa en tydligare bakgrundsbild av syftet och målet med 
implementeringen av det balanserade styrkortet. Under intervjun med verksamhetschefen 
var vi, liksom med de olika grupperna, två som intervjuade. 
 
Tanken på att utföra gruppintervjuer med medarbetarna kom upp tidigt i vårt 
uppsatsarbete. Syftet var att skapa en diskussion kring ämnet snarare än ett förhör, vidare 
ville vi skapa en mer avslappnad känsla över intervjuerna vilket vi ansåg kunde 
åstadkommas om medarbetarna fick intervjuas tillsammans i grupper de kände sig 
bekväma i. En annan orsak till valet av gruppintervjuer var vår ovana att intervjua. 
Genom att ha flera intervjuobjekt under en och samma intervju fann vi det mer tillåtet för 
oss som intervjuare att vara två personer snarare än om vi hade valt att intervjua 
medarbetarna var för sig. Anledningen till att vi även var två som intervjuade den 
enskilda verksamhetschefen var dels för att hon har en position inom verksamheten som 
gör att hon bör kunna hantera en sådan situation och dels för att hon är vår 
uppdragsgivare. De flesta intervjuer ägde rum i olika konferensrum på Kronoparkens 
vårdcentral, huvudsakligen berodde det på att vi intervjuade medarbetarna under 
arbetstid. En grupp intervjuades i sitt personalrum, vilket kan ha bidragit till den mer 
avslappnade stämning vi upplevde då. 
 
Att dela in medarbetarna på Kronoparkens vårdcentral i grupper utifrån yrken är lämpligt 
för att motverka att skapa hierarkier mellan deltagarna i undersökningen och på så sätt få 
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deltagarna att känna sig jämlika med övriga i gruppen. Denna indelning gör vi i enlighet 
med Jacobsen (2002) som i sin bok tar upp homogena grupper. I avsnittet diskuterar 
författaren vikten av att skapa homogena grupper utan brytegenskaper, det vill säga att 
skapa grupper utifrån tanken att medlemmarna bör vara så lika som möjligt. Det positiva 
med detta kan vara att medlemmarna då har en gemensam bakgrund att diskutera utifrån, 
utbytet av erfarenheter blir lättare om medlemmarna delar upplevelser. Vi kommunicerar 
lättare med personer vi känner oss jämlika med. Med denna indelning kan olika grupper 
jämföras med varandra samtidigt som viktig information kan utläsas om var grupp för sig 
(Jacobsen, 2002). Viktig information kan till exempel vara olika grupproller som råder. 
 
I samråd med verksamhetschefen delade vi in medarbetarna på vårdcentralen efter 
yrkesroller, önskemålet var grupper om fyra. Det visade sig att det endast fanns en 
undersköterska på vårdcentralen varför vi valde att sätta in denne i samma grupp som 
barnmorskorna. Vidare fick de som arbetar på barnmorskemottagningen och 
barnavårdscentralen vara i samma grupp eftersom vi i samförstånd med 
verksamhetschefen ansåg att de arbetar så nära varandra i det dagliga arbetet att de kan 
anses som jämlika. Övriga yrkesroller som kunde skapa grupper om fyra blev läkare, 
distriktssköterskor och läkarsekreterare. Om vi inte valt att göra denna uppdelning hade 
vi inte heller kunnat göra gruppintervjuer på grund av att grupperna då skulle bli för små.  
 
Under samtliga intervjuer använde vi oss av en bandspelare, det gjorde att vi enkelt 
kunde återgå till vad som sades under intervjuerna när bearbetning av materialet skedde. 
Vi var som nämndes alltid två som intervjuade, detta gjorde att den tredje kunde vara mer 
kritiskt och objektiv i sammanställningen. Bandet från varje intervju gavs direkt till den 
person av oss som inte medverkade under intervjun. Bandet överlämnades utan 
diskussion kring intervjuerna så att den som i efterhand lyssnade på bandet inte 
påverkades av intervjuarnas intryck. När denne lyssnat på bandet och skrivit ner den 
uppfattade informationen träffades vi alla tre och sammanställde allt material. Under 
sammanställningen tolkades även in kroppsspråk och sådant som endast kunnat tydas av 
de två personer som intervjuat. 
 
Vi valde att efter de första två intervjuerna ändra intervjuguiden så att frågorna till det 
andra intervjutillfället blev mer lättförståeliga. Vid de första intervjutillfällena upplevde 
vi att respondenterna inte uppfattade frågorna vilket gjorde att vi valde att utveckla dem 
ytterligare. 
 

3.2 Gruppintervju  
 
Att genomföra en gruppintervju innebär att ”intervjua en grupp individer samtidigt 
istället för varje individ för sig” (Jacobsen, 2002:173). Fördelen med denna intervjuform 
är att det kan bli mindre press på varje enskild individ samtidigt som gruppen kan hjälpa 
varandra och få till stånd en diskussion där en mer avslappnad stämning råder. 
Intervjuaren kan med fördel under gruppintervjuer läsa av sådant som inte kan yttras i ord 
eller anas med enbart en individ som intervjuobjekt, till exempel informella roller. 
Nackdelen med gruppintervjuer är att resultatet av intervjun kan påverkas av de 
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informella roller som oftast råder inom grupper. Kanske kan det vara så att vissa personer 
inte vågar uttrycka det de egentligen tycker och tänker på grund av interna normer vilket i 
sin tur leder till ett skevt resultat (Elwyn et a., 2005). 
 
Fokusgrupp är en typ av gruppintervju (Morgan, 1997; Christiensen et al. 1998; 
Jacobsen, 2002). Dock är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper. Fokusgrupper består av 
en grupp människor som under en viss tid får diskutera ett ämne. Ämnet bestäms av 
undersökaren i en specifik frågeställning som är grunden för hela diskussionen. 
Diskussionen leds av en person som introducerar ämnet och kommer med följdfrågor om 
det behövs. Denne bör även se till att diskussionen fortgår inom ämnet (Morgan, 1997). 
 
Fokusgrupper kan även kallas för fokuserade gruppintervjuer och är en metod som 
används för att förstå hur en viss grupp av människor resonerar kring ett visst ämne 
(Morgan, 1997). Gruppintevjuer kan även vara bra för att motverka den s.k. 
intervjueffekten. Denna effekt innebär t.ex. att intervjupersonens förväntningar på 
intervjun kan styra svaret på frågorna (Morgan, 1997; Christiensen et al. 1998; Jacobsen, 
2002; Patel & Davidson, 2003). Vid en fokusgruppdiskussion blir intervjuaren en del av 
gruppen, eller kan åtminstone ta en mer anonym ställning (Morgan, 1997). 
 
En viktig sak att tänka på vid utformandet av en fokusgrupp är att undvika hierarkier på 
grund av att de olika deltagarna har olika roller i förhållande mot varandra. Det är istället 
lämpligt att välja personer som har samma typ av arbete i samma grupp (Christiensen et 
al. 1998). Storleken på grupperna kan vara svår att bestämma, men det optimala anses 
vara mellan sex till tio personer. Är det färre än sex personer menar Christiensen et al. 
(1998) att det finns en risk att någon person kanske inte vågar uttala sig alls samtidigt 
som en annan person kanske helt tar över på grund av inofficiella hierarkier som kan råda 
inom gruppen. I Sverige brukar undersökningsföretag använda sig av så kallade triader 
där gruppen endast består av tre individer. Består gruppen av fler än tio personer så är det 
risk att inte alla kommer till tals, vissa stora grupper kan även ha svårt att skapa en god 
dynamik till skillnad från mindre grupper (Christiensen et al. 1998). Det är viktigt att 
intervjuaren kan hålla reda på alla och därför anser Trost (1997) att en grupp på runt fem 
personer anses som rimligt. Vår undersökning bygger på gruppintervjuer om fyra 
personer indelade efter yrkeskategori. Med ovanstående grund anser vi det rimligt att ha 
grupper om fyra personer i vår undersökning på Kronoparkens vårdcentral. Kvaliteten på 
diskussionen är direkt beroende på fokusgruppens storlek, samtidigt är kvaliteten starkt 
beroende av medarbetarnas deltagande i ämnet. Ju större deras deltagande är, desto 
troligare är en mer aktiv diskussion. Vanligtvis är det lättare för medlemmar i mindre 
grupper att delta mer aktivt i diskussionen (Lee, 1999). 
 
Våra intervjuer ägde rum i grupper om fem till sex personer indelade efter yrkesgrupp. 
Här ovan nämnde vi att vi ville ha grupper om fyra personer som alla varit med under 
hela införandet av det balanserade styrkortet. När vi sedan kom till intervjuerna så visade 
det sig att antalet personer var fem till sex personer, vilket också anses vara ett passande 
antal för gruppintervjuer (Trost, 1997; Christiensen et al., 1998). I varje grupp fanns det 
även minst en person som inte varit med under hela implementeringen på grund av bland 
annat utbildningar och nyanställningar. 
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4 Teori 
 
Balanserat styrkort är grunden i denna uppsats varför vi i detta teoriavsnitt kommer att 
förklara närmare vad detta management-verktyg innebär samt hur det kan byggas upp 
inom en organisation. 
 

4.1 Det balanserade styrkortet 
 
Den traditionella ekonomistyrningen är inriktad på finansiella nyckeltal, vilket anses 
kunna ge missvisande resultat och därmed en skev utveckling inom organisationen. Idag 
har därför organisationer börjat utveckla en ny modern verksamhetsstyrning, som i 
motsats till den traditionella ekonomistyrningen, även inriktar sig på icke finansiella 
nyckeltal. Den nya verksamhetsstyrningen ses som ett mer långsiktigt sätt att styra sin 
verksamhet, vilket i sin tur genererar en helhetsbild av organisationen (Lindvall, 2001). 
En modell som uppmärksammats för att främja denna långsiktighet och helhetssyn på 
organisationen är det balanserade styrkortet. Modellen utformades av Kaplan och Norton 
i början av 1990-talet och syftet var att utveckla ett verktyg som kan ta hänsyn till fler 
perspektiv inom verksamheten (Kaplan och Norton, 1992). 
 
Bakgrunden till idén om det balanserade styrkortet är att Kaplan och Norton ville 
utveckla ett verktyg för att minska den försämrade konkurrenskraft som amerikanska 
företag drabbades av till följd av att japanska företag blev mer framträdande (Kaplan & 
Norton, 1992; Lindvall, 2001). För amerikanska chefer handlade det om, till skillnad från 
japanska chefer, att skapa kortsiktiga vinster snarare än att offra dessa för en långsiktig 
framgång. De finansiella mål som den traditionella ekonomistyrningen riktar sig mot 
ansågs inte längre tillräckliga varför Kaplan och Norton utvecklade det balanserade 
styrkortet (Lindvall, 2001). 
 
Genom att använda sig av fler perspektiv, kan det enligt Ax et al. (2002) leda till att 
organisationer får ett bättre långsiktigt ekonomiskt utfall. Samtidigt kan ledningen ha 
bättre kontroll över hur de bygger upp kapaciteten vilket i sin tur möjliggör den framtida 
tillväxten. Författarna påpekar vidare att det balanserade styrkortet inte är ett nytt 
redovisningssystem utan ett komplement till den traditionella ekonomistyrningen. Genom 
att använda sig av det balanserade styrkortet kan organisationer koppla ihop sina 
långsiktiga mål med organisationens kortsiktiga handlingar (Kaplan & Norton, 1996; Ax 
et al., 2002). 
 
Ledningar som använder sig av det balanserade styrkortet kan inte förlita sig på 
kortsiktiga finansiella mått som en indikator för hur det går för företaget. Det balanserade 
styrkortet har flera mått på framgång och strävar efter långsiktighet (Kaplan & Norton, 
1996; Ax et al., 2002). 
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4.1.1 Perspektiv inom det balanserade styrkortet 
 
Grundtanken för det balanserade styrkortet är som nämnts att organisationer bör fokusera 
sitt resultat mot fler mätetal än enbart finansiella framträdande (Kaplan & Norton, 1992; 
Lindvall, 2001; Ax et al., 2002) . För att detta ska kunna åstadkommas har det utvecklats 
fyra perspektiv inom det balanserade styrkortet som påverkar varandra. Det vill säga, det 
uppstår ett orsak-verkan-samband som gör att det ena perspektivet påverkar det andra och 
så vidare (Kaplan & Norton, 1996). Orsak-verkan-sambandet har dock kritiserats, bland 
annat har Nörreklit (2000) uttryckt att en process inte nödvändigtvis behöver påverka en 
annan process. Som exempel på detta har Nörreklit (2000) nämnt att en organisation kan 
ha nöjda kunder utan att för den delen ha ett positivt finansiellt resultat (Nörreklit, 2000).  
 
Det balanserade styrkortet med sitt påstådda orsak-verkan-samband mellan de fyra olika 
perspektiven, främjar en helhetsbild av verksamheten på både kort- och lång sikt (Kaplan 
och Norton, 1996; Olve et al., 1999). Bakom de olika perspektiven ligger en uttalad 
strategi och vision. Vidare formuleras mål, mått, och handlingsplaner för varje enskilt 
perspektiv ( Kaplan och Norton, 1996; Olve et al., 1997). De fyra olika perspektiven är: 

1. Kundperspektivet som används för att mäta företagets externa nytta genom att 
mäta kundnytta. Kundnyttan i sin tur uppskattas utifrån vad kunden uppskattar 
och värderar i verksamheten. 

2. Processperspektivet har i syfte att bättre uppmärksamma företagets inre 
effektivitet, hela företaget uppmärksammas i detta perspektiv. 

3. Utvecklings- och lärandeperspektivet har ambitionen att motverka kortsiktighet 
som uppstår på grund av företagets traditionella finansiella styrning. Det vill 
motverka att en negativ styrsituation uppstår. 

4. Finansiella perspektivet handlar om att mäta i den traditionella 
ekonomistyrningens spår, det vill säga mått av finansiell karaktär (Kaplan och 
Norton, 1996; Lindvall, 2001).      

 
I Sverige har även utvecklats ett femte perspektiv som bland annat innebär att utforma 
mätetal ur ett medarbetarperspektiv. Detta perspektiv vill uppmärksamma hur viktiga 
medarbetarna och deras kompetens är för företagets framgång. I medarbetarperspektivet 
mäts faktorer såsom medarbetarnas engagemang, kompetens och motivation (Lindvall, 
2001; Käll, 2005). Många svenska företag ser medarbetarperspektivet som en 
konkurrensfördel varför det ofta läggs mest uppmärksamhet på detta perspektiv 
(Lindvall, 2001; Käll, 2005) vid utformandet av det balanserade styrkortet. 
Kompetensutveckling, informationssystem och motivation är något som anses öka 
medarbetarnas effektivitet och därmed företagets framgång. Dessa faktorer bör investeras 
i för att uppnå gott resultat i medarbetarperspektivet (Lindvall, 2001; Alvesson, 2004; 
Käll, 2005). Att medarbetarperspektivet utvecklats och används i Sverige är inget unikt, 
upphovsmännen till denna modell har även exemplifierat ett femte medarbetarperspektiv 
för icke vinstdrivande företag i sin bok från 1996 (Käll, 2005). 
 
En anledning till utformandet av ett femte perspektiv här i Sverige kan vara att Kaplan 
och Norton som utvecklat det balanserade styrkortet anpassade verktyget till den 
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amerikanska företagskulturen som är mer hierarkisk än den svenska, ett top-down 
perspektiv (Kaplan & Norton, 1996). Ett bottom-up perspektiv är en variant av Kaplan 
och Nortons modell och den används av vissa enheter inom Sveriges landsting för att få 
medarbetarna att känna sig mer delaktiga även om det används för en mer traditionell 
styrning (Käll, 2005). Här i Sverige finns en mer decentraliserad syn på verksamheten 
som kräver justeringar som passar denna organisationsform (Ax och Björnenak i Käll, 
2005).  
 
Det balanserade styrkortet i Sverige skiljer sig från originalet, för det första presenteras 
det balanserade styrkortet som ett alternativ till den traditionella budgeten. För det andra 
har det balanserade styrkortet utformats för att styra det intellektuella kapitalet i en 
organisation (Ax och Björnenak i Käll, 2005). I Sverige anses också medarbetarna vara 
verksamhetens viktigaste resurs och den som faktiskt tar besluten närmast kunden 
(Alvesson, 2004; Käll, 2005). I allt fler företag blir det tydligt att den främsta resursen 
organisationen har är sina medarbetares kompetens/kunskap (Alvesson, 2004). Kunskap 
som resurs är osynlig och den kan inte likt andra resurser användas, förbrukas och 
avskrivas (Bjurklo & Kardemark, 2003; Alvesson, 2004). Istället ökar kunskapen i värde 
efter desto fler som använder sig av den (Alvesson, 2004). Allt detta ställer andra 
styrkrav än de som finns i traditionella organisationer (Lindvall, 2001). Vidare beskriver 
Lindvall (2001) medarbetarna som en av företagets viktigaste resurser, som förväntas 
bidra till företagets utveckling genom att aktivt delta i planering, utförande och 
utveckling av arbetet på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt.  
 
Henri (2006) påpekar att alla organisationer innehåller någon form av kontroll - och 
flexibilitetsfaktorer, men att organisationer oftast domineras av antingen kontroll eller 
flexibilitet. Styrsystemet ska balansera kontroll- och flexibilitetsfaktorer. Kontrollföretag 
(top-down perspektiv), som använder sig av det traditionella ekonomistyrningssystemet, 
är den företagsform som Kaplan och Norton anpassade sitt styrsystem för i syfte att 
uppmärksamma andra faktorer än enbart ekonomiska. Kontrollföretag föredrar 
ekonomiska mått och information när de ska legitimera sina handlingar. De anser att detta 
är mer förtroendeingivande, dels på grund av måttens historiska bakgrund, men även på 
grund av att de presenteras på ett sätt som gör att alla förstår. Flexibilitetsföretag (bottom-
up perspektiv) använder i sin tur prestationsmåtten i betydligt större utsträckning, då de 
främjar förändring och anpassning (Henri, 2006). Ekonomisk information anses här vara 
otillräcklig eftersom den har ett alltför smalt fokus och är av historisk karaktär (Bjurklo & 
Kardemark, 2003; Henri, 2006).  
 

4.1.2 Uppbyggnad av det balanserade styrkortet 
 
Genom att använda det balanserade styrkortet som styrverktyg kan ett företag få en 
konkurrensfördel och det kan snabbare nå sitt mål och sin vision. En vision är en 
vägledande, styrande och utmanande bild av verksamhetens önskvärda framtida läge. 
Med det balanserade styrkortet konkretiseras och involveras företagets långsiktiga 
inriktning i den dagliga verkligheten. Detta ökar förståelsen och därmed motivationen hos 
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medarbetarna inom organisationen att sträva åt samma mål (Kaplan & Norton, 
1992,1996; Olve et al., 1997).  
 
Uppbyggnaden av det balanserade styrkortet sker i flera steg. Det börjar med att översätta 
företagets vision och mål till en kommunicerbar form så att det blir lätt för alla att förstå 
dem. Den största delen i uppbyggnaden är att utbilda och involvera medarbetare i 
processen. Affärsplanering som är det tredje steget i processen innebär att få långsiktiga 
mål och kortsiktiga planeringar, såsom till exempel budget, att överrensstämma. Det 
fjärde och sista steget är feedback och strategisk inlärning vilket innebär att ett företag 
hela tiden måste följa upp och testa sin strategi. Diskussioner kring detta kan förslagsvis 
äga rum varje kvartal (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Olve et al., 1997; Ax et al., 2002). 
Upprepade åtgärder ger organisationen möjligheten att ompröva varje av de fyra nya 
organisationsprocesserna två eller tre gånger innan systemet är stabilt och blir en 
etablerad del av hela organisationssystemet. Det är dock viktigt att påpeka att verktyget är 
dynamiskt och förändras med processer som hela tiden sker i och runt en organisation 
(Kaplan & Norton, 1996). 

 
Ett gap finns mellan teori och praktik, det som ser bra ut i teorin kanske inte alltid 
fungerar i praktiken (Kaplan & Norton, 1996). Författarna menar att detta kan leda till att 
medarbetarna kan göra en annorlunda tolkning av det som står skrivet för att få det att 
passa in i deras dagliga verksamhet vilket i sin tur kan leda till att olika medarbetare 
jobbar åt olika håll på grund av feltolkning. Kaplan och Norton (1992, 1996) påpekar 
därför att det är viktigt att ledningen översätter visionen så att medarbetarna förstår och 
ser en mening med visionen. Det balanserade styrkortet är en generell modell, varför det 
är viktigt att konkretisera den till organisationens förutsättningar (Käll, 2005).  
 
Att involvera medarbetarna i utvecklingen av ett balanserat styrkort är tidskrävande, men 
ger också många fördelar. Information från ett stort antal medarbetare integreras i de 
interna målen och ledningen får en bättre förståelse för organisationens långsiktiga mål 
(Kaplan & Norton, 1996). Medarbetarnas delaktighet i att nå uppsatta mål kan bero på 
hur väl de olika grupperingarna som finns inom en organisation, till exempel olika 
yrkesgrupper, samarbetar inom och mellan varandra. Människor påverkar och påverkas 
av de grupper de tillhör. Hur en ledande individ uppför sig inom gruppen kan påverka 
övriga medlemmar till liknande beteende (Klein et al., 1995). Om en ledande individ ser 
det balanserade styrkortet som något onödigt som inte är viktigt så kan det leda till att 
hela gruppen sätter sig emot och i motsats till Kaplan och Norton (1996) inte deltar i att 
nå utsatta mål (Lennéer Axelson, 1991).  
 

4.2 Grupproller 
 
”En liten grupp är en samling människor med dynamiska relationer av en viss 
varaktighet mellan sig. Man kan se en grupp som en samling relationer mellan 
individerna.” (Schellenberg, 1980 i Nilsson, 1993:11)  
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Organisationer skapas av människor för att uppnå olika mål. Målet för den organisation 
vi valt att beröra i vår uppsats är att tillhandahålla vård. Organisationer delas upp i olika 
undergrupper som var och en svarar för skilda delar i verksamheten. Hur effektiv 
organisationen är och hur väl den fungerar beror på hur de olika grupperingarna 
samarbetar inom och emellan varandra. Människor påverkar och påverkas av de grupper 
de tillhör (Klein et al., 1995). Hur en individ uppför sig inom gruppen beror på samspelet 
mellan situationen gruppen befinner sig i och den personliga motivation och personlighet 
individerna be sitter (Klein et al., 1995), begreppet projektion används för att benämna 
detta fenomen i Granströms (2006) bok. 
 
Det blir allt vanligare att arbetslag organiseras på arbetsplatsen, till exempel vårdlag inom 
vårdsektorn. Det diskuteras och planeras om viktiga beslut i grupp, på möten och i 
sammanträden. Syftet med detta är att på bästa sätt tillvarata de anställda deltagarnas 
kompetens. Många medarbetare uppfattar det dock som att de sitter av tid på dessa möten 
utan att något viktigt utförts under mötena (Granström, 2006).  
 
Grunden för en bra arbetsgrupp är självförtroende (Lennéer-Axelson et al., 1991). 
Självförtroende i arbetslivet har att göra med yrkesidentitet, arbetsstolthet och 
omgivningens attityder. Dessutom har det att göra med hur nöjd en individ är själv över 
sin prestation och roll i organisationen. Självförtroendet gör att var och en vågar yttra sig 
och framföra sina åsikter. En bra arbetsgrupp tar också hänsyn till deltagarnas olikheter 
och kan ha en humor sinsemellan. Denna ideal-grupp är dock inte verklig, det är inte 
många grupper som kan åstadkomma allt detta ( Lennéer-Axelson et al., 1991). 
 
Det finns olika roller inom en grupp, både medvetna och omedvetna. Individer beter sig 
på olika sätt och har olika uppgifter inom gruppen. Vanliga roller är till exempel den 
tyste, den pratsamme, den blyge, den initiativrike och den skämtsamme (Nilsson, 1993). 
Enligt Lennéer-Axelson et al. (1991) är roller något som leder till att samvaron i gruppen 
flyter smidigare, för stela roller kan dock försvåra kommunikationen. Att en individs roll 
inom en grupp uppstår kan bero på förväntningarna individen har på sig själv, de 
förväntningar andra har på individen, den uppfattning individen har om andra personers 
förväntan samt de förväntningar individen har på andra. Det finns både informella och 
formella roller inom grupper. De formella rollerna är sådana roller en individ får genom 
till exempel sitt yrke. Informella roller uppstår genom socialt tryck både inom och utanför 
den specifika arbetsgruppen (Lennéer-Axelson, 1991; Nilsson, 1993). 
 
Rollerna skiljer sig åt när det kommer till dimensioner såsom makt och status. Vilken roll 
medlemmarna i gruppen har beror på den position de individuellt och gentemot övriga 
grupper har i en organisation. Med en sådan rollindelning blir det oundvikligt en 
statushierarki samt en fördelning av makt (Nilsson, 1993; Roberts, 2001). Hur 
maktfördelningen ser ut inom en organisation kan bero på vilken organisationsform och 
vilken organisationskultur som råder (Jönsson & Machintosh, 1997). Organisationskultur 
är den kultur som råder inom en organisation, exempelvis normer, värderingar, artefakter, 
beteende gentemot varandra och hierarkisk ordning (Alvesson, 2001). När ledningen går 
in och förändrar verksamhetsstyrningen menar Dent (1991) och Lindvall (2001) att de 
även har verkan på företagskulturen. 
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5 Empiri 
 
Intervjuavsnittet som följer innehåller en sammanfattning av varje genomförd intervju för 
sig samt en intervjusammanställning där intervjuerna ställs mot varandra. Vi jämför i 
sammanställningen de olika intervjugruppernas åsikter samt tar upp för- och nackdelar 
med arbetet under implementeringens första fas av det balanserade styrkortet.  
 

5.1 Intervjuer 
 
Här nedan följer sammanfattning av intervjuerna. Intervjufrågorna vi utgått från finns 
som bilaga 1, 2 och 3. Vi har valt att behandla grupperna anonymt varför vi benämner 
dem med numren 1-4 och inte med det egentliga yrkesnamnet.  
 
Utöver de olika yrkesgrupperna intervjuade vi även verksamhetschefen på Kronoparkens 
vårdcentral. Vårt syfte med denna intervju var att få mer information som kunde gynna 
vår analys samt få en tydligare bakgrundsbild av vad verksamhetschefen ville 
åstadkomma med det balanserade styrkortet på Kronoparkens vårdcentral. 
 

5.1.1 Grupp 1 
(Intervjufrågor, se bilaga 1) 
 
Denna grupp av anställda är positivt inställda till det balanserade styrkortet. Alla, utom en 
person som inte varit involverad från början på grund av nyanställning, verkar vara 
överens om att de varit delaktiga i framtagandet av det balanserade styrkortet. De är 
också överens om att de mål som tagits fram är relevanta för hela Kronoparkens 
vårdcentral. Framtagandet skedde på så sätt att medarbetarna uppfattade sig bli indelade i 
slumpvisa grupper som tillsammans skulle komma fram till vad de tyckte var de 
viktigaste målen att ta hänsyn till i verksamheten. Utifrån dessa önskvärda mål 
diskuterades det sedan hur de kunde nås, det vill säga vilka framgångsfaktorer som skulle 
användas. Detta skedde under tre möten som innehöll diskussioner kring både kortsiktiga 
och långsiktiga mål.  
 
Lapparna som medarbetargrupperna skrev sina önskvärda mål på sattes upp på en stor 
tavla där medarbetarna sedan fick ”nåla” de lappar som de fann innehöll bra mål. Varje 
medarbetare fick tre nålar vardera att sätta på de mål som var och en av dem fann 
viktigast. På detta vis kunde gemensamma mål som utformats av alla sättas samman för 
den gemensamma verksamheten. Dessa gemensamma mål som det balanserade styrkortet 
genererar anses vara en trygghet eftersom det ger en gemensam tydlighet genom hela 
organisationen.  
 
Samtliga i intervjugruppen tycker att det är viktigt att få känna sig delaktig och att det 
påverkar arbetssituationen i positiv bemärkelse. Många respondenter i denna grupp ansåg 
att etikhjulet är ett bra verktyg för att åstadkomma delaktighet, kopplingen mellan det 
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balanserade styrkortet och etikhjulet upplever de dock som oklar. Det balanserade 
styrkortet diskuteras inte i det dagliga arbetet eller under fikaraster. Medarbetarna tycker 
att det bör arbetas hela tiden med det balanserade styrkortet, att det bör vara kontinuerliga 
möten om ämnet så att det hålls aktuellt. Den person som inte kunnat vara med från 
början ställer sig lite frågande till allt men känner att det inte är någon idé att beklaga sig 
över det utan är intresserad att involvera sig nu. Det balanserade styrkortet bidrar till ett 
enklare sätt att jobba självständigt samtidigt som alla strävar åt samma håll. 
 
I denna grupp uppfattar vi ett genuint intresse för det balanserade styrkortet. De är pålästa 
och verkar ha uppfattat vad det balanserade styrkortet innebär och bidrar med genom hela 
verksamheten. Samtliga i medarbetargruppen bidrar till diskussion under intervjutillfället 
och har ett öppet tillmötesgående sätt.   
 

5.1.2 Grupp 2 
(Intervjufrågor, se bilaga 1) 
 
Denna grupp av medarbetare har en mer negativ inställning till det balanserade styrkortet. 
De verkar inte bry sig speciellt mycket om dess innebörd och har svårt att se någon nytta 
med det.  Det var ett tag sedan det genomfördes varför denna grupp inte minns hur 
arbetet med framtagandet genomfördes. Det enda medarbetarna verkade veta om 
framtagandet av det balanserade styrkortet var att det först togs fram på landstingsnivå 
och först efter det användes på vårdcentralen.  
 
Medlemmarna i denna yrkesgrupp anser inte att det balanserade styrkortet finns med i 
deras dagliga arbete, det är inget de tänker på i sin vardag. Gruppen nämner det som 
föregående yrkesgrupp sa om lappar först när vi som intervjuare påminner dem. De mål 
som utformades genom detta är inget som denna medarbetargrupp tänker på varje dag, de 
anser sig inte sträva mot dem i allt de gör. Vidare har denna grupp svårt att koppla de 
framtagna målen och måtten till sitt dagliga arbete. 
 
Möten har ägt rum, men denna grupp säger att det endast genomförts ett enda möte. 
Gruppen har inte förstått meningen med detta möte och det uppstod mest frågetecken hos 
dem efteråt. Utöver detta möte har de på vårdcentralen arbetsplatsmöten en gång i 
månaden med blandade yrkesgrupper, men här brukar inte balanserat styrkort tas upp. 
Detta är något som denna intervjugrupp anser vara negativt. De menar att det bör arbetas 
aktivt med det balanserade styrkortet i förslagsvis ett halvår så att alla kan förstå 
innebörden bättre. Vidare anser respondenterna att det tar för lång tid och att det inte 
finns någon drivande motor bakom. Det känns inte levande och det märks ingen större 
skillnad i verksamheten eftersom de glömmer bort att det balanserade styrkortet finns. 
Dock verkar denna medarbetargrupp uttrycka en viss positivism till att det successivt 
växer fram även om det anses ta för lång tid. 
 
Kroppsspråket och delaktigheten under intervjun skiljer sig i denna grupp mot föregående 
intervjugrupp. I denna grupp är det två av sex medarbetare som yttrar sig medan de andra 
fyra sitter med armarna i kors och inte har någon större uppfattning om ämnet. Vi 
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uppfattar att det i denna grupp saknas en uppföljning, de känner inte att de förstår 
kopplingen mellan vad de gör och hur det balanserade styrkortet binder samman de olika 
processerna för hela verksamheten. 
 
Denna medarbetargrupp är den som upplever negativa konsekvenser av det dagliga 
arbetet. Gruppen känner att de kommer i kläm mellan två mål. När det ena målet uppnåtts 
har detta fått ett negativt utfall på ett annat mål vilket gör att de anser att belastningen på 
denna medarbetargrupp har ökat.    
 

5.1.3 Grupp 3 
(Intervjufrågor, se bilaga 2) 
 
I denna grupp av medarbetare fick vi intrycket av att det rådde delade meningar men att 
inte alla vågade eller fann intresse av att uttrycka det. Några personer satt under hela 
intervjun helt tysta utan tillstymmelse till engagemang. En eller ett fåtal andra talade 
ganska mycket om ämnet och verkade vara ganska insatta. En person visade inget 
intresse alls och ansåg att det balanserade styrkortet var en tidskrävande teori som ingen i 
denna yrkesgrupp har tid att ta hänsyn till i sitt dagliga arbete. En av respondenterna 
kunde se viss skillnad i arbetsglädje sedan införandet, efter detta uttalande medgav en 
annan av respondenterna att det kan vara så men att det inte är något som de övriga i 
gruppen tänkt på. Gruppen som helhet har ingen tanke på det balanserade styrkortet i sin 
vardag och diskuterar heller inte ämnet utöver insatta arbetsplatsmöten. Vardagen har inte 
förändrats något sedan införandet, i alla fall inte som de har tänkt på. Dessa möten har 
medlemmarna deltagit på när de funnits på plats men de anser dem inte vara högst 
prioriterade.  
 
Gruppen menar också att det balanserade styrkortet kanske har olika betydelser tillika 
genomslagskraft för olika grupper. Med detta menar de att vissa grupper av medarbetare 
jobbar mer i team än vad denna yrkesgrupp gör, här är arbetet mer individuellt. Det finns 
några i gruppen som inte deltagit i mötena om det balanserade styrkortet över huvudtaget 
på grund av utbildning och nyanställning. De berättar vidare att det har skett en 
uppföljning men medarbetaren som nämnde detta kunde inte berätta vad den gick ut på 
eller när den ägde rum, dessutom anser de att det inte finns tid för engagemang i denna 
grupp av medarbetare. 
 
Helhetsintrycket av denna grupp för oss som intervjuare är en oengagerad och sval 
inställning till det balanserade styrkortet. En person kunde ses som ledaren och denne 
hade en ganska arrogant inställning till hela intervjun. Vi kände att stämningen i rummet 
förändrades när denne ledare kom in lite senare än övriga, vi upplevde även en hierarki 
inom gruppen. Förutom stämningen vi kände så kunde hierarkin avläsas på en av 
respondenterna då denne var talför innan den ledande personen infann sig. När ledaren 
var på plats sjönk den innan så talföre medarbetaren ner i stolen och uttryckte sig inte mer 
än genom instämmande nickar. 
 

 16



5.1.4 Grupp 4 
(Intervjufrågor, se bilaga 2) 
 
Sista gruppen medarbetare som vi intervjuade hade en sval inställning till det balanserade 
styrkortet. De minns inte vad målen var eller vad det balanserade styrkortet över 
huvudtaget handlade om. Enligt verksamhetschefen har det varit tre möten angående det 
balanserade styrkortet men denna grupp mindes bara att det varit två. 
Gruppmedlemmarna minns bäst etikhjulet som handlar om att behandla varandra väl på 
arbetsplatsen. Detta trodde de dock var en helt egen sak, men verktyget har plockats in 
som en del i det balanserade styrkortet för Kronoparkens vårdcentral. Medarbetarna hade 
svårt att hålla isär de olika verktygen. Vid detta tillfälle gav vi dem sammanfattningen av 
det balanserade styrkortet för Kronoparkens vårdcentral. 
 
Utformandet av det balanserade styrkortet minns de på samma sätt som grupp 1, att alla 
fick delas in i grupper för att skriva upp mål på små lappar. På detta möte fanns det 
utrymme för egna förslag och alla blev hörda. Medarbetarna förstår dock inte innebörden 
av dessa möten som ägt rum eftersom det inte händer någon konkret förändring. De 
menar att det är för långsiktigt och att utvecklingen går för långsamt, dessutom behövs 
det en bättre uppföljning kontinuerligt. Tanken med det balanserade styrkortet tycker de 
är bra men det är tidskrävande. När vi som intervjuare förklarade hur verksamhetschefen 
ser utvecklingen av det balanserade styrkortet i tre faser kommer förslag om 
flödesschema upp från en respondent. Medarbetaren tror att det skulle ha varit bra om de 
blivit informerade om att införandet skulle ske i tre steg så att de alla kan se resans gång. 
 
Alla i gruppen har deltagit på mötena förutom en person som varit på utbildning samt en 
annan person som blev anställd efter att implementeringen av det balanserade styrkortet 
påbörjats. Utöver mötena är det balanserade styrkortet inget som diskuteras inom 
gruppen. De har inte märkt någon större förändring i det dagliga arbetet och de tycker 
fortfarande att gränserna mellan de olika yrkesgrupperna är för tydliga. Det finns en 
känsla av hierarki inom organisationen som de upplever vara svår att komma ifrån.   
 
De upplever en motsättning i att sträva mot samma mål. Denna grupp ser som främsta 
mål att tillfredsställa patienternas behov men menar att andra grupper av anställda inte 
gör det. En respondent nämnde dock att detta eventuellt kunde ses som en 
generationsfråga, då hon inte upplevde detta som ett påtagligt problem bland de yngre 
anställda inom organisationen. Yrkesgruppen känner sig inte uppskattad och menar att de 
vet vad alla andra yrkesgrupper gör medan de andra yrkesgrupperna inte vet vad de gör. 
De känner sig underbemannade. 
 
Gruppen uttrycker en hel del åsikter om de olika yrkeskategorierna och verkar känna 
missnöje för den hierarki som råder. De känner inte att det finns någon morot för dem, 
inte heller upplever de att det finns någon som uppskattar vad de gör, det finns ingen 
belöning för gott arbete. 
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5.1.5 Verksamhetschefen 
(Intervjufrågor, se bilaga 3) 
 
Verksamhetschefen är medveten om att det finns både engagerade medarbetare och även 
sådana som inte alls är intresserade att förstå varför det balanserade styrkortet skall växa 
fram inom verksamheten. Dock är verksamhetschefen av den åsikten att alla nog känner 
att de håller på att staka ut en gemensam väg mot de utsatta målen. Målet med det 
balanserade styrkortet är ju att samarbeta mer inom organisationen, att alla ska med på 
tåget. 
 
Verksamhetschefens roll i utformandet var att hon från landstinget fick i uppgift att 
utforma ett styrdokument. Externa personer från utvecklingsenheten togs in som hjälp 
och stöd för att utföra uppdraget. Verksamhetschefen handlar inte konkret utifrån det 
balanserade styrkortet dagligen men det finns hela tiden med i hennes tankar. Vidare tror 
inte verksamhetschefen att medarbetarna känner av det balanserade styrkortet i vardagen, 
verktyget är endast påtagligt för medarbetarna under arbetsplatsmötena en gång i 
månaden. 
 
Den del i medarbetarperspektivet som lyfts fram extra mycket är det så kallade etikhjulet. 
Etikhjulet är ett eget verktyg som handlar om hur medarbetarna på vårdcentralen bör 
behandla varandra. Detta verktyg har lyfts in och blivit en del i det balanserade styrkortet 
samtidigt som det fortfarande är ett eget verktyg. Etikhjulet är skapat av ett 
konsultföretag som heter TTU AB, deras affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen. 
Verktyget består av gröna och röda ord där röda ord är kränkning eller annat negativt 
beteende gentemot varandra. De gröna orden är sådant som skapar arbetsglädje och 
därmed samarbete, till exempel ödmjukhet (se bilaga 4). Med hjälp av etikhjulet menar 
verksamhetschefen att det blir lättare för medarbetarna att förstå innebörden av att 
behandla varandra rätt varför hon valde att involvera det som en del i det balanserade 
styrkortet. För att få medarbetarna att samarbeta mellan yrkesgrupperna har 
verksamhetschefen genomfört såkallade scenarier inom etikhjulet som medarbetarna fick 
lösa tillsammans indelade i grupper utan hänsyn till yrke. Genom scenarierna 
neutraliseras problemen och medarbetarna kan själva identifiera problemet och finna 
lösningar. Dessutom kan etikhjulet översättas till individnivå så att medarbetarna kan se 
sina egna svagheter och styrkor och arbeta utifrån dem. Målet med etikhjulet är att lyfta 
in arbetsplatsens etik och moral. Viktigt är att ha en hög etik och moral och att den ses 
som en röd tråd ända in i verksamhetens huvudmål som till det dagliga arbetet. Etik enligt 
Kronoparkens vårdcentral handlar om valfrihet, integritet, samvete, empati och 
framförallt mod. Etikhjulet är ett medel som har målet att nå samarbete mellan alla, vilket 
speglar gruppens sätt att arbeta ihop. Är verksamheten mån om att enbart använda de 
gröna orden så utvecklas gruppen samhörighet. Skulle t.ex. konflikt uppstå så kan man 
omvandla problemet till ett neutralt scenario. I scenariot tar man fram de röda orden som 
kan vara orsaken till problemet och vilka gröna ord som bör användas för att hitta en 
gemensam lösning av problemet. 
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Process- och utvecklingsperspektiven kan vara de perspektiv som är svårast för 
medarbetarna att få grepp om i det vardagliga arbetet enligt verksamhetschefen. Störst 
fokus läggs på etikhjulet i det dagliga arbetet som egentligen är ett helt eget verktyg. 
 
Hur genomförandet av arbetet med det balanserade styrkortet ska fortgå, det vill säga den 
andra fasen, är inte bestämt ännu. Verksamhetschefen har övervägt att ta ut några olika 
individer av olika yrken, detta kan vara en åtgärd för att minska den tidsåtgång som 
krävdes under fas ett menar verksamhetschefen. 
 

5.2 Intervjusammanställning 
 
I våra diskussioner har vi insett att meningarna mellan de olika grupperna på 
vårdcentralen skiljer sig ganska mycket åt, även om det i vissa fall fanns en del 
gemensamma meningar angående införandet av det balanserade styrkortet. Att det finns 
olika meningar och engagemang kring det balanserade styrkortet inom organisationen är 
något som verksamhetschefen är medveten om och räknat med när processen med det 
balanserade styrkortet inleddes. De flesta respondenterna mindes hur de involverades i 
framtagandet genom samarbete i grupper och genom att skriva ner önskvärda mål på 
lappar. Någon grupp behövde vi påminna om tillvägagångssättet vid framtagandet. En 
intervjugrupp hade inte alls uppfattat framtagandet på detta sätt utan menade att det 
balanserade styrkortet för Kronoparkens vårdcentral är identiskt med det som utformats 
för hela Värmlands landsting, det vill säga att mötet gick ut på att matcha redan uppsatta 
mål för hela lanstinget med Kronoparkens vårdcentral. Målen var inget de direkt 
utformade själva inom vårdcentralen. Verksamhetschefen beskrev den första 
implementeringsfasen som ett uppdrag hon fick från landstinget att utforma ett 
styrdokument. Valet att involvera alla medarbetare i processen var ett medvetet drag som 
skulle generera kaos men som i slutändan skulle se till att alla medarbetare var med i 
utformandet av mål och mått. 
 
Vissa grupper har en uppfattning om vad övriga yrkesgrupper har för funktion i det stora 
hela medan andra grupper inte verkar se sig som en del i en helhet utan som en enskild 
organisation. Exempel på detta fann vi då en individ i en av yrkesgrupperna tyckte att 
dennes specifika yrkesgrupp jobbade individuellt medan övriga yrkesgrupper inom 
organisationen samarbetade mer. Verksamhetschefen vill i motsats till detta uttalande 
med hjälp av det balanserade styrkortet faktiskt skapa ett samarbete mellan 
yrkesgrupperna för att nå gemensamma mål. 
 
Två yrkesgrupper av de fyra vi intervjuade kände att de kom i kläm, de känner att de 
avlastar andra yrkesgrupper både uppåt och neråt utan att få uppskattning. En viss grupp 
ansåg sig också vara underbemannad samtidigt som deras arbetsuppgifter ökat. Det kan 
krävas mer jämlikhet mellan de olika yrkesgrupperna. Vi kan se en brist på kunskap om 
och förståelse för vilka arbetsuppgifter som ingår i de olika yrkeskategorierna. Bristen på 
förståelse anser vi ligga till grund för den självcentrerade syn som vissa respondenter har 
när de oftast bara ser till sin egen yrkesgrupp. Några individer vill ge sken av att övriga 
yrkesgrupper inte har lika stor arbetsbelastning.  
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Medarbetarnas beskrivning av sin arbetssituation kan liknas vid en hierarkisk 
organisationsform. Det råder olika roller både inom grupperna och mellan de olika 
yrkena på vårdcentralen, ett fenomen som samtliga grupper på olika sätt uttryckte att de 
upplevde. 
 
Endast ett fåtal av de respondenter som vi intervjuade ansåg att det skett någon 
förändring i arbetsglädje på vårdcentralen och det balanserade styrkortet är inget som de 
har med sig i sitt vardagliga arbete. Största delen av de medverkande respondenterna 
verkar ha en åsikt om att samarbete mellan de olika yrkesgrupperna är något som inte 
existerar. Meningar skiljer sig åt mellan de olika grupperna och de verkar inte sträva åt 
samma håll. Flera grupper känner att de slits mellan olika mål och känner sig otillräckliga 
i sin yrkesroll. 
 
Ingen grupp var införstådd med alla delar av det balanserade styrkortet trots att vissa 
grupper var engagerade. Detta nämner verksamhetschefen som något känt, det vill säga 
att det är känt att vissa perspektiv i det balanserade styrkortet är svårare än andra för 
medarbetarna att få grepp om. Inte heller hade grupperna förstått att införandet av det 
balanserade styrkortet ska ske i tre faser varför de har svårt att se förändring och mening i 
arbetet med det balanserade styrkortet. De saknar en helhetsbild att följa under tiden 
arbetet fortgår. Målet med den första fasen enligt verksamhetschefen var att alla skulle 
vara med på tåget och förstå det vidare arbetet med det balanserade styrkortet i framtiden.  
 
Vidare är samtliga grupper överens om behovet av mer kontinuerlig uppföljning för att 
motverka att det balanserade styrkortet glöms bort i vardagen. Verksamhetschefen 
nämnde i intervjun att det kommer att ske en uppföljning i början av år 2007 som skall få 
medarbetarna att genom statistik förstå vad de tillsammans uppnått under året med det 
balanserade styrkortet. Även om verksamhetschefen har informerat om olika delar i det 
balanserade styrkortet så har medarbetarna inte uppfattat att det är det balanserade 
styrkortet de har talat om. Ett exempel kan vara att den del i medarbetarperspektivet som 
kallas för etikhjulet har uppfattats av medarbetarna som något utöver och inte en del i det 
balanserade styrkortet. Visserligen är etikhjulet ett eget verktyg enligt verksamhetschefen 
men det har lyfts in som en del i medarbetarperspektivet i det balanserade styrkortet, 
vilket har försvårat och förvirrat medarbetarna. 
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6 Analys 
 
Värmlands landsting använder sig av både Kaplan och Nortons original-modell av det 
balanserade styrkortet, ett top-down perspektiv, samt ett försvenskat bottom-up 
perspektiv (Käll, 2005). Verksamhetschefen på Kronoparkens vårdcentral har ambitionen 
att involvera alla medarbetare i implementeringen av det balanserade styrkortet, ett 
typiskt bottom-up perspektiv. Verksamhetschefen i sin tur har dock blivit beordrad av 
landstingets ledning att utforma detta styrkort, vilket tyder på ett top-down perspektiv.  
När ett bottom-up perspektiv i form av det försvenskade balanserade styrkortet 
implementeras i en hierarkiskt byggd organisation med många formella roller som är 
svåra att komma ifrån uppstår en krock Alvesson (2001) styrker detta i sin bok när han 
säger att ledningens ställning inom organisationer som domineras av professioner, till 
exempel vårdcentraler, är relativt svag. Eftersom Kronoparkens vårdcentral är en del av 
Värmlands landsting blir även den till sin natur mer eller mindre hierarkisk. Vad händer 
när bottom-up perspektiv och top-down perspektiv möts? Empirin visar att det kan vara 
denna krock som åstadkommit den oklarhet kring det balanserade styrkortet som råder på 
Kronoparkens vårdcentral.   
 
I våra intervjuer kom vi fram till att samtliga grupper mer eller mindre ansåg att de 
deltagit i framtagandet av det balanserade styrkortet samt att alla medarbetare blivit hörda 
om de haft något att tillägga. Medarbetarna på vårdcentralen ger inte intrycket av att de 
samarbetar som arbetskollegor inom organisationen, arbetsstyrkan består istället av olika 
yrkesgrupperingar som verkar svåra att sammanföra till en helhet. Vi anser att det kan 
bero på att medarbetarna inte förstått processperspektivet som ska ge klarhet i hur de 
olika aktiviteterna påverkar varandra (Kaplan & Norton, 1992, 1996). 
 
En anledning till att verksamhetschefen valde att involvera medarbetarna i arbetet med 
framtagandet av det balanserade styrkortet kan enligt Granström (1996) vara att det blir 
allt vanligare att arbetslag organiseras på arbetsplatser. Många ämnen beslutas om och 
planeras i grupp, på möten och i sammanträden, detta görs för att på bästa sätt tillvarata 
de anställda deltagarnas kompetens (Granström, 1996). Många medarbetare uppfattar det 
dock som att de bara sitter av tid på dessa möten utan att något viktigt egentligen utförs 
under mötena. 
 
De olika yrkesgrupperna på vårdcentralen kan liknas vid vad Roberts (2001) säger om att 
en människa är egoistisk av sin natur. Med detta menar vi att de olika yrkesgrupperna är 
centrerade kring sin egen grupp och enbart vad som gynnar denna. Genom att 
verksamhetschefen har gjort olika scenarion i etikhjulet, det vill säga olika övningar som 
medarbetarna i grupper fick lösa tillsammans, tror vi att hon har fått de flesta medarbetare 
att inse problemet utan att för den delen peka ut någon.  
 
De olika nivåer som vi upptäckte råda mellan yrkesgrupperna på Kronoparkens 
vårdcentral gör att det balanserade styrkortet måste stöpas om för att anpassas till de olika 
grupperna (Käll, 2005). Genom att lägga upp scenarion inom etikhjulet så ville 
verksamhetschefen att kopplingen som hon kan se mellan grupperna blir tydlig även för 
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medarbetarna. Ovan nämnda scenario är något som är kopplat till processperspektivet i 
styrkortet. Samtidigt är etikhjulet en del i medarbetarperspektivet varför vi anser att det 
kan vara lämpligt att lyfta ur etikhjulet från det balanserade styrkortet, för att minimera 
risken för förvirring. Empirin visar dock att det fortfarande finns en okunskap mellan 
yrkesgrupperna om vad var och en av dem faktiskt tillför till helheten i verksamheten.  
 
Medarbetarna har svårt att se alla yrkesgrupper som en gemensam helhet och att samtliga 
grupper har ett värde för att nå den gemensamma visionen. Vi kan se en brist på 
förståelse mellan de olika yrkesgrupperna på vårdcentralen. En individ är ofta beroende 
av att dess medmänniskor presterar bra i många situationer (Roberts, 2001). Detta vill vi 
likna vid det som en av alla medarbetare yttrade i en intervju. Denne medarbetare menade 
att det balanserade styrkortet inte passade dennes yrkesgrupp eftersom de inte liksom 
övriga yrkesgrupper jobbade i team. Medarbetaren menade att dennes grupp jobbade mer 
individuellt och inte ihop med övriga medarbetargrupper. 
 
Det uttalande om individuellt arbete som en medarbetare yttrade under en intervju kan 
visa att personen inte insett grunden av det balanserade styrkortet, vilken är att se en 
organisation som en helhet och se sambandet mellan de processer som sker. Det kan 
också vara ett bevis för att den kritik som Nörreklit (2000) riktar mot det balanserade 
styrkortet har verklighetsförankring. Hon menar att det inte behöver finnas ett orsak-
verkan-samband mellan alla processer inom en organisation trots att det finns koppling 
mellan dem. Medarbetarens yttrande kan liknas vid Nörreklits (2000) resonemang. Vad 
uttalandet från medarbetaren beror på kan vi omöjligt avgöra men den hierarki vi kunde 
ana råda inom organisationen kan vara en anledning till att individen i denna specifika 
yrkesgrupp ser ner på övriga medarbetare. Kanske ses det balanserade styrkortet av denna 
medarbetare, i motsats till vad Kaplan och Norton (1996) hävdar, som något som är 
skapat för de medarbetare som denne anser stå lägre i hierarkin. Det kan även vara så att 
respondenten känner att dennes maktposition är hotad av detta verktyg. Inställning kan 
vara ett stort hinder i det fortsatta arbetet med det balanserade styrkortet. För att hindra 
denna inställning till övriga medarbetargrupper krävs en större insyn i och förståelse för 
vad alla grupper tillför till helheten.  
 
Under intervjuerna på Kronoparkens vårdcentral har det i enlighet med Wibeck (2000) 
upptäckts aspekter som inte kunnat förutses. Ett tydligt gap har under intervjuerna märkts 
mellan de olika yrkesgrupperna i den gemensamma arbetssituationen, det råder någon 
form av hierarki både mellan yrkena och inom de olika grupperna. I en intervjugrupp 
blev den hierarki som råder inom den gruppen speciellt tydlig genom kroppsspråket hos 
en av deltagarna. Kroppsspråket hos denne talade i enlighet med Backlund (2006) om att 
det var den individen som var dominerande i gruppen, detta kunde ses genom att 
individen hade händerna knäppta bakom nacken och vägde överlägset på stolen, övriga 
deltagare signalerade underlägsenhet. I en annan grupp satt nästan alla deltagare med 
huvudet böjt och armarna i kors, vilket visar på en osäkerhet (Backlund, 2006). Vad 
osäkerheten i den sistnämnda gruppen beror på kan vara en osäkerhet över det 
balanserade styrkortet eller att gruppen har dåligt självförtroende på grund av att de 
känner att de kommer i kläm och inte känner sig uppskattade i enlighet med Lennéer-
Axelson et al. (1991). 
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Hur den ledande personen inom varje yrkesgrupp uppfattat det balanserade styrkortet 
verkar påverka övriga deltagarna att tycka likadant. Denna påverkan kallas för projektion 
och innebär att människor i grupp kan gå samman och projicera egenskaper hos andra, 
det vill säga att en viss grupp har föreställningar om andra grupper (Klein et al., 1995; 
Granström, 2006). Likadant kan det då antas vara med åsikter om det balanserade 
styrkortet, någon föreställer sig i förväg hur arbetet med verktyget kommer att fortgå 
innan det påbörjats och påverkar övriga medlemmar i sin grupp till negativ inställning 
redan från början. Projektion är ett fenomen som är vanligt i arbetsgrupper (Klein et al., 
1995; Granström, 2006) och något vi upptäckte fanns på Kronoparkens vårdcentral 
mellan de olika yrkesgrupperna. Ett exempel kan vara en yrkesgrupp på vårdcentralen 
som yttrade sig om en annan yrkesgrupp på sådant sätt att vi fick bilden av att nämnd 
grupp inte arbetade alls utan att den gruppen fick allt arbete utfört av annan yrkesgrupp. 
Att förtala en annan yrkesgrupp kan också handla om avund eller rivalitet, genom att 
förtala släpps avunden loss enligt Lennéer-Axelson et al. (1991). Avunden kan grunda sig 
i konkurrens, det vill säga att någon grupp är mer duglig och framgångsrik samt får mer 
uppskattning av exempelvis patienter (Lennéer-Axelson et al., 1991). 
 
Medarbetarna känner inte att det är en jämlik ordning i organisationen, de upplever det 
som att vissa yrkesgrupper får mer uppskattning för lite jobb och andra grupper lite 
uppskattning för mycket jobb. Uppskattning är näring till identitet och självförtroende 
inom en grupp enligt Lennéer-Axelson et al. (1991), uppskattning innebär att bli sedd och 
bekräftad av sin omgivning. Utan denna uppskattning kan självförtroendet inom gruppen 
förbli dålig och det kan motarbeta skapandet av en god arbetsgrupp som innebär att ha ett 
gott självförtroende inom gruppen. Självförtroende i arbetslivet har att göra med 
yrkesidentitet, arbetsstolthet och omgivningens attityder. Dessutom har det att göra med 
hur nöjd en individ är själv över sin egen prestation och roll i organisationen. 
Självförtroendet gör att var och en vågar yttra sig och framföra sina åsikter. En bra 
arbetsgrupp tar också hänsyn till deltagarnas olikheter och kan ha en humor sinsemellan 
( Lennéer-Axelson et al., 1991).  
 
Uppskattning i en medarbetargrupp kan skapas genom belöning av olika form men även 
genom en uttryckt uppskattning från sina kollegor. Under våra intervjuer var det en 
specifik medarbetargrupp som uttryckte att de inte kände att de fick någon belöning efter 
att ha befunnit sig i en påfrestande arbetssituation. Vidare antydde samma grupp att en 
annan medarbetargrupp fått kompensation för liknande situation. Kaplan och Norton 
(1996) anser att det finns stora risker med belöningssystem, exempelvis att oriktiga mål 
och strategier används, det kan också leda till att medarbetarna strävar mot ett kortsiktigt 
resultat istället för det långsiktiga målet. Kaplan och Norton (1996) menar vidare att 
organisationer ska försöka minimera dessa risker så långt som möjligt, vilket inte Kaplan 
och Norton (1996) rekommenderar innan implementeringen är helt klar. 
 
Enligt Elwyn et al. (2005) så kan hälso- och sjukvårdsorganisationer anses ha en 
byråkratisk rollkultur. Med detta menar författarna att det finns en synlig struktur med 
roller och ansvarsförhållanden. Det finns tydlig information om hur kommunikation skall 
ske och vem som skall göra vad. Regler och förfaringssätt är det bästa sättet för att 
inflytande och makt uppnås genom ställning i organisationen (Elwyn et al., 2005). Detta 
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fungerar bra så länge organisationen är stabil, men om det som på Kronoparkens 
vårdcentral införs förändring som rubbar denna stabilitet rasar rollkulturen. När 
rollkulturen rasar förändras medarbetarnas invanda vardag och arbetssituation vilket 
enligt oss kan vara en anledning till vissa medarbetargruppers missnöje med det 
balanserade styrkortet.  
 
En viktig aspekt som kom fram under närmare granskning av sammanfattningen av det 
balanserade styrkortet för Kronoparkens vårdcentral var flertalet små tryckfel som 
uppstått (se bilaga 6). Tryckfelen bestod av att mål och mått för år 2006 hade förväxlats 
på så vis att ”mål” stod över det som egentligen skulle ha hetat ”mått” och vice versa. 
Även ett tryckfel som visade på att etikhjulet var ett mål för både år 2006 och 2009 
upptäcktes. Dessa tryckfel kan te sig som självklara misstag för aktiva inom 
management-området, men för medarbetare som aldrig berört balanserat styrkort förut 
kan det verka förvirrande och svårt att förstå. Enligt Käll (2005) är det viktigt med 
enklare modeller och tydliga rubriker som är lätta att komma ihåg och kommunicera 
vidare. Ett exempel från vår empiri är att samtliga medarbetare mindes etikhjulet som är 
en tydlig modell i form av ett hjul med färgerna rött och grönt som signalerar goda och 
onda ord som gynnar eller inte gynnar en god arbetsmiljö. 
 
Missnöje inför det balanserade styrkortet kan anses bero på företagskultur, det vill säga 
de normer och värderingar som råder informellt inom organisationen. Kanske finns det på 
Kronoparkens vårdcentral en dold önskan om att behålla organisationen konservativ utan 
förändringar, varför medarbetarna ställer sig negativa till det balanserade styrkortet utan 
att egentligen ge det en ärlig chans. En hierarkisk organisationsform har oftast en mer 
hård och konservativ företagskultur medan en decentraliserad organisationsform har en 
mjukare styrning tillika inre kultur (Jönsson & Machintosh, 1997). Prestationsmåtten som 
används inom en organisation skiljer sig åt beroende på vilken organisationsform som 
råder (Henri 2006). Samtidigt menar Dent (1991) att när en organisation förändrar sin 
verksamhetsstyrning påverkas även den interna kulturen och subkulturerna i 
organisationen (Dent, 1991; Lindvall, 2001). Vidare menar författarna att en 
förändringsprocess i ett företag innebär att företaget ändrar om i kulturen. Eftersom 
kulturen är en grundsten i alla företag är detta en lång och svår process. Att ändra en 
kultur kan ta flera år och det beror mycket på hur samarbetsvillig personalen är för att 
snabbare lyckas med en sådan förändring. En kultur har oftast varit förankrad i många år 
och betydelsen är av stor vikt för medarbetarna (Lindvall, 2001). Vi menar att det 
kommer ta lång tid att implementera det balanserade styrkortet på Kronoparkens 
vårdcentral eftersom det kan krävas att företagskulturen inom verksamheten förändras, 
dock kanske införandet av det balanserade styrkortet just gynnar en förändrad 
företagskultur.  
 
Även ålder kan spela in på den negativa syn som finns på det balanserade styrkortet, 
vilket en medarbetare nämnde. Denne medarbetare menade att den yngre generationen 
hade en mer öppen syn och lättare att samarbeta mot gemensamma mål än den äldre 
generationen. Detta kan i enlighet med Lennéer-Axelson et al. (1991) bero på att de yngre 
medarbetarna idag är mer utbildande än den äldre generationen och därmed mer 
medvetna om vikten av förändringar. Vi anser att det också kan bero på att samhällets 
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normer har förändrats mycket på kort tid, det är till exempel inte lika hierarkiskt mellan 
åldrar idag, yngre hyser inte samma slags respekt för de äldre idag som förr. Vidare 
menar författarna att den äldre generationen ser mer trygghet i rutiner (Lennéer-Axelson 
et al., 1991). 
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7 Slutdiskussion 
 
Medarbetarna anser att de har fått varit med i utformandet av det balanserade styrkortet 
och att de medarbetarna som ville har blivit hörda under de möten som ägt rum. 
Övergripande verkar medarbetarna positiva till att det tas initiativ till förbättring inom 
organisationen men de flesta anser samtidigt att det alltid tar för lång tid med nya saker 
och att det oftast i slutändan ändå inte blir någon förändring.  
 
Medarbetarna verkar ha förstått ekonomiperspektivet eftersom det är sådant som 
återkommande diskuteras allmänt genom media. Dessutom är vårdcentralen en icke-
vinstdrivande organisation vilket gör att medarbetarna anser sig påverkas när det krävs 
besparingar men inte när det gått bra. Har det gått bra så finns det alltid andra delar i 
landstingets organisation att stoppa besparingarna i, medarbetarna har en känsla av att de 
aldrig får någon belöning. 
 
Medborgarperspektivet är även det ett perspektiv som de flesta medarbetarna har 
uppfattat. Patienterna är i fokus hela tiden menar de flesta grupper, dock anser några av 
grupperna att de olika målen i medborgarperspektivet krockar med varandra. Modifiering 
av målen för att motverka dessa krockar krävs. 
 
Medarbetarperspektivet är nog det perspektiv som verkar ha gett mest intryck hos 
medarbetarna. De vet att det ska gynna en ökad arbetsglädje, mycket tack vare etikhjulet. 
Etikhjulet är dock inte det balanserade styrkortet utan ett eget verktyg som lyfts in i det 
balanserade styrkortet. Detta tror vi har skapat förvirring. Vi undrar varför ett gammalt 
verktyg lyfts in i något som ska ses som nyskapande? Vi anser att etikhjulet borde tas 
bort helt från det balanserade styrkortet för att verkligen skilja på de olika verktygen.  
 
Process- och utvecklingsperspektiven är de perspektiv som verksamhetschefen anser vara 
de två svåraste perspektiven att ta till sig som medarbetare, vilket vi också insett efter vår 
undersökning. Verksamhetschefens egen inställning till att det är svåra perspektiv kanske 
har påverkat medarbetarnas möjlighet att ta till sig det.  
 
Brister som finns i implementeringen är att medarbetarna inte fått någon helhetsbild av 
arbetet. Det krävs en bättre förklaring av tidsplanen. Medarbetarna har ingen 
tidsuppfattning och tycker att det tar för lång tid, kanske borde fler kortsiktiga mål finnas 
så att de kan se att förändringar faktiskt sker. Vissa grupper behöver mer motivation än 
andra vilket också är viktigt för ett lyckat framtida arbete med det balanserade styrkortet. 
Ett sätt att effektivisera implementeringen av det balanserade styrkortet på vårdcentralen 
kan vara att identifiera de medarbetare som är negativt inställda och som har en så kallad 
ledande roll inom sin yrkesgrupp. Genom att identifiera dessa personer blir det kanske 
lättare att gå till botten med det egentliga problemet och försöka få dem mer insatta och 
positiva.  
 
Vi anser att informationen som getts kanske inte fått den genomslagskraft den borde. 
Innebörden av det balanserade styrkortet har heller inte tillräckligt tydligt framgått för de 
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nyanställda i organisationen. Detta är något som kan vara viktigt att åtgärda eftersom 
nyanställda kanske tar till sig verktyget på ett bättre sätt än personer som jobbat länge och 
redan har invanda arbetsmönster. Sammanfattningen av det balanserade styrkortet var 
otydlig och rörig vilket också kan ha bidragit till en mindre förståelse för den första fasen 
i implementeringen av modellen. Det krävs att det balanserade styrkortet översätts till 
tydliga mål och delmål som medarbetarna kan identifiera sig mer med. Dessutom tycker 
vi att det förslag som en medarbetare gav om flödesschema kan vara ett alternativ. 
Genom denna skulle då fler medarbetare kunna se helheten av det långsiktiga arbetet, 
samt ha tålamod inför den tiden det tar att implementera något nytt i en organisation. 
 
En genomgripande känsla vi får är att ingen av grupperna har förstått att ett balanserat 
styrkort är ett långsiktigt verktyg. Medarbetarna verkar ha trott att det skulle ske stora 
förändringar över en natt och de känner inte att det ger något. I det vardagliga arbetet har 
det inte upplevts någon större skillnad. Några respondenter nämnde att det skett en viss 
förändring när det gäller arbetsglädje efter införandet av verktyget och arbetet med 
etikhjulet.  
 
Verksamhetschefen på Kronoparkens vårdcentrals ambition är att involvera medarbetarna 
i framtagandet av det balanserade styrkortet. Samtidigt är det balanserade styrkortet mer 
eller mindre ett beslut som kommer uppifrån, verksamhetschefen var tvungen att under 
en tidsperiod implementera det balanserade styrkortet. Här ser vi exempel på att 
landstinget är en hierarkisk organisation som förmedlar beslut neråt i organisationen 
samtidigt som verksamhetschefen vill åstadkomma en mer decentraliserad organisation 
genom att involvera medarbetarna.  
 
Vår uppfattning om den första fasen i implementeringen av det balanserade styrkortet på 
Kronoparkens vårdcentral är att de flesta medarbetarna har en positiv inställning till 
initiativet till införandet av modellen. För att bibehålla den positiva synen krävs att det 
bevisas att det balanserade styrkortet inte bara är ett verktyg i mängden utan att det är 
något som kommer att bestå, det bör ske kontinuerliga uppföljningar. 
Informationsmötena som hölls borde ha innehållit enbart information om det balanserade 
styrkortet och inte om andra verktyg, det kan ha bidragit till den förvirring som råder. 
Kronoparkens vårdcentral har kommit en bit på väg enligt oss och med denna feedback 
hoppas vi att det fortsatta arbetet med implementeringen av det balanserade styrkortet blir 
framgångsrikt.    
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8 Trovärdighetsdiskussion 
 
Tidsaspekten var en av anledningarna till att vi valde denna form av intervju. Vidare 
kände vi att vi i vår ovana att intervjua personer ville vara två stycken att intervjua vilket 
gör att en grupp är bättre för detta ändamål eftersom en enskild individ kan känna sig 
hotat eller utsatt om vi skulle vara två att intervjua denne. Nackdelar med vårt beslut om 
gruppindelning kan vara den hierarki vi upplevde råda inom de olika yrkesgrupperna. 
Hierarkin kan ha påverkat enskilda eller flera individer i grupperna till tystnad vilket 
också kan ha gett ett skevt resultat av vår undersökning. På grund av interna roller och 
normer kan svaren på frågorna ha varit påverkade.  
 
Vi gav önskemål till verksamhetschefen om homogena grupper bestående av fyra 
individer varav alla skulle ha varit anställda så länge att de fullt ut kunnat följa 
utvecklingen av införandet av det balanserade styrkortet. Syftet med detta var att 
homogena grupper bör ha medlemmar som är så jämlika som möjligt för att undvika 
brytegenskaper och gynna en bättre dialog under intervjuerna (Jacobsen, 2002). Samtliga 
grupper vi intervjuat har i motsats till detta bestått av fem till sex personer varav minst en 
varit anställd så kort tid att den inte hunnit vara med i införandet av det balanserade 
styrkortet från början. Detta ser vi som ett faktum som kunnat påverka vår undersökning i 
sådan bemärkelse att dessa individer som inte varit med helt från början har en mindre 
tydlig bild av innebörden av införandet och kanske också mindre engagemang för frågan. 
Dessutom verkade inte den homogena gruppindelningen, i motsats till Jacobsens (2002) 
uttalande, gynna en öppen dialog eftersom vi under intervjuerna upptäckte en rådande 
hierarki inom yrkesgrupperna med informella roller vilket istället verkade hindra att allas 
åsikter kom fram. I samband med att verksamhetschefen valt grupperna kan det ha 
påverkat resultatet, beroende på om hon avsiktligt valt vissa personer eller inte. 
 
Såhär i efterhand tycker vi att vi kunde ha utfört samtliga intervjuer i medarbetarnas 
personalrum för att skapa en mer avslappnad känsla över intervjuerna 
 
Ökningen av deltagarantalet i intervjugrupperna har dock gjort att vi fått en mer pålitlig 
undersökning. Det gäller att få en representativ bild av en population, detta åstadkoms 
genom att intervjua ett stort antal av hela populationen (Jacobsen, 2002). Vi har intervjuat 
22 av 35 medarbetare på Kronoparkens vårdcentral varför vi anser att vi fått en 
representativ bild av arbetet med implementeringen av det balanserade styrkortet på 
Kronoparkens vårdcentral.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 1 

  
Vi ska inleda intervjun med att presentera oss samt tala lite om det program vi läser. Vidare 
bör gruppen som intervjuas informeras om att det är den första fasen av implementeringen av 
det balanserade styrkortet som vi ska ställa frågor kring.  
 

 
• Vi har hört av verksamhetschefen på Kronoparkens vårdcentral att införandet av det 

balanserade styrkortet kommer att ske i tre steg och ni snart ska gå in i det andra 
steget, kan ni berätta något om hur det första steget gick till?  Mått, framgångsfaktorer 
etc. 

• Känner ni er delaktiga i framtagandet av BSC? 
• Kom ni med några egna förslag/idéer om utformandet? 
• Har det varit några möten? Hur var mötena? Tysta, långa, uppiggande, tråkiga 
• Har ni diskuterat detta utöver mötena, är det sådant som diskuteras på raster? 
• Hur beslutades de mått och framgångsfaktorer som ni har idag?  
• Var syftet med mötena att finna konsensus, alltså fanns det olika förslag eller var alla 

överens? 
• Var alla med på mötena? Varför tror ni att de valde att inte vara med? 
• Känner ni att ni varit delaktiga i denna första fas? Hur? 
• Hur tror ni detta kommer att påverka er framöver? 
• Nu när fas ett i implementeringen av det balanserade styrkortet pågått i ett år, har ni då 

hunnit bilda er en uppfattning av BSC? 
• Sammanfattning av intervjun 

 



Bilaga 2: Intervjuguide 2  
 
Vi ska inleda intervjun med att presentera oss samt tala lite om det program vi läser. Vidare 
bör gruppen som intervjuas informeras om att det är den första fasen av implementeringen av 
det balanserade styrkortet som vi ska ställa frågor kring.  
 
 

• Ni har nu infört fas ett av det balanserade styrkortet under ett års tid, hur har ni 
uppfattat att arbetet med införandet har gått till hittills? Kan ni berätta lite om hur en 
arbetsdag här ser ut? 

• Känner ni er delaktiga i framtagandet av BSC? Hur? 
• Kom ni med några egna förslag/idéer om utformandet? 
• Har det varit några möten? Hur var mötena? Tysta, långa, uppiggande, tråkiga 
• Har ni diskuterat något om balanserat styrkort utöver mötena, är det sådant som 

diskuteras på raster, t.ex. arbetsglädje? 
• Hur beslutades de mått och framgångsfaktorer som ni har idag?  
• Var syftet med mötena att finna konsensus, alltså fanns det olika förslag eller var alla 

överens? 
• Var alla med på mötena? Varför tror ni att de valde att inte vara med? 
• Hur tror ni detta kommer att påverka er framöver? 
• Nu när ni har haft BSC i ett år, har ni då hunnit bilda er en uppfattning om BSC? 
• Sammanfattning av intervjun 

 
Vi har inför det sista intervjutillfället ändrat lite i intervjuguiden eftersom vi upptäckte under 
det första intervjutillfället att frågorna behövde omformuleras. Dels behövde de omformuleras 
för att de skulle bli mer lättförstådda och dels behövde de omformuleras för att kunna skapa 
en mer aktiv dialog mellan deltagarna.  
 



Bilaga 3: Intervjuguide 3  
 
Här nedan följer den intervjuguide vi använde oss av under intervjun med verksamhetschefen 
för Kronoparkens vårdcentral. Syftet med denna intervju var att få en bättre bakgrundbild av 
verksamhetschefens syfte och mål med implementeringen av det balanserade styrkortet. Vi 
ville intervjua verksamhetschefen sist eftersom vi vill vara så objektiva som möjligt under 
gruppintervjuerna med medarbetarna eftersom det är medarbetarna vi centrerar denna uppsats 
kring. 
 

• Hur har du upplevt att denna första fas av implementeringen av det balanserade 
styrkortet varit? 

• Har du någon uppfattning om hur medarbetarna uppfattat denna period? 
• Vilken roll hade du i framtagandet av det balanserade styrkortet här på Kronoparkens 

Vårdcentral? 
• Hur mycket av din tid ägnar du till det balanserade styrkortet? 
• Vad anser du om de mål och mått ni kom fram till sist, hur används de i det dagliga 

arbetet? 
• När är det tänkt att det balanserade styrkortet ska användas?  
• Om det balanserade styrkortet inte används i det dagliga arbetet, hur är det då tänkt att 

medarbetarna ska kunna utvärdera något de inte arbetat med? 
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Sammanfattning av Värmlands landstings styrkort 
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Kronoparkens vårdcentrals styrkort 
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