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Sammanfattning 
Det balanserade styrkortet är ett styrverktyg som utvecklats för företag i syfte att 
underlätta att dess kortsiktiga aktiviteter understöder organisationens långsiktiga mål. 
Ledningen för Landstinget i Värmland beslutade år 2004 att det balanserade styrkortet 
skulle införas som ett verktyg för strategisk styrning i hela organisationen. 
Lanstingsledningen slog vidare fast att styrverktyget skulle utvecklas samt implementeras 
stegvis in i organisationen, med en början på landstingsnivå och sedan vidare ner till 
länsverksamhets- samt slutligen till enhetsnivå. Vårdcentralen Rud är en av Landstinget i 
Värmlands verksamheter på enhetsnivå och tillhör länsverksamheten allmänmedicin. 
Hösten år 2005 blev det aktuellt för vårdcentralen att utveckla och implementera sitt eget 
balanserade styrkort.  
 
Studiens syfte är att beskriva samt granska hur det balanserade styrkortet utvecklas, 
utformas och tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av dess enheter, 
Vårdcentralen Rud. En kvalitativ metod i form av intervjuer har använts för att skapa 
förståelse för landstingets relation till det balanserade styrkortet.  
 
Studien visar att Landstinget i Värmland har utvecklat sitt balanserade styrkort genom att 
tillämpa olika teorier om styrverktyget. Dessa har sedan anpassats till organisationens 
struktur och situation. Då det balanserade styrkortet införs stegvis in i organisationen, har 
landstingets styrkort fungerat som utgångspunkt för länsverksamheters samt enheters 
styrkortsutformning. Det balanserade styrkortet har blivit förankrat samt accepterat på 
landstingsnivå och används numer som ett styrverktyg för Landstinget i Värmlands 
strävan att nå sina strategiskt långsiktiga mål. 
 
Vårdcentralen Ruds verksamhetschef, har utifrån landstingets samt länsverksamheten för 
allmänmedicins balanserade styrkort, utvecklat ett eget styrkort tillsammans med sin 
personal. Styrkortet befinner sig för närvarande i sin implementeringsfas där det är av 
vikt att verktyget blir accepterat samt förståeligt för verksamhetens medarbetare. 
Vårdcentralen upplevs ha goda förutsättningar för att få styrverktyget förankrat i 
verksamheten.
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1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för studiens bakgrund samt syfte. Avsnittet ger också en kortare 
skildring om Landstinget i Värmlands relation till studien.   
 

1.1 Bakgrund 
Globalisering, ny informationsteknik och ökade krav från intressenter har medfört att 
moderna företag och organisationer måste utveckla ekonomistyrningsverktyg till att 
behandla fler perspektiv än enbart det finansiella. Flera modeller har utvecklats som vid 
tillämpning kan hjälpa företag och organisationer att få en helhetsbild av sin verksamhet. 
Ett slagkraftigt bidrag är Kaplan och Nortons modell om det balanserade styrkortet som 
har blivit mycket omtalat och brukat bland företag och organisationer.  
 
Det balanserade styrverktyget blev för första gången presenterat år 1992 då modellen 
introducerades i den vetenskapliga tidskriften Harvard Business Review. Styrverktyget 
lanserades då som ett hjälpmedel för företagsledare att strategiskt styra sin organisation. 
Då styrkortet fokuserar även icke-finansiella aspekter, väntas långsiktiga mål få 
förutsättningar att kunna uppfyllas. Vägen mot de långsiktiga målen kantas av 
kommunikation kring samt mätningar av kortsiktiga delmål.  
 
Sedan introduktionen av det populära styrmedlet, som från många håll togs emot med 
öppna armar (Ax & Björnenak, 2000), har verktyget utvecklats både av de ursprungliga 
forskarna men även av andra som intresserat sig för fenomenet. Idag använder många 
företag och organisationer runt om i världen, verktyget för att styra sin verksamhet. 
 
Det balanserade styrkortet har ursprungligen utvecklats för det privata näringslivet, men 
har visat sig passa lika bra eller bättre för den offentliga sektorn. Till skillnad från privata 
aktörer är den offentliga sjukvården inte vinstdrivande men har ett stort intresse av att 
följa upp mått, både finansiella och icke-finansiella (Aidemark, 2001; Hallgårde & 
Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1996). Ökad konkurrens, noggrann granskning av 
sjukvårdens kvalitet från intressenter såväl som ekonomisk press är faktorer som har 
påverkat sjukvården att intressera sig för styrverktyg som exempelvis det balanserade 
styrkortet (Voelker et al. 2001; Inamdar & Kaplan, 2002). Dock blir tillämpningen av det 
balanserade styrkortet sällan detsamma i en offentlig verksamhet som i ett privat företag. 
Då icke-vinstdrivande organisationer sällan har något långsiktigt mål fungerar styrkortet 
istället som ett hjälpmedel till att diskutera avvägningar mellan olika intressen som finns i 
organisationen. Det balanserade styrkortet kan också vara till hjälp för organisationen att 
öka de anställdas engagemang och delaktighet genom att visa hur deras prestationer 
påverkar samhällsnyttan (Olve et al. 2003). 
 
Tidigt år 2004 beslutade ledningen för Landstinget i Värmland, som är en del av Sveriges 
offentliga sektor, att det balanserade styrkortet skulle införas som ett verktyg för 
strategisk styrning och uppföljning i hela organisationen. För att ge det balanserade 
styrkortet så bra förutsättningar som möjligt, avgjordes att styrverktyget skulle utvecklas 
samt implementeras stegvis in i organisationen med start på landstingsnivå och sedan 
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vidare till läns- samt slutligen till enhetsnivå. Detta möjliggör att samtliga 
länsverksamheter kan skapa ett eget verktyg som har sin utgångspunkt i landstingets 
övergripande styrkort. För enhetsverksamheterna innebär beslutet att hänsyn främst tas 
till överliggande länsverksamhets balanserade styrkort.  
 
Som pilotutförare för att testa om det balanserade styrkortet passar Landstinget i 
Värmland, införde den internmedicinska avdelningen styrverktyget i sin verksamhet 
under våren 2004. Resultatet blev lyckat vilket bäddade för det balanserade styrkortets 
införsel på landstingsnivå. Beslut togs vid samma tidpunkt om att verktyget senast år 
2005 skulle användas på länsverksamhetsnivå samt att samtliga enhetsverksamheter 
senast år 2006 skulle ha infört det balanserade styrkortet som ett strategiskt styrverktyg. 
Som följd av dessa beslut, började Vårdcentralen Rud utveckla sitt balanserade styrkort 
under hösten 2005. En naturlig konsekvens av att det balanserade styrkortet stegvis förs 
in i organisationen Landstinget i Värmland är att arbetet med verktyget har blivit mer 
utvecklat på landstingsnivå än på länsverksamhets- samt enhetsnivå.  
 

1.2 Syfte 
Denna kandidatuppsats syfte är att beskriva samt granska hur det balanserade styrkortet 
utvecklas, utformas och tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av 
dess enheter, Vårdcentralen Rud.  
 

1.3 Landstinget i Värmland 
Landstinget i Värmland driver hälso- och sjukvård, tandvård samt utbildning och är 
Värmlands största arbetsgivare med ca 7700 medarbetare. Landstingets främsta uppgift är 
att främja en god hälsa samt bota, lindra och trösta Värmlands invånare. De har även i 
uppgift att förebygga sjukdomar och skador. Landstinget i Värmland ingår i Sveriges 
offentliga sektor, vilket innebär att dess verksamhet till största del finansieras av statliga 
skattepengar. Verksamheten har inget drivande vinstintresse utan ett mål om ekonomi i 
balans (www.liv.se, 2006a).  
 
Landstinget i Värmland kan delas in i tre olika nivåer vilka är landstingsnivå, 
länsverksamhetsnivå och enhetsnivå. Beslut som ska vara generellt giltiga inom 
organisationen tas på landstingsnivå och bryts sedan ned till länsverksamhetsnivå och 
därefter till enhetsnivå. Vissa krav som landstingsnivån sätter upp för de två övriga 
verksamhetsnivåerna är uppkomna efter lagstadgade regler (www.liv.se, 2006c). 
 
Det finns en länsverksamhet för varje typ av medicinskt område i landstinget. Den person 
som är ansvarig för respektive vårdenhet ses också som en medarbetare på 
länsverksamhetsnivå. Eva Bergquist, i egenskap av verksamhetschef på Vårdcentralen 
Rud, är Ruds representant i länsverksamheten för allmänmedicin.  
 
Då Vårdcentralen Rud är en allmänmedicinsk enhet, är dess övergripande uppgift att ge 
förebyggande hälsovård till sina patienter som tillhör Landstinget i Värmland. 
Verksamheten omfattar en barnavårdscentral, en barnmorskemottagning samt en 
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läkarvårdsmottagning. Totalt har vårdcentralen 35 anställda vilka består av 
distriktsläkare, ST-läkare, distriktssköterskor, läkarsekreterare, undersköterska, 
fotterapeut, kuratorer, barnmorskor samt barnavårdcentralssköterskor. Vårdcentralen har 
funnit sedan år 1989 och har i dagsläget ungefär 10 500 patienter knutna till sig.  
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2 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för hur detta arbete har genomförts samt vilka beslut och 
begränsningar som har format studiens gestaltning. Metodval har gjorts med hänsyn till 
studiens syfte, vilket är att beskriva samt granska hur det balanserade styrkortet 
utvecklas, utformas och tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av 
dess enheter, Vårdcentralen Rud.  
 

2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
En kvantitativ undersökning bygger på mätningar av det fenomen som studien avser 
(Ekengren et al. 2006). En studie som grundar sig i exakta frågor där insamlad data kan 
jämföras och kvantifieras kännetecknar en kvantitativ metod (Darmer & Freytag, 1995). 
Att kvantifiera insamlad data är ingen strävan vid intervjuforskning (Kvale, 1997) vilken 
är den typ av undersökningsmetod som vi har använt oss av. Den kvalitativa metoden 
passar vårt insamlingsarbete av information då den beskriver den tillfrågades livsvärden 
och uppfattningar om det fenomen som den blivit intervjuad kring (Darmer & Freytag, 
1995). Undersökaren ges vid detta val av metod en möjlighet att tolka den information 
som ges genom intervjuerna och det finns få begränsningar för de svar som den 
intervjuade kan ge. De begränsningar som kännetecknar en kvalitativ metod är att 
informationen om livsvärden och uppfattningar som undersökaren ges kommer från 
relativt få källor (Jacobsen, 2002). 
 

2.2 Datainsamling och bearbetning 
Vid insamling av data finns två typer av informationskällor, vilka benämns primärdata 
och sekundärdata. Primärdata baseras på information som samlats in av forskaren för 
första gången. Dessa data kan samlas in genom observationer, intervjuer och 
frågeformulär (Jacobsen, 2002). I vårt arbete har vi samlat in primärdata i form av 
kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan ha skilda ändamål vilket medför att olika 
tillvägagångssätt används beroende på intervjuns syfte. Då vi har intervjuat medarbetare 
med olika kunskap och intresse för studiens fenomen, har det funnits anledning att 
tillämpa olika intervjuformer. De former som vi har använt oss av är den förklarande och 
den fokuserande intervjun. Den förklarande intervjun innebär att den intervjuade ger 
forskaren kunskap om det rådande fenomenet. Denna typ av intervju kan med fördel 
användas som förberedelse för andra typer av intervjuer (Darmer & Freytag, 1995). För 
att få tillräcklig information kring vår studie, har vi tillämpat den förklarande intervjun 
när chefen för landstingets utvecklingsstab, Anders Hallberg, samt verksamhetschefen 
vid Ruds vårdcentral, Eva Bergquist har intervjuats. De är båda två på olika sätt delaktiga 
i och berörda av fenomenets uppkomst, vilket gör dem till bra informatörer. För att 
erhålla relevant data vid de förklarande intervjuerna, förberedde vi frågor som vi ville få 
besvarade. Genom att studera väsentlig teori, kom vi till insikt i vilken information som 
har betydelse för studien. Då Anders Hallberg och Eva Bergquist tillhör olika 
yrkeskategorier med skilda uppgifter, lämpade det sig bäst att sträva efter olikartad 
information. Vid intervjutillfällena med Anders Hallberg och Eva Bergquist blev vi, 
förutom muntlig information, även tillägnade viss sekundärdata som rörde fenomenet. 
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Denna information, har precis som samtliga intervjuer, använts för att beskriva 
Landstinget i Värmland samt dess relation till vårt studerade fenomen. 
 
I den fokuserande intervjun behandlas i förväg fastställda ämnen som sedan analyseras i 
förhållande till studiens fenomen (Darmer & Freytag, 1995). Denna typ av intervju har vi 
praktiserat vid våra nio intervjuer med Vårdcentralen Ruds medarbetare. Dessa personer 
ger oss ingen klar informationsbild av fenomenet men kan ge en subjektiv bild av hur det 
uppfattas i verksamheten. Till denna typ av intervju lämpar det sig att formulera frågor 
där svaren ger oss en uppfattning snarare än information. Teori och de förklarande 
intervjuerna har legat till grund för hur de fokuserande intervjufrågorna har formulerats. 
Till viss del är intervjuerna med Anders Hallberg och Eva Bergquist även fokuserande 
eftersom alla individer har subjektiva åsikter.  
 
Intervjuer kan struktureras olika hårt (Darmer & Freytag, 1995) och i vårt fall har vi, 
både vid de förklarande och fokuserade intervjuerna, valt att gå en medelväg. Vi har styrt 
vad samtalen ska handla om samtidigt som den intervjuade har fått prata fritt kring de i 
förväg valda samtalsämnena. Vårt val av struktureringsgrad grundar sig i forskares 
rekommendationer och vår medvetenhet om att det inte alltid är lätt för den intervjuade 
att prata fritt. Utan inblandning kan det dessutom vara svårt för de intervjuade att ge, en 
för undersökaren, intressant informationsbild om respondentens relation till fenomenet 
(Darmer & Freytag, 1995). Vi anser samtidigt att det är viktigt att den intervjuade ges ett 
visst utrymme till att förmedla dennes kunskap och åsikter kring fenomenet. Våra 
semistrukturerade intervjuer resulterade i information som hade olika relevans för vårt 
fortsatta arbete. Vissa respondenter behövde relativt mycket vägledning för att besvara 
intervjufrågorna medan andra fritt kunde uttrycka sig under intervjun. Detta kan bero på 
respondenternas olika personligheter och förmåga att uttrycka sig. 
  
Fördelen med att samla in information genom primärdata är att vi kan kontrollera att 
informationen blir relevant med avseende på det fenomen som vi studerar. 
Organisationen Landstinget i Värmland samt en av dess enheter, Vårdcentralen Rud, 
utgör som tidigare nämnts grunden för vårt arbete. För att beskriva studiens fenomen har 
vi intervjuat medarbetare med olikartade arbetsuppgifter samt arbetsplatser i 
organisationen. Landstinget i Värmlands utvecklingschef, Anders Hallberg blev 
intervjuad angående fenomenets bakgrund och existens i landstinget. Vidare intervjuades 
verksamhetschefen för Vårdcentralen Rud, Eva Bergquist, samt nio av vårdenhetens 
medarbetare. De sistnämnda respondenterna representerade yrkeskategorierna 
distriktsläkare, distriktssjuksköterskor, läkarsekreterare, en fotterapeut och en 
undersköterska. Beslutet om vilka som skulle intervjuas vid vårdcentralen låg i detta fall 
hos verksamhetschefen som gjorde urvalet utifrån rådande arbetssituation för 
medarbetarna. Att respondenterna tillhör olika yrkeskategorier får inget betydande värde 
för vår studie, men ger oss en övergripande bild av hur fenomenet uppfattas på 
arbetsplatsen. Av de intervjuade var nio personer kvinnor och två personer män, vilket 
speglar den fördelning mellan kön som finns bland medarbetare inom sjukvården.  
 
Intervjuerna genomfördes på medarbetarnas arbetsplats och vid varje intervjutillfälle, 
med undantag för en intervju där respondenten nekade, spelades den utfrågade in på 
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bandspelare. Detta gjordes för att den insamlade informationen skulle bli så korrekt som 
möjligt. Utvecklingschefen Anders Hallberg samt verksamhetschefen Eva Bergquist blev 
intervjuade i drygt en timme vardera, medan tiden för varje medarbetare vid Ruds 
vårdcentral var 45 minuter. Det är viktigt att värna om medarbetarnas integritet och 
anonymitet (Patel et al. 2003) så för att medarbetarna skulle kunna uttrycka sig fritt och 
ärligt kring sin arbetssituation utan att riskera påföljder, gavs samtliga en försäkran om att 
intervjuas under sekretess. Flera av de intervjuade var angelägna om att intervjuas under 
sekretess, så vi tror att medarbetarnas anonymitet fått relevans för vilken information vi 
blivit delgivna. Samtliga intervjuade var positivt inställda till att delta i studien samt 
medverkade aktivt och engagerat i intervjun. Stämningen under intervjuerna var 
avslappnad och intryck gavs av att de intervjuade förlitade sig på att den insamlade 
informationen skulle användas på ett välbetänkt sätt. Efter intervjutillfällena lyssnade vi 
noggrant igenom dessa samt transkriberade vad som blivit sagt ordagrant. Detta följdes 
av diskussioner kring intervjuernas innebörd och primärdata utan relevans sållades bort.  
 
Sekundärdata innebär att informationen som forskaren använder sig av är insamlad av 
andra och därför inte anpassad till det aktuella fenomenet och dess problematik 
(Jacobsen, 2002). Dessa data måste tolkas och jämföras för att kunna passa in i ett 
bestämt sammanhang. Sekundärdata som vi nyttjat har varit information angående 
landstinget och dess relation med fenomenet, data som kommit oss tillhanda genom 
Anders Hallberg och Eva Bergquist. Dessa data har noggrant studerats och sorterats efter 
dess relevans för arbetet.  
 
Då vi i studien vill uppfylla syftet utifrån insamlad empiri, har vi funnit det lämpligt att 
forma studiens fortsatta struktur efter sex delavsnitt som vart och ett i ordning beskriver 
Landstinget i Värmlands arbete med det balanserade styrkortet. Teori har valts samt 
anpassats till att kunna problematisera det empiriska materialet och avslutningsvis 
presenteras studiens resultat i en slutsats. Vi har försökt att följa forskares råd att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till all information och de källor som samlats in samt använts för 
att beskriva vår studie (Jacobsen, 2002).  
 

2.3 Giltighet och tillförlitlighet 
Då kvalitativa studier kännetecknas av stor variation är det svårt att finna entydiga regler, 
procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet i arbetet med ett fenomen (Patel et al. 
2003). Detta betyder inte att det på något sätt är irrelevant att kritiskt granska data som 
samlats in eller hur data har analyserats. Det är viktigt att undersökningen som görs går 
att lita på och att den är genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002).  
 
För att ett arbete ska kunna ses som giltigt krävs att undersökaren förstår vad som 
undersöks och hur det ska tolkas. Förståelse måste också finnas för om eventuella 
samband och relationer är relevanta till fenomenet samt om den information som tilldelas 
undersökaren är att anse som generellt giltig (Jacobsen, 2002; Trost, 2005). Då vi har 
varit väl pålästa om fenomenets bakomliggande teori när vi utformade intervjufrågorna, 
tror vi att frågorna som blivit besvarade har haft relevans för studiens utredning. Vid våra 
analyseringar av intervjuerna har vi noggrant diskuterat kring relevans och eventuella 
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samband i respondenternas svar. Att vi genomförde en förklarande intervju innan de 
fokuserande utfördes, gav oss en inblick i fenomenets bakgrund och omgivning vilket vi 
hade nytta av vid framställandet av de fokuserande intervjuerna. 
 
För att göra en studies tillförlitlighet så stor som möjligt, bör undersökaren inta en så 
objektiv ställning som möjligt till det fenomen som intervjun rör. Undersökaren ska 
dessutom kunna bevisa hur denne har gått tillväga för att göra datainsamlingen trovärdig, 
vilket kan göras genom att exempelvis visa intervjumaterial (Trost, 2005). Då vi har 
intervjuat medarbetarna under sekretess har vi inte möjlighet att redovisa de intervjuades 
svar öppet. Vi tror att respondenternas visshet om att de har anonymitet ger oss ärliga 
svar vilket kan öka studiens tillförlitlighet, givet att tilltro finns till oss som undersökare. 
Vid intervjuerna har vi valt att utgå från förbestämda frågor1, vilka respondenterna har 
fått möjlighet att reflektera kring. Samtliga förberedda frågor behövde inte alltid ställas, 
då respondenterna ibland självmant begrundade dessa. Medvetenhet finns om att 
respondenterna inte alltid har förstått och tolkat våra frågor på det sätt som vi önskat, 
något som kan ha lett till missvisande information. Vi har varit noggranna i vår 
transkribering och analysering av de kvalitativa data som vi har fått tillgång till genom 
intervjuerna. Dock är vi medvetna om att då vi har använt oss av kvalitativa intervjuer, 
finns det en begränsning i informationens tillförlitlighet.  
 

2.4 Kritisk självgranskning 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt till den metod, data såväl som arbetssätt som används 
under studiens arbetsgång är viktigt. De begränsningar som vi finner i vår studie är att vi 
sedan tidigare inte har erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Därför finns det kanske bättre 
sätt att formulera frågor, förhålla sig till respondenterna samt analysera den givna 
informationen, än vad vi har gjort.  
 
Våra kunskaper om sjukvårdens arbetsuppgifter och situation brister, därför finns det risk 
för att vi inte har kunnat tillgodogöra oss viss relevant information.  
 
Vi är medvetna om att fler intervjuer hade kunnat innebära en större sanningshalt i 
studien men då vi har en begränsad tidsram har detta fått styra antalet intervjuer. Ett stort 
antal intervjuer kan dessutom bidra till ett för stort informationsflöde vilket gör det svårt 
för undersökaren att urskilja viktiga detaljer (Trost, 2005).  
 
Som tidigare nämnts, medverkar nio av de totalt elva intervjudeltagarna under sekretess. 
Vi är väl medvetna om att detta kan få vår studie att framstå som mindre trovärdig, men 
som tidigare redogörs kan det också få motsatt effekt. Oavsett utfall, måste en tilltro 
finnas till oss som undersökare för att studien ska kunna ses som trovärdig. Att 
medarbetarna inte benämns får ingen betydelse för studiens resultat eftersom vår uppgift 
är att beskriva ett fenomen och inte jämföra uppfattningar eller åsikter mellan 
respondenter. 

                                                 
 
1 Se bilaga 1, 2 samt 3 för intervjufrågor. 
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3 Beskrivning samt granskning 
 

 
 
Figur 1. Illustrering av  kapitlets struktur. 
 
I detta avsnitt beskrivs samt granskas hur det balanserade styrkortet utvecklas, utformas 
och tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av dess enheter 
Vårdcentralen Rud. Figuren ovan redogör för kapitlets struktur och fungerar 
fortsättningsvis som indikator för vilket avsnitt som behandlas. 
 

3.1 Vision och verksamhetsidé 
 

 

 

3.1.1 Teoretisk beskrivning 
Det balanserade styrkortet är ett ledningsverktyg som förespråkar målstyrning inom 
företag (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999; Lindvall, 2001). För att denna målstyrning 
ska kunna möjliggöras krävs det att företaget har en väldefinierad vision som speglar 
företagets framtida önskade position (Kaplan & Norton, 1996). Det balanserade styrkortet 
kan snarare ses som ett verktyg för företag att implementera visionen i verksamheten, än 
som ett verktyg för att formulera visionen (Inamdar & Kaplan, 2002).  
 
Fastställandet av vilken vision som ska prägla ett företag utförs normalt av 
verksamhetens ledningsgrupp som genom sitt arbete med detta skapar konsensus om vart 
företaget i framtiden vill ha för position (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). Med 
begreppet vision menas verksamhetens långsiktiga och övergripande mål om vart 
företaget eller organisationen i framtiden vill befinna sig. När företagsledningen 
utvecklar verksamhetens vision bör en gemensam förståelse finnas för de interna och 
externa förutsättningar som präglar företaget. Dessa kan vara företagets omgivning, 
ägarkrav, ekonomi, kärnkompetens och teknisk utveckling (Olve et al. 1999). Visionen 
ska hållas så kort och tydlig som möjligt (Hallgårde & Johansson, 1999) och vara 
utmanande för företaget, men samtidigt också möjlig att nå (Olve et al. 1999). 
 
Verksamhetsidén kan sägas beskriva visionen i termer som anger vad som skiljer 
företaget från andra aktörer på marknaden. Att utforma och implementera ett företags 
verksamhetsidé är ett uppdrag som vanligtvis tillhör företagsledningen (Hallgårde & 

 - 9 -     



Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1996). Även om den offentliga sjukvården ännu inte 
upplever någon stor konkurrens från andra aktörer är det ändå viktigt att diskutera kring 
och definiera vad visionen mer konkret innefattar för verksamheten.  
 
När företagsledningen utformat och definierat verksamhetens vision samt 
verksamhetsidé, måste begreppen och dess innehåll även implementeras i företaget. Att 
engagera samtliga medarbetare i att förstå vad som är verksamhetens drivande vision och 
verksamhetsidé samt att se till att visionen och verksamhetsidén får betydelse i 
organisationen är väsentligt i denna fas (Olve et al. 2003). Omvänt kan det balanserade 
styrkortet sägas medföra till att ett företags vision sprids till samt delas av samtliga 
medarbetare i organisationen (Voelker et al. 2001). 
 

3.1.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
När styrkortsverktyget infördes i organisationen Landstinget i Värmland, samlades 
landstingets ledningsgrupp samt politiker för att gemensamt fastställa vilken vision som 
skulle prägla organisationen en lång tid framöver. Då landstingets vision skulle bli 
utgångspunkt för organisationens målstyrning var det av relevans att samtliga 
beslutsfattare, oavsett politisk intresse, kunde enas om visionen. Att den valda visionen 
skulle kunna förankras i verksamheten ansågs viktigt för utvecklingsarbetet kring 
styrkortet. 
 
Den vision som präglar Landstinget i Värmland lyder: ”Ett attraktivt, dynamiskt och 
hälsofrämjande Värmland”, vilket innebär att landstinget ska bidra till trygghet och 
livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose behov 
av hälso-, sjuk- samt tandvård. Landstinget ska också verka för en positiv regional 
utveckling. I den basbroschyr som landstinget i Värmland har utgivit för sina medborgare 
förklaras visionen på följande sätt: ”Visionen är att vi tillsammans ska skapa ett 
dynamiskt, attraktivt och hälsofrämjande län, där både värmlänningar och medarbetare 
är nöjda med vår verksamhet och landstingets ekonomi är i balans” (www.liv.se, 2006a). 
 
Landstingets vision innebär för Vårdcentralen Rud att enheten ska vara attraktiv för 
patienter och personal samt att vårdcentralen ska ge en förebyggande och god vård. 
 
Den verksamhetsidé som präglar Landstinget i Värmland har, liksom visionen, fastställts 
av landstingets ledningsgrupp samt politiker. Landstinget har följande verksamhetsidé: 
”Att främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och utifrån 
medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla som bor och vistas 
här. Att bedriva verksamhet som kännetecknas av effektivitet, kvalitet, optimal 
tillgänglighet samt präglas av förebyggande synsätt och god samverkan inom och utanför 
organisationen” (www.liv.se, 2006c). 
 
I konkret handling innebär verksamhetsidén bland annat att alla länsinvånare ska erbjudas 
en god närsjukvård som prioriterar tillgänglighet, hälsoansvar och aktiv rehabilitering, 
oberoende av invånarnas bostadsort (www.liv.se, 2006c). 
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Verksamhetschefen vid Vårdcentralen Rud, Eva Bergquist, anser att landstingets vision 
och verksamhetsidé har ett bra innehåll men att de borde kortas ner och bli mer 
lättförståeliga för alla medarbetare inom verksamheten. Eva Bergquist berättar vidare att 
det är positivt att hela landstinget arbetar mot samma mål och det balanserade styrkortet 
påminner ständigt medarbetarna om landstingets vision och verksamhetsidé.  
 
Respondenterna visar vid intervjuerna att de är införstådda i vad den övergripande 
visionen innebär för enhetens verksamhet, men de tycks inte ha visionen som en naturlig 
vägledning i den dagliga verksamheten. Vissa medarbetare förstår sin egen roll i 
landstingets allomfattande utövning av sjukvård medan andra inte kan se sin medverkan 
ens i vårdcentralens egen översättning av visionen. Verksamhetsidén verkar fylla en 
funktion hos de flesta av medarbetarna eftersom de flesta av respondenterna kan koppla 
ihop denna med deras övergripande uppdrag på vårdcentralen.  
 

3.1.3 Analys 
När vision och verksamhetsidé utarbetades samt beslutades för Landstinget i Värmland, 
stämde tillvägagångssättet väl överens med hur ursprunglig teori angående det 
balanserade styrkortet förespråkar. Att parterna enades om att landstingets vision och 
verksamhetsidé skulle vara giltig för en lång tid framöver tycks bädda för ett lyckat 
styrkortsarbete. 
 
Vårdcentralen Rud har till synes svårt att få landstingets formulerade vision till att bli 
betydelsefull för det operativa arbetet, något som många företag har svårigheter med 
(Lindvall, 2001). Med tanke på vilka termer som används i landstingets vision, kan det 
vara svårt för medarbetarna att relatera visionen till sitt eget arbete. Personalen har svårt 
att anknyta sina handlingar till ett attraktivt och dynamiskt Värmland. Om visionen 
istället hade en formulerat starkare anknytning till sjukvården så kanske den kunde 
implementeras i verksamheten på ett mer integrerat sätt. Samtidigt uttrycker visionen ett 
önskat tillstånd för vad organisationen vill uppnå i framtiden, något som medför att dess 
innehåll samt önskan varken kan eller ska vara uppnåbar inom den närmsta tiden.  
 
Verksamhetschef Eva Bergquist styrker att landstingets övergripande vision är för 
abstrakt och svårförståelig för att den ska kunna praktiseras i den dagliga verksamheten. 
Enligt verksamhetschefen borde visionen vara kortare och mer preciserad för att kunna 
fylla sin funktion på bästa sätt. Att landstingets faktabroschyr har omformulerat den 
övergripande visionen kan ses som ytterligare ett tecken på att landstingets egentliga 
vision inte beskriver verksamheten på ett tillfredställande sätt.  
 
Vid intervjutillfällena anas att det finns ett glapp i förhållandet mellan landstingets vision 
och verksamhetsidé samt hur begreppen uppfattas på Vårdcentralen Rud. Flera av 
respondenterna har svårt att skilja på vad som är verksamhetens vision och värderingar 
samt vad som är medarbetarens egna åsikter. Andra tydliggör sin kunskap i ämnet men 
också den motvilja som finns vid att lägga vikt vid abstrakta önskningar om framtiden. 
Resursbristen som idag existerar på vårdcentralen och patienters primära behov är något 
som hellre diskuteras när landstingets övergripande vision kommer på tal. Detta ger en 
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antydan om att respondenterna inte är fullt medvetna om det balanserade styrkortets syfte 
på arbetsplatsen, vilken är att få de kortsiktiga aktiviteterna att verka för den långsiktiga 
visionen (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). En respondent uttryckte att det finns ett 
glapp mellan landstingets vision och den verkliga målsättning som personalen på Ruds 
vårdcentral verkar för, mycket på grund av att resurser och akuta prioriteringar styr den 
dagliga verksamheten. 
 
I grund och botten spelar det kanske inte så stor roll om medarbetarna till fullo förstår 
eller är medvetna om landstingets vision då det balanserade styrkortet i ett senare skede 
hjälper ledningen att bryta ned de övergripande målen till strategi, konkreta 
framgångsfaktorer samt handlingar. Dock är det så att ju större tillgång medarbetare har 
till relevant information som rör sitt företag, desto bättre blir förutsättningar för att 
personalen kan arbeta för att förverkliga dessa (Lindvall, 2001).  
 

3.2 Perspektiv 
 

 
 

3.2.1 Teoretisk beskrivning 
Då företag har formulerat dess övergripande vision och verksamhetsidé är nästa steg i 
införandet av det balanserade styrkortet i organisationen att fastställa vilka perspektiv 
som styrkortet ska byggas kring. Perspektiven ska tillsammans ge företagsledningen en 
helhetsbild av verksamheten vilket kan leda till att visionen uppnås (Olve et al. 1999). 
Det balanserade styrkortet bygger till stor del på att en balans i företag skapas när fokus 
läggs på både finansiella och icke-finansiella perspektiv samtidigt. Det orsaks- och 
verkanssamband som existerar mellan perspektiven kan ge företagsledningen rätt 
information till att styra verksamheten mot sina uppsatta mål (Kaplan & Norton, 1992, 
1996, 1999; Lindvall, 2001). 
 
Det balanserade styrkortets grundare, Kaplan och Norton (1992, 1996, 1999), förespråkar 
att styrkortet byggs kring följande perspektiv: lärande och tillväxt, kunder, interna 
processer samt det finansiella. Då ett orsaks- och verksanssamband existerar mellan 
perspektiven får de aktiviteter som sker i ett perspektiv konsekvenser i fler delar av 
verksamheten och slutligen också i det finansiella perspektivet. Genom att mäta och 
fokusera på dessa perspektiv samtidigt skapas en möjlighet att styra och leda företaget 
mot dess långsiktiga mål (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999).  
 
Ett företags finansiella resultat ses i de allra flesta fall som en avgörande och prioriterad 
faktor för en verksamhets existens. Perspektivet fokuserar en granskning av vad som hänt 
igår (Hallgårde & Johansson, 1999) och ses som en naturlig och starkt betonad del av det 
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balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). Det finansiella perspektivet 
karakteriseras traditionellt sett av hur företagsägares ekonomiska intressen tillgodoses. 
Då vårdsektorn är en offentlig verksamhet som inte är vinstdrivande, kännetecknas det 
finansiella perspektivet istället av hur resurser kan förvaltas till att tillgodose så många 
intressenter i samhället som möjligt (Aidemark, 2001; Voelker et al. 2001). 
Organisationens ekonomiska situation fungerar inom den offentliga sektorn som en 
förutsättning för hur väl icke-finansiella mål uppfylls (www.skl.se, 2006a). 
 
Lärande- och tillväxtperspektivet innebär att företag ska fokusera vilka egenskaper som i 
framtiden krävs för att kunna arbeta så bra som möjligt och göra ett gott resultat i de 
övriga tre perspektiven. Genom att fokusera detta perspektiv kan företaget identifiera 
vilken infrastruktur som krävs för att kunna skapa en långsiktig tillväxt och förbättring i 
verksamheten. Kompetens hos medarbetare samt motivation och engagemang hos dessa 
att arbeta mot gemensamma mål ses som viktiga faktorer i detta perspektiv. Perspektivet 
fokuserar på framtida behov i verksamheten (Kaplan & Norton, 1999) och är oftast det 
perspektiv som företag har svårast att hantera praktiskt (Lindvall, 2001).  
 
I det balanserade styrkortet spelar kundperspektivet en stor roll. När företag fokuserar på 
dess existerande och potentiella kunder samt deras behov och önskningar, underlättas 
möjligheten att göra dem nöjda (Lindvall, 2001). Kundperspektivet kan beskrivas som 
vad företaget gör idag för att nå ett bättre resultat imorgon (Hallgårde & Johansson, 
1999). Sett ur en orsaks- och verkansaspekt, medför företags vetskap om vad deras 
kunder vill ha att de aktiviteter som gör kunderna tillfredställda lättare kan identifieras. 
Slutligen påverkas också verksamhetens ekonomi då resurser som används på rätt sätt ger 
nöjda kunder (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). 
 
Perspektivet interna processer innefattar fokus på de processer som har störst betydelse 
för att företag imorgon ska nå de mål som satts upp i kund- respektive det finansiella 
perspektivet. När de viktigaste processerna har identifierats kan utveckling och 
förbättringsarbete av dessa påbörjas, vilket senare kan leda till ett förbättrat arbete inom 
ovan nämnda perspektiv (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). 
 
Även om Kaplan och Norton (1999) föreslår de fyra perspektiv som berörts ovan, är de 
inte helt främmande för att dessa perspektiv kan bytas ut om företaget som ska tillämpa 
det balanserade styrkortet är i större behov av att fokusera något annat perspektiv. De 
menar dock att det perspektiv som ersätter eller kompletterar deras version av vilka som 
ska fokuseras, måste vara starkt relaterat till företagets verksamhet. Som tidigare nämnts, 
utvecklades det balanserade styrkortet ursprungligen som ett verktyg för företags 
ledningsgrupper. Styrmedlet skulle hjälpa ledningen att föra verksamheten mot de 
ekonomiska mål som företagets ägare hade (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999), vilket 
innebär att det balanserade styrkortet från första början avsågs som tillämpbart i 
hierarkiskt styrda organisationer (Lindvall, 2001; Nörreklit, 2000).  
 
Allteftersom fler forskare intresserat sig för det balanserade styrkortet, har nya idéer och 
åsikter lyfts fram kring företags val av perspektiv. Stark kritik har lyfts fram från 
skandinaviskt håll genom bland annat Nörreklit (2000) vad gäller Kaplan och Nortons 
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utgångspunkt i företag som hierarkiskt styrda. Dagens företag, som verkar på den globala 
marknaden, måste ofta hantera motstridiga krafter samtidigt och kan därför inte längre 
enbart tillgodose dess ägares fordran (Lindvall, 2001). Beaktande till och hantering av 
andra intressenters behov och krav som ställs på företaget har blivit allt viktigare 
(Lindvall, 2001; Nörreklit, 2000). Kritiker har lagt fram förslag om att perspektivet 
lärande och tillväxt borde bytas ut mot ett perspektiv som belyser humankapitalet, alltså 
medarbetarna i ett företag (Nörreklit, 2000). Andra menar att det finns betydande fördelar 
i att komplettera den ursprungliga modellen med ett medarbetarperspektiv eftersom 
medarbetares kompetens, engagemang samt motivation blir alltmer avgörande 
konkurrensfaktorer (Lindvall, 2001).  
 
Kaplan och Norton (1999) argumenterar för egen del mot förslaget att medarbetarna ska 
tillges ett eget perspektiv då detta kan distrahera fokusen på företagets vision och strategi 
(Ax & Björnenak, 2000). Medarbetaraspekten får, enligt Kaplan och Norton (1999), sitt 
utrymme genom att vara en del av lärande- och tillväxtperspektivet.  
 
Som ett resultat av olika kritikers forskning kring det balanserade styrkortet, har 
verktyget i mångt och mycket gått från att ha varit en ägarmodell till att bli en 
intressentmodell (Ax & Björnenak, 2000; Otley, 1999). Medarbetarperspektivet är idag 
en naturlig aspekt tillsammans med de från början föreslagna, åtminstone i Skandinavien 
(Lindvall, 2001). Anledningen till detta tros vara Skandinaviens företagsmässiga 
tradition, som grundar sig i överenskommelser och samarbete mellan arbetsgivare, 
medarbetare, andra intressenter och långsiktiga kontrakt mellan ägare (Ax & Björnenak, 
2000). 
 
De påstådda orsaks- och verkanssamband som Kaplan och Norton (1992, 1996, 1999) 
påstår finns mellan perspektiven i det balanserade styrkortet har mött kritik. 
Ifrågasättande forskare betvivlar att något verkligt orsaks- och verkanssamband existerar 
och menar istället att alla perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Kritiken lyder 
vidare att beslut som fattas utifrån orsaks- och verkanssamband som i själva verket inte 
existerar, kan leda till oväntade och oönskade effekter för verksamheten (Nörreklit, 
2000). 
 
Flera forskare belyser det faktum att varje företag och verksamhet är unikt, vilket får en 
avgörande betydelse i arbetet med det balanserade styrkortet och dess fokuserade 
perspektiv. Att utgå från det aktuella företagets karakteristiker, förutsättningar samt 
vision är en förutsättning för en lyckad utformning och implementering av det 
balanserade styrkortet (Ax & Björnenak, 2000; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2001; 
Olve et al. 1999; 2003). 
 

3.2.2 Praktiskt tillvägagångssätt  
Landstingsledningen i Värmland har valt att fokusera det balanserade styrkortet kring 
fem perspektiv vilka är utveckling, medborgare, processer, medarbetare samt det 
finansiella. Till viss del har beslutet om vilka perspektiv som ska betonas grundat sig i 
sjukvårdsrelaterade lagar samt EG-direktiv. Då länsverksamheternas och enheternas 
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styrkort grundar sig i landstingets övergripande styrkort är perspektiven desamma även 
på dessa nivåer.  
 
Det finansiella perspektivet innebär för Landstinget i Värmland och därför också 
Vårdcentralen Rud, att verka för effektiv resursanvändning (www.liv.se, 2006a).  
Landstinget är uppbyggt på så sätt att varje vårdenhet har en begränsad budgetram för sin 
verksamhet, vilken ska disponeras på bästa sätt. Hur effektivt de ekonomiskt knappa 
resurserna kan nyttjas får stå till grund för hur väl vårdcentralen lyckas med sitt egentliga 
syfte; att tillfredställa medborgare och medarbetare. Ett maximalt utnyttjande av 
ekonomiska resurser resulterar i välbefinnande för intressenter i och kring sjukvården. 
 
Perspektivet utveckling innebär för Landstinget i Värmland ett drivande 
förbättringsarbete inom utbildning, IT och teknik. Nedbrutet till Vårdcentralen Ruds 
balanserade styrkort, fokuseras i detta perspektiv vårdcentralens utveckling i förhållande 
till likvärdiga enheter inom landstinget. 
 
Medborgareperspektivet fokuserar i landstingets balanserade styrkort, samtliga invånare i 
Värmland oavsett hälsotillstånd. Då familjeläkarsystemet2 ligger till grund för vilka 
patienter som är knutna till en vårdcentral i Landstinget i Värmland, innebär det för 
Vårdcentralen Rud att även de står till förfogande för samtliga invånare i länet i mån av 
plats.  
 
Perspektivet processer verkar för ett ständigt förbättrande av landstingets olika aktiviteter 
och ses från landstingsnivå som betydande för en fungerande sjukvård. Anders Hallberg 
berättar att det till en början fanns stor skepsis till detta perspektiv av ett flertal i 
organisationen eftersom tidigare negativa erfarenheter fanns om vad begreppet innebar. 
Detta krävde ett försiktigt införande av perspektivet som idag har vunnit acceptans hos 
verksamhetens medarbetare. Nedbrutet till enhetsnivå innebär perspektivet för 
Vårdcentralen Rud, att ständigt verka för att göra det dagliga arbetet mer effektivt. 
 
Landstinget i Värmlands medarbetarperspektiv fokuserar landstingsverksamhetens 
personal samt hur dessas vardag i arbetet ser ut. Medarbetarna fyller en vital funktion i 
den operativa verksamheten eftersom personlig service och bemötande präglar 
sjukvården. Medarbetarperspektivet lägger vikt vid aktiviteter som påverkar personalens 
arbetsmiljö och välbefinnande samt vid kompetensutveckling. Perspektivet fokuserar 
även hur jämställdhet och jämlikhet kan förbättras i organisationen. Vid Vårdcentralen 
Rud får landstingets definition av perspektivet betydelsen att arbeta för medarbetarnas 
trivsel på sin arbetsplats. 
 
Verksamhetschefen vid Vårdcentralen Rud, Eva Bergquist, berättar att vårdcentralen 
lägger tyngst vikt vid perspektiven ekonomi, medborgare och medarbetare. Medborgare 

                                                 
 
2 Familjeläkarsystemet innebär i Landstinget i Värmland att alla som är mantalsskrivna i Värmland själv 
kan välja sin familjeläkare utifrån nästan 140 familjeläkare som finns att välja på runt om i landstinget. De 
mantalsskrivnas eller familjeläkarnas geografiska position har ingen betydelse för valet av läkare 
(www.liv.se, 2007). 
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och medarbetare ses som de två viktigaste. Varför ekonomin är så starkt betonad menar 
Eva Bergquist beror på att den ekonomiska faktorn ständigt finns närvarande då 
vårdcentralens ekonomiskt bristande resurser är påtagliga. Enheten har inte ekonomisk 
möjlighet att tillhandahålla så många läkare som egentligen borde finnas på vårdcentralen 
och ett pågående besparingsprojekt inom landstinget gör inte situationen enklare. Eva 
Bergquist anser vidare att det är viktigt att samtliga medarbetare känner till och förstår att 
deras handlingar påverkar Vårdcentralen Ruds ekonomi, liksom länsverksamheternas och 
landstingets övergripande ekonomi.  
 
Medborgare har en naturlig prioritering vid vårdcentralen då sjukvårdens existens 
grundas i att vårda och värna om befolkningen i dess närhet (www.liv.se, 2006c). Även 
inom detta område poängterar Eva Bergquist vikten av att medarbetarna förstår hur 
enskilda gärningar påverkar bemötandet av medborgarna.  
 
Medarbetarna betonas i vårdcentralens balanserade styrkort då de som tidigare nämnts 
har en viktig social och kunskapsbaserad funktion att fylla. Dessutom verkar landstingets 
sjukvård, i egenskap av offentlig verksamhet, till att i enlighet med politiska krav öka 
samhällets välfärd samt bidra till att nya arbetstillfällen skapas (www.skl.se, 2006b). 
Vårdcentralen Ruds fokusering på sina medarbetare får en flerdimensionell aspekt.  
 
Chefen för landstingets utvecklingsstab, Anders Hallberg, berättar att Landstinget i 
Värmland nyttjar styrkortets samband mellan orsak och verkan i de olika perspektiven. 
Den grundläggande tanken är att organisationens finansiella perspektiv ligger till grund 
för hur väl utvecklings- och medarbetarperspektiven förmår att lyckas. Dessa perspektiv 
påverkar i sin tur organisationens interna processer, som slutligen är avgörande för hur 
aktiviteter i medborgareperspektivet utfaller.  
 
Eva Bergquist uppger att hon, i egenskap av verksamhetschef vid Vårdcentralen Rud, inte 
betonar perspektiven processer och utveckling lika starkt som de övriga. Svårigheter i att 
utarbeta mål och mått för dessa perspektiv samt hennes brist på vana inom detta område 
är bidragande orsaker till att dessa aspekter inte behandlas lika omfattande. Trots detta 
menar verksamhetschefen att process- och utvecklingsperspektiven är viktiga för 
vårdcentralen och ett styrkort i balans.  
 
Intervjuerna med respondenterna vid Vårdcentralen Rud avslöjar att det är medborgarnas 
och medarbetarnas perspektiv som främst fokuseras av de anställda på vårdcentralen. 
Respondenterna talar fritt kring den betydelse som dessa perspektiv har för en fungerande 
arbetsplats inom vården. Samtliga respondenter är även väl medvetna om att 
vårdcentralens och landstingets ekonomi bör vara fokuserat i den operativa verksamheten 
och de flesta anser att så också är fallet. När respondenterna diskuterar kring perspektiven 
utveckling och processer har de inte lika lätt att formulera sig och åsikterna är få. Trots 
detta menar samtliga att dessa perspektiv är viktiga för verksamheten. Det tycks vara så 
att flera av de intervjuade har svårt att se hur fokusering på utveckling kan leda till 
konkreta förändringar på arbetsplatsen.  
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3.2.3 Analys 
När Landstinget i Värmland definierade vilka perspektiv som det balanserade styrkortet 
skulle byggas kring, följdes den skandinaviska modellen att inkludera ett femte 
perspektiv; medarbetare (Ax & Björnenak, 2000). Kaplan och Nortons (1992, 1996, 
1999) rekommendationer att inkludera medarbetarna som en del i lärande- och 
tillväxtperspektivet, eller utvecklingsperspektivet som landstinget benämner det, följs 
inte. Att medarbetarna tillägnas ett eget perspektiv inom landstinget påvisar att 
organisationer, precis som många andra svenska företag, ser sig som bestående av 
intressenter som bör tillfredställas (Ax & Björnenak, 2000). Som tidigare redogjorts, 
fyller landstinget också en funktion rent politiskt i det svenska samhället vilket ytterligare 
förklarar och motiverar Landstinget i Värmlands strategiska val att inkludera 
medarbetarperspektivet. Att följa Nörreklits (2000) råd, vilket innebär att helt ersätta 
utvecklingsperspektivet med ett medarbetarperspektiv är ingenting som Landstinget i 
Värmland tycks ha tagit fasta på.  
 
Landstinget i Värmland har beslutat att omformulera det perspektiv som i teorin benämns 
kunder till att betecknas medborgare. Genom att fokusera perspektivet på medborgare 
belyser landstinget att inte bara befintliga eller potentiella patienter centreras. Landstinget 
som helhet, inkluderat Vårdcentralen Rud har som en del av landstinget, ett övergripande 
politiskt ansvar och intresse av att inkludera samtliga invånare i Värmland i sin 
verksamhet. Därför fokuseras inte bara de som mår dåligt och behöver vård.  
 
Som ovan nämnts har Landstinget i Värmland valt att dels inkludera ett femte perspektiv 
i det balanserade styrkortet och dels även omformulerat perspektivet kunder som 
medborgare. Att landstinget gjort dessa förändringar från den ursprungliga 
styrkortsmodellen, ger tydliga indikationer om att landstinget bedriver en verksamhet 
vilken baseras på samhällets intressenter samt deras behov och önskemål. Eftersom 
landstinget tillhör den offentliga sektorn blir verksamhetens utövande inte detsamma som 
i vinstdrivande organisationer (Aidemark, 2001; Olve et al. 2003) och detta faktum 
påvisar landstinget i Värmland tydligt genom sin utformning av det balanserade 
styrkortet. Landstinget visar också att det valt sin egen väg att forma och utveckla det 
balanserade styrkortet vilket, som tidigare redogjorts, flera forskare föreslår. 
 
Organisationen Lanstinget i Värmland nyttjar sambandet mellan orsak och verkan på ett 
annorlunda sätt än vad teorin om det balanserade styrkortet ursprungligen förespråkar. 
Teorin menar att verksamhetens finansiella resultat grundas i hur väl företaget lyckas nå 
sina mål i övriga perspektiv, givet att ekonomiska förutsättningar från början finns 
(Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). Perspektiven lärande och tillväxt, kunder och 
interna processer äger enligt teorin inget eget självändamål utan är istället betydande 
faktorer för ett företags ekonomiska resultat. Inom landstinget styr istället verksamhetens 
ekonomiska tillstånd hur resultat i övriga perspektiv uppnås eftersom offentlig 
verksamhet grundas i årlig budget och icke-vinstdrivande intressen. Den situation som 
råder i styrkortets ekonomiska perspektiv vid Ruds vårdcentral, har en avgörande 
betydelse för hur vårdcentralens mål rörande processer och utveckling, medarbetare samt 
medborgare uppnås.  
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Det kan finnas anledning att reflektera över landstingets tänkta orsaks- och 
verkanssamband ytterligare. Inom organisationen är kedjan mellan orsak och verkan 
grundad i det finansiella perspektivet, vilket påverkar medarbetar- och 
utvecklingsperspektiven parallellt. Dessas resultat fungerar sedan som utgångspunkt för 
de interna processerna och slutligen medborgareperspektivet. Vad som kan ifrågasättas i 
denna kedja är landstingets uppfattning att utvecklingsperspektivet inte direkt påverkar 
medarbetarperspektivet. Om dessa perspektiv placeras parallellt ger inte utveckling i 
organisationen någon påverkan för hur medarbetare trivs och agerar, vilket förefaller 
märkligt då utbildning borde ha inflytande på medarbetarperspektivet. 
 
Det faktum att Vårdcentralen Rud lägger olika vikt vid styrkortets perspektiv kan få 
framtida konsekvenser. Då det anses finnas ett orsaks- och verkanssamband mellan 
styrkortets perspektiv, är det inte långsiktigt hållbart att enbart betona vissa av de 
fokuserade perspektiven (Kaplan & Norton 1992, 1996, 1999). Vårdcentralen Ruds 
balanserade styrkort har endast varit i bruk under en kortare period, något som kan 
förklara varför samtliga perspektiv inte ännu integrerats fullständigt i verksamheten. Det 
tar tid att skapa balans mellan styrkortets olika perspektiv, men samtidigt är det av största 
vikt att verksamhetschefen för Vårdcentralen Rud verkar för att så snart som möjligt få en 
jämvikt mellan perspektiven. Det kan emellertid finnas andra orsaker till att vårdcentralen 
centrerar vissa perspektiv mer än andra. Kanske värdesätter Vårdcentralen Ruds 
verksamhetschef perspektiven processer och utveckling mindre än övriga perspektiv vad 
gäller dess strategiska betydelse för vårdcentralens välgång på lång sikt. Ytterligare 
förklaring till varför perspektiven inte betonas lika i Vårdcentralen Ruds styrkort kan ha 
sin följd av att verktyget från början har utvecklats på landstingsnivå. Som följd av att det 
ursprungliga styrverktyget efter sin tillkomst har brutits ned och modifierats två gånger 
innan dess tillämpning vid Vårdcentralen Rud, finns en viss risk att tidigare tydliga 
samband upphört att existera på vägen eller blivit svåra att tyda. Den negativitet som 
fanns angående processarbete innan styrkortets införande, kan vara ytterligare en 
förklaring till att detta perspektiv hamnat i skymundan i vårdcentralens balanserade 
styrkort.  
 
Det är intressant att finna är att de perspektiv som verksamhetschefen för Vårdcentralen 
Rud anser som svåra att behandla och inbegripa i den operativa verksamheten, också 
läggs minst vikt vid av respondenterna. Ovan nämns att det balanserade styrkortet vid 
Vårdcentralen Rud fokuserar perspektiven processer och utveckling mindre än övriga. 
Anledningen är att det inom dessa perspektiv är svårt att finna lämpligt tillvägagångssätt 
för mätning och utvärdering av resultat (Lindvall, 2001). Att medarbetarna har besvärligt 
att tala kring och formulera sig om just dessa perspektiv, kan tala för vårdcentralens 
svårigheter i att formulera sig kring perspektiven. Vid intervjutillfällena ger samtliga 
respondenter indikationer om att begreppet utveckling inte används eller diskuteras i det 
dagliga arbetet. Även om flertalet av respondenterna på ett underförstått sätt påpekar 
relevansen av att ha fungerande interna processer, tycks dessa åsikter endast vara 
personliga som inte kan härledas från chefsnivå. 
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3.3 Strategi 
 

 
 

3.3.1 Teoretisk beskrivning 
Att utveckla ett företags strategi utförs lämpligen av företagets ledning (Kaplan & 
Norton, 1996). De strategiska målen ska beskriva vilken väg som företaget bör gå för att 
nå de uppsatta mål som finns i verksamhetens vision (Olve et al. 1999). Med andra ord 
handlar strategi om hur ett företags resurser på bästa sätt kan utnyttjas (Hallgårde & 
Johansson, 1999) för att förverkliga organisationens vision (Olve et al. 1999). Strategi 
kan också uttryckas som en samling hypoteser om orsak och verkan (Kaplan & Norton, 
1999).  
 
När ledningen framställer företagets strategi bör någon form av analys kring företagets 
nutida samt framtida position och roll i den bransch där företaget verkar, arbetas fram. 
Detta för att säkra att de delmål till visionen som sätts upp i och med strategin, baseras på 
rätt kunskap samt leder åt önskad riktning för företaget (Olve et al. 1999). Vissa forskare 
hävdar att kärnan i en konkurrenskraftig företagsstrategi ligger i att relatera företaget till 
den marknad där företaget konkurrerar på (Nörreklit, 2000). 
 
En passande metod för analysering av företagets position i sin bransch är att göra en 
SWOT-analys (Hallgårde & Johansson, 1999), vilket innebär att företag genom att 
identifiera sina styrkor, svagheter, möjligheter samt hot kan utveckla en strategisk 
position. De egenskaper som ska identifieras bör sättas i samband med vart och ett av 
perspektiven som tidigare valts av företagsledningen. Vid framtagandet av företagets 
styrkor och svagheter hävdar Jobber (2004) att företag bör analysera och bedöma sina 
interna egenskaper utifrån vad som är relevant för företagets befintliga och potentiella 
kunder. Företagets möjligheter och hot ska baseras på händelser som sker utanför 
verksamheten och som har betydelse för företagets prestation. Då företagets egenskaper 
har fastställts förlöper ledningens strategiarbete med att försöka omvandla de 
identifierade svagheterna till styrkor och hoten till möjligheter (Jobber, 2004).  
 
Då ledningen genom sitt engagemang i företagets nuvarande situation skaffar sig en 
förståelse för vilka egenskaper som präglar verksamheten, kan insikt också skapas om 
hur bästa vägen mot visionen ser ut (Lindvall, 2001; Olve et al. 1999; 2003). Detta leder 
till att strategiska mål kan formuleras för varje perspektiv, med utgångspunkt i det 
finansiella (Kaplan& Norton, 1999) samt sedan spridas i organisationen och till 
medarbetare (Lindvall, 2001; Olve et al. 1999; 2003).  
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3.3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Chefen för landstingets utvecklingsstab, Anders Hallberg, berättar att när Landstinget i 
Värmland utvecklade och formulerade sina strategiska mål, gjordes först en 
omvärldsanalys av landstingets utvecklingsenhet. De strategiska målen utvecklades sedan 
i seminarieform av tjänstemän från hälso- och sjukvårdsledningen samt 
länsverksamhetschefer. Dessa mål bearbetades och formulerades till sist av 
utvecklingsenheten till organisationens strategi.  
 
Landstingsledningen beslutade att de strategiska mål som blivit fastställda på 
landstingsnivå, i så stor omfattning som möjligt skulle brytas ned och gå i arv i 
länsverksamheternas och slutligen enskilda enheters styrkort. Som grund till varför de 
olika verksamheternas styrkort, om möjligt, ska vara lika varandra beror enligt Anders 
Hallberg på att de ska verka för samma vision och kunna vara jämförbara. Landstinget i 
Värmland har följande strategiska mål: ”Medborgare – god hälsa, livskvalitet och 
trygghet. Processer – effektiv verksamhet med högsta kvalitet. Utveckling – ledande i 
verksamhetsutveckling. Medarbetare – arbetsglädje. Ekonomi – effektivt 
resursutnyttjande” (www.liv.se, 2006c). 
 
Under slutet av år 2005 avsattes tre utbildningsdagar för medarbetarna vid Vårdcentralen 
Rud att arbeta med styrkortet. Identifiering av verksamhetens interna styrkor och 
svagheter, möjligheter och hot var en del av utbildningsdagarnas innehåll. Som 
handledning vid medarbetarnas framtagning av enhetens karakteristiker, fanns förutom 
Eva Bergquist även personal från landstingets utvecklingsenhet. Detta för att vägleda och 
stödja medarbetarna till att fokusera på egenskaper som har strategisk relevans för 
vårdcentralen. Anledningen till att alla medarbetare fick medverka i arbetet med att ta 
fram de egenskaper som kännetecknar verksamheten, var att få de anställda delaktiga och 
engagerade i vårdcentralens verksamhet och i det balanserade styrkortet. Detta tror Eva 
Bergquist leder till en bra start i implementeringen av det balanserade styrkortet.  
 
Den utvärdering av vårdcentralens egenskaper som utbildningsdagarna medförde, gjorde 
enligt Eva Bergquist medarbetarna vid Vårdcentralen Rud medvetna och eniga om att 
landstingets och länsverksamheternas strategiska mål även är giltiga för dem. Av denna 
anledning är Vårdcentralen Ruds strategi uttryckt på samma sätt som landstingets. En 
förklarande text till vad de strategiska målen innebär för Vårdcentralen Rud finns att 
tillgå i vårdcentralens styrkortsdokument och målen har efter fastställandet fått vara 
ledande i det fortsatta arbetet med det balanserade styrkortet. 
 
Vid intervjutillfällena med respondenterna framkom det tydligt att flertalet av 
medarbetarna uppskattade att de varit delaktiga i verksamhetens reflektion över den 
rådande situationen och hur den kan göras bättre. De flesta av respondenterna påpekade 
också att medarbetares engagemang i denna typ av aktiviteter är nödvändigt för en 
fungerande verksamhet.  
 
Att utbildningsdagarna denna gång handlade om det balanserade styrkortet verkade inte 
vara något som respondenterna brydde sig särskilt mycket om. Samtliga av de intervjuade 
uttryckte att arbetet med det balanserade styrkortet inte skiljde sig från tidigare koncept 
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som använts vid vårdcentralen samt att det därför till viss del var tjatigt med de 
återkommande diskussionerna som det balanserade styrkortet medförde. En respondent 
uttryckte att det helt och hållet borde vara verksamhetschefens, Eva Bergquist, arbete att 
framställa vilka styrkor och svagheter som finns i verksamheten. Att medarbetarna var 
med och formulerade enhetens egenskaper upplevdes av denna respondent som 
frustrerande då den intervjuade ansåg att det fanns många andra och viktigare saker för 
medarbetarna att diskutera vid utbildningsdagarna. Det som under utbildningen togs upp 
var ingenting annat än ett typiskt chefsarbete som borde ha stannat på Eva Bergquists 
skrivbord, enligt respondenten. 
 
De flesta av respondenterna tycks ha en relativt god bild om vad som är vårdcentralens 
strategiska mål, även om de inte uttryckligen nämner att så är fallet. De intervjuade 
uppfattas också ha de strategiska målen i åtanke när de agerar i verksamheten. Det verkar 
dock vara så att de mål som är uppsatta för medarbetare, medborgare samt ekonomi är 
lättare att relatera till på den operativa nivån än de mål som finns för utveckling och 
processer. 
 

3.3.3 Analys  
Landstinget i Värmlands övergripande strategiska mål tycks ha blivit grundligt framtagna 
och utvecklade av lämpliga yrkeskategorier. Givet att landstingets omvärldsanalys är 
tillförlitlig, finns det inga skäl till att misstro de strategiska målens giltighet.  
 
Det tillvägagångssätt som Vårdcentralen Rud har tillämpat i arbetet med att identifiera 
enhetens styrkor och svagheter, skiljer sig från vad Kaplan och Norton (1992, 1996, 
1999) förespråkar. I likhet med Jobbers (2004) uppfattning att ett företags styrkor och 
svagheter ska identifieras internt, har vårdcentralens medarbetare gemensamt fastställt 
vilka egenskaper som karakteriserar vårdcentralen som verksamhet. Att involvera 
medarbetarna i det balanserade styrkortet på det sätt som de anställda vid Vårdcentralen 
Rud har blivit, kan i flera hänseenden anses vara lyckat eftersom det är viktigt att låta alla 
inblandade bli engagerade och få förståelse för vad det nya styrverktyget innebär (Olve et 
al. 1999). Det balanserade styrkortets koncept grundar sig också i att få gemensamma 
prestationer att samverka mot långsiktiga mål (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999), 
vilket kan tolkas som att ju förr medarbetarna vävs in i tillämpningen av styrmedlet, desto 
snarare kan företaget bära frukt av användningen av styrmedlet. Respondenternas 
reaktioner på dessa utbildningsdagar tyder på att de allra flesta av medarbetarna vill vara 
delaktiga i vårdcentralens utveckling.  
 
Trots diskussionen ovan om de fördelar som finns med att tidigt engagera medarbetarna i 
det balanserade styrkortet, påpekar Kaplan och Norton (1992, 1996, 1999) att 
utarbetningen av en verksamhets strategiska mål är en uppgift som ska tillägnas 
företagets ledning. I Vårdcentralen Ruds fall var det aldrig aktuellt att medarbetarna 
själva skulle formulera enhetens strategiska mål, utan att enighet hos personalen skulle 
skapas om att landstingets och länsverksamheternas strategi var giltiga även för dem. Det 
finns alltså anledning att tro att medarbetarnas medverkan var ett sätt att få dem känna sig 
delaktiga samt engagerade i verksamhetens beslutsfattande. Huruvida medarbetarna 
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verkligen fyllde en funktion i enhetens framställande av dess strategiska mål kan 
diskuteras. 
 
Samtidigt som det är fördelaktigt att engagera medarbetarna i utformningen samt 
tillämpningen av det balanserade styrkortet så tidigt som möjligt, måste ledningen också 
förstå inom vilka områden som det kan vara olämpligt att engagera medarbetarna. Att 
involvera personalen i att definiera vilka externa möjligheter och hot som verksamheten 
står inför hade inte varit lämpligt, då detta inte är arbetsuppgifter som hör till en 
vårdcentrals medarbetare. Personalen vid Vårdcentralen Rud har inte heller engagerats i 
detta arbete, informationen har istället kommit vårdcentralen tillhanda från 
länsverksamhetsnivå.   
 
Samtliga respondenter vid Vårdcentralen Rud uttryckte en tristess i att arbetet med det 
balanserade styrkortet var likställt med vad som vid tidigare utbildningsdagar tagits upp. 
Detta skulle kunna innebära att medarbetarnas tillförsel till vårdcentralens planering och 
uppföljning är lägre än vad den hade kunnat vara om de var motiverade till deltagandet. 
Vad som kan göra medarbetarna på vårdcentralen mer motiverade till att delta i denna typ 
av aktiviteter är svårt att avgöra men det är viktigt att, som verksamhetschef, hitta något 
som sporrar personalen till att engagera sig i arbetsplatsens verksamhet (Lindvall, 2001), 
i detta fallet det balanserade styrkortet.  
 
Vårdcentralen Ruds strategiska mål är för varje perspektiv väl anknutna till landstingets 
vision. Överlag känns målen väl anpassade till enhetens verksamhet med undantag för det 
strategiska mål som benämns i utvecklingsperspektivet. Målet för detta perspektiv är att 
vara ledande i verksamhetsutveckling, vilket kanske varken är nödvändigt eller möjligt 
för enheten och dess strävan att uppnå sin vision. 
 

3.4 Kritiska framgångsfaktorer samt dess mål och mått  
 

 
 

3.4.1 Teoretisk beskrivning 
De kritiska framgångsfaktorer som en verksamhet identifierar, kan beskrivas som en 
fortlöpande del i den länk som hittills har utgetts av företags vision, verksamhetsidé, 
perspektiv och strategiska mål (Lindvall, 2001). En kritisk framgångsfaktor är något som 
är avgörande för företaget att vara bra på, alltså en faktor för att företaget ska lyckas 
(Hallgårde & Johansson, 1999) leva upp till sina strategiska mål och uppnå sin vision 
(Olve et al. 1999). Att identifiera de verkligt kritiska framgångsfaktorerna är avgörande 
(Inamdar & Kaplan, 2002) då de ska ena målen för den operativa verksamheten med 
företagets långsiktiga vision (Olve et al. 2003). De faktorer som företagsledningen finner 
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mest avgörande ska sättas i samband med varje perspektiv som företaget har valt att 
fokusera (Kaplan & Norton, 1996). Varje framgångsfaktor ska dessutom sättas i orsaks- 
och verkansrelation till de andra kritiska faktorerna (Olve et al. 2003) vilket slutligen är 
tänkt ska leda organisationen till ett bättre ekonomiskt resultat (Kaplan & Norton, 1999). 
Orsaks- och verksanssambanden verkar även för att få beslutsfattare att tänka i processer 
med ett långsiktigt perspektiv (Inamdar & Kaplan, 2002). När företagsledningen 
framställer de kritiska framgångsfaktorerna måste dessa begränsas till att endast fokusera 
en eller ett par faktorer för varje perspektiv (Hallgårde & Johansson, 1999), detta för att 
de faktorer som valts verkligen ska vara avgörande för företagets framgång.  
 
För att de kritiska framgångsfaktorerna ska kunna tjäna sin mening i arbetet med det 
balanserade styrkortet, krävs att mål och mått för faktorerna utvecklas och formuleras 
(Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 2003). Både målen 
och måtten bör grundas i företagets vision, strategi samt dess framgångsfaktorer. De bör 
även ha anknytning till verksamhetens strategiska mål, både på lång och kort sikt 
(Aidemark, 2001; Ewing & Samuelson, 2002; Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & 
Norton, 1999; Olve et al. 1999). 
 
De mål som utformas för varje kritisk framgångsfaktor bör enligt Hallgårde och 
Johansson (1999) uppfylla fem kriterier vilka är att de ska vara synliga, specificerade, 
mätbara, realistiska och tidsatta. Målen som formuleras bör också ha en motiverande 
påverkan på de medarbetare som ska genomföra och uppfylla dem (Kaplan & Norton, 
1999). De formulerade målen bör också vara sammanlänkande i orsaks- och 
verkanssamband, vilket medför att mål inom ett perspektiv får betydelse för mål i andra 
perspektiv (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999; Olve et al. 2003).  
 
Ett företag kan mäta två typer av mått. Drivande mått är den ena typen som karakteriseras 
av att de beskriver vad företaget gör för att uppnå ett visst framtida mål. Den andra typen 
kallas utfallsmått och beskriver, precis som namnet antyder, ett mätt resultat för 
kortsiktiga mål (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 1999). De drivande måtten bildar en 
kedja av orsak och verkan som slutligen avslutas med ett utfallsmått. Det kan dock vara 
svårt för företagsledningen att se kedjan av drivande samt utfallande mått, eftersom även 
externa förhållanden kan påverka måtten som mäts (Olve et al. 1999). För att få balans i 
mätningarna krävs en blandning av de olika måtten (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 
1999). Måtten som utsetts ska kunna förstås av inblandade medarbetare, vara 
stimulerande för dem, kunna beskrivas och vara mätbara. De ska också kunna utvärderas 
och kvalitetssäkras samt fokusera på framtida resultat (Hallgårde & Johansson, 1999; 
Olve et al. 1999).  
 
Att de orsaks- och verkanssamband som identifierats och definierats mellan 
verksamhetens kritiska framgångsfaktorer samt dess mål och mått, verkligen existerar är 
av oerhörd relevans för ett företags fortlöpande arbete med styrkortet (Hallgårde & 
Johansson, 1999; Kaplan & Norton 1992, 1996, 1999; Olve et al. 1999; 2003). 
Företagsledningen bör även ha en korrekt uppfattning om hur starka sambanden är mellan 
olika faktorer för att veta att rätt mål och mått har valts för verksamheten. Först när 
orsaks- och verkanskedjorna är riktigt utformade samt tillräckligt starka, kan en lyckad 
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implementering av styrkortet ske i organisationen (Hallgårde & Johansson, 1999; Olve et 
al. 1999; 2003). Förståelse måste emellertid finnas för att det kan ta tid innan ett företag 
får uppleva konkreta vinningar av sambanden mellan orsak och verkan (Inamdar & 
Kaplan, 2002). 
 
När företagets operativa mål och mått har formulerats på ett korrekt sätt som stödjande 
för organisationens strategi, finns möjlighet för företagsledningen att testa teorin som 
grundat företagets strategi. Eftersom målen och måtten, såvida de är korrekt anknutna till 
strategin, fungerar som indikationer för vart företaget är på väg ger de ledningen 
möjlighet att kontrollera om den valda strategin främjar verksamhetens övergripande 
vision (Kaplan & Norton, 1996). 
 
Traditionellt sett är det först i skedet där kritiska framgångsfaktorer, mål samt mått har 
utformats, som medarbetarna börjar tar del av arbetet med det balanserade styrkortet 
(Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). Visserligen har det tidigare nämnts att företagets 
vision, verksamhetsidé och strategi ska spridas och implementeras av ledningen till hela 
verksamheten (Lindvall, 2001; Olve et al. 1999; 2003), men någon direkt relation med 
styrkortet får inte medarbetarna förrän i denna fas. Det balanserade styrkortet kan ses som 
företagsledningens hjälpmedel till att få medarbetarna att genomföra aktiviteter som 
stödjer företagets strategiska vision och verksamhetsidé (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 
1999). Kritik har lyfts fram angående styrkortets funktion som hjälpmedel för hierarkisk 
företagsstyrning. Forskare menar att ett företags medarbetare borde vara tidigt deltagande 
och uppmärksammade i det balanserade styrkortet (Nörreklit, 2000) för att personalen ska 
känna delaktighet och ansvar i företagets gemensamma prestation för att nå uppsatta mål 
(Olve et al. 2003).  
 

3.4.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Landstinget i Värmland utvecklade och formulerade perspektivens kritiska 
framgångsfaktorer3 genom seminarieform, där hälso- och sjukvårdsledningen samt 
länsverksamhetschefer deltog. Framgångsfaktorerna som definierades har till syfte att 
fungera som stöd för vad som ska fokuseras i de olika perspektiven när 
länsverksamheterna och de enskilda enheterna formulerar sina faktorer. På landstingsnivå 
har de kritiska framgångsfaktorerna begränsats till att vara mellan två och fyra stycken 
för varje perspektiv. Anders Hallberg, chef för landstingets utvecklingsstab, berättar att 
vid behov finns möjlighet för länsverksamheter och enheter att lägga till, reducera eller 
förändra landstingets framgångsfaktorer, men de ska hållas så få som möjligt. 
 
De mål och mått4 som formulerats på landstingsnivå har sin utgångspunkt i valda 
framgångsfaktorer. Målen har för varje perspektiv delats upp som kort- och långsiktiga, 
men har gemensamma mått. Landstingets mål och mått i de olika perspektiven kan inte 
direkt brytas ned till länsverksamhets- eller enhetsnivå, utan behöver konkretiseras i 
aktiviteter för att få värde i de olika enheternas verksamhet och styrkort. Detta beror på 
                                                 
 
3 Se bilaga 4 för information om landstingets framgångsfaktorer. 
4 Se bilaga 4 för information om landstingets mål och mått. 
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att landstingets balanserade styrkort sammanfattar de mål och mått som samtliga 
verksamhetsområden i organisationen gemensamt ska verka för och uppfylla.  
 
Liksom vid landstingets formulering av det balanserade styrkortets perspektiv, väntas ett i 
orsaks- och verkanssamband finnas mellan landstingets kritiska framgångsfaktorer samt 
dess mål och mått. Samma sak antas även vid enskilda enheters identifiering av de ovan 
nämnda faktorerna. 
 
När Vårdcentralen Rud under utbildningsdagarna utvecklade sina kritiska 
framgångsfaktorer5 för varje perspektiv, sattes landstingets och länsverksamheten för 
allmänmedicins framgångsfaktorer i relation till vilka egenskaper som medarbetarna 
ansåg karakterisera vårdcentralen. Detta blev utgångspunkt för verksamhetschefens 
definiering av vilka framgångsfaktorer som karakteriserar Vårdcentralen Ruds 
verksamhet. 
 
Vårdcentralen Ruds kritiska framgångsfaktorer låg till grund för vilka mål och mått6 som 
i styrkortet aktualiserades för verksamheten. Hänsyn togs även till landstingets och 
överliggande länsverksamhets val av mål och mått. Vid framställningen av Vårdcentralen 
Ruds mål och mått för de kritiska framgångsfaktorerna, låg ansvaret hos dess 
verksamhetschef. Denne fick från högre instans råd att utforma så få mål och mått som 
möjligt, för att aktiviteter med hög prioritet ska fokuseras. Vårdcentralen Ruds styrkort 
innehåller totalt 19 kortsiktiga mål samt 15 mått för dessa, som alla är fördelade över 
perspektiven. Några långsiktiga mål har ännu inte formulerats för Vårdcentralen Ruds 
balanserade styrkort. Verksamhetschefen Eva Bergquist berättar att detta beror på den 
korta tid som vårdcentralen hittills har arbetat med det balanserade styrkortet. Inför 
nästkommande års styrkort ska även långsiktiga mål inkluderas för Vårdcentralen Rud. 
 
De mått som har formulerats vid Vårdcentralen Rud är anpassade till målen vilket 
innebär att vissa mål är relevanta att mäta ofta medan andra behöver uppdateras mer 
sällan. Sådana mått som brutits ned till enhetsnivå från landstingets eller överliggande 
länsverksamhets nivå mäts oftast centralt i landstinget medan övriga mäts i vårdenheten. 
 
Vårdcentralen Ruds verksamhetschef, Eva Bergquist, anser att det är bra att landstingets 
samtliga enheter utgår från ett gemensamt styrkort, men påpekar samtidigt vikten av att 
varje enhet själv måste få avgöra vilka faktorer som är avgörande för verksamheten. 
Risken är annars att styrkortsarbetet inte får någon lokal förankring i den aktuella 
verksamheten. De mål och mått som formulerades, var olika svåra att definiera beroende 
på perspektiven som de tillhörde. Svårast var det att konkretisera mål och mått i 
utvecklingsperspektivet. Inom medarbetarperspektivet hade Eva Bergquist minst 
svårigheter att formulera betydande mål och mått. Det orsaks- och verkanssamband som 
finns mellan perspektivens framgångsfaktorer samt mål och mått är ännu svåra att se då 
det balanserade styrkortet är ett relativt nytt verktyg för Vårdcentralen Rud. Dessutom 
saknas fortfarande rutiner för vissa mätningar så styrkortet fungerar ännu inte optimalt.  
                                                 
 
5 Se bilaga 5 för information om Vårdcentralen Ruds kritiska framgångsfaktorer. 
6 Se bilaga 5 för information om Vårdcentralen Ruds mål samt mått. 
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Medarbetarnas engagemang i framställningen av styrkortets framgångsfaktorer samt dess 
mål och mått, bestod av deras delaktighet under tidigare nämnda utbildningsdagar. Även 
om verksamhetens kritiska framgångsfaktorer inte nämns i klartext, står det under 
intervjuerna klart att de allra flesta av respondenterna kan identifiera vad som är 
avgörande för att vårdcentralens verksamhet ska fungera. De framgångsfaktorer som 
identifierats i medarbetar- samt medborgareperspektivet betonas starkast av 
respondenterna, men de intervjuade visar att en medvetenhet finns även för övriga 
perspektivs kritiska framgångsfaktorer. Flera av respondenterna anser att det är av 
relevans att samtliga medarbetare arbetar mot samma mål och att dessa måste mätas och 
följas upp. De flesta respondenter är medvetna om att aktiviteter och faktorer mäts inom 
verksamhetens olika aspekter och de har även någorlunda uppfattning om vilka målen för 
mätningarna är. De flesta av respondenterna är dock omedvetna om sin egen roll i 
måluppfyllelserna och enhetens mätningar. 
 

3.4.3 Analys 
Landstinget i Värmland tycks, vid framställningen av framgångsfaktorer samt dess mål 
och mått, varit måna om att dessa faktorer ska vara relevanta och begränsas till ett fåtal 
(Hallgårde & Johansson, 1999). De mål och mått som definierats i landstingets styrkort 
fokuserar mätningar som rör alla enheters utveckling rörande aktuella modeller och 
verktyg i organisationen. Mycket tyder på landstingets styrkort fungerar som ett 
jämförande instrument för organisationens samtliga enheter vilket faller sig naturligt i en 
stor organisation som Landstinget i Värmland utgör. Att organisationens samtliga enheter 
ges frihet till att själva konkretisera mål och mått för det övergripande styrkortet är 
positivt eftersom detta sporrar verksamhetschefer samt dess medarbetare till engagemang 
och delaktighet i arbetet med styrkortet.  
 
Vårdcentralen Rud har inte tagit fasta på Kaplan och Nortons (1992, 1996, 1999) 
rekommendation att engagera medarbetarna i styrkortsarbetet först efter denna fas. 
Framgångsfaktorer samt dess mål och mått bör enligt ovan forskare utformas endast av 
ledningen, men för formulerandet av Vårdcentralen Ruds framgångsfaktorer har samtliga 
medarbetare varit deltagande. Medarbetarnas tidiga inblandning i styrkortsarbetet 
förefaller ha fått positiva konsekvenser då respondenterna är eniga om vad som är 
avgörande för verksamhetens framgång. Att medarbetarna tidigt blir engagerade i 
styrkortsarbetet får sannolikt också framtida positiva konsekvenser för dessas 
medvetenhet och ansvarstagande gällande verktygets användning (Nörreklit, 2000). 
 
När Vårdcentralen Rud konstruerade sina kritiska framgångsfaktorer samt mål och mått 
följdes landstingets direktiv om att hålla dem till ett så få antal som möjligt, åtminstone 
inom vissa perspektiv. Perspektivens innehåll är för medborgare-, process-, ekonomi- 
samt medarbetaraspekterna väl utformat medan viss kritik kan riktas mot innehållets i 
utvecklingsperspektivet. För det sistnämnda perspektivet finns bara en framgångsfaktor, 
två mål och ett mått vilket inte känns tillräckligt för att hela utvecklingsperspektivet ska 
kunna omfattas. De övriga perspektiven innehåller var och en mellan två och fyra kritiska 
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framgångsfaktorer samt ungefär lika många mål och framgångsfaktorer, vilket upplevs 
som ett mer trovärdigt reflekterande av verksamhetens verklighet.  
 
Då Vårdcentralen Rud endast har formulerat kortsiktiga strategiska mål kan detta inte ses 
som att vårdcentralen har en balans i sin fokusering på nutid och framtid, något som 
förespråkas för ett fungerande styrkortsarbete (Aidemark, 2001; Ewing & Samuelson, 
2002; Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 1999). Att det balanserade styrkortet endast har 
existerat vid vårdcentralen en kort tid kan delvis förklara varför långsiktiga strategiska 
mål ännu inte har formulerats, men det är att anse som en brist att Vårdcentralen Rud inte 
har ett komplett styrkort.  
 
Vårdcentralen Ruds verksamhetschef har, som tidigare nämnts, svårigheter att fastställa 
framgångsfaktorer samt dess mål och mått för utvecklingsperspektivet, något som kan 
tolkas i styrkortet. Till viss del kan problemen bottna i att utvecklingsperspektivet är så 
pass abstrakt, vilket medför att konkreta mål och mätningar är svåra att göra (Lindvall, 
2001). Utveckling är dessutom något som bör ses med långsiktighet och därför kan 
kontakten med dess mål och mätningar bli mer sällsynt än för övriga perspektiv. Någon 
förtrogenhet med hur utvecklingsperspektivet ska hanteras kan då vara svår att skapa, 
vilket kan ursäkta vårdcentralen som ännu är utan större erfarenhet av styrkortsarbete. 
Inför framtiden bör verksamhetschefen för Vårdcentralen Rud beakta att 
utvecklingsperspektivet utvecklas så att det blir lika fokuserat som övriga perspektiv 
eftersom balans mellan styrkortets perspektiv är eftersträvansvärt (Kaplan & Norton 
1992, 1996, 1999; Lindvall, 2001). 
 
Att verksamhetschefen ännu inte har fått några konkreta bekräftelser på att starka 
samband mellan orsak och verkan existerar mellan perspektiven och dess 
framgångsfaktorer samt mål och mått, förefaller naturligt med tanke på styrkortsarbetets 
korta tid på vårdcentralen. Att vissa mått som blivit fastställda inte heller mäts som 
planerat, kan vidare ses som ytterligare en anledning till avsaknaden av starka samband 
mellan perspektiven. Om insatser görs så att alla mått mäts, borde vissa relationer mellan 
perspektiv snart kunna identifieras och verksamhetschefens vidareutveckling av 
styrkortets mål och mått kan fortsätta.   
 
Att medarbetarna blev inblandade i det balanserade styrkortets utveckling vid 
Vårdcentralen Rud, har som tidigare konstaterats, visat sig vara positivt för deras 
medvetenhet om verksamhetens avgörande framgångsfaktorer. Dock verkar det vara svårt 
för de flesta av respondenterna att kunna identifiera sin egen roll i de mål och mätningar 
som existerar på vårdcentralen. För ett fungerande styrkortsarbete bör medarbetarna 
kunna förknippa sitt arbete med styrkortets framgångsfaktorer samt dess mål och mått 
(Hallgårde & Johansson, 1999; Olve et al. 2003) vilket innebär att det fortfarande finns 
detaljer att förbättra hos medarbetarnas medvetenhet kring det balanserade styrkortet. 
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3.5 Implementering 
 

 
 

3.5.1 Teoretisk beskrivning 
Att det balanserade styrkortet blir grundligt infört i en organisations dagliga verksamhet 
är en förutsättning för fortsatt lyckad användning av styrverktyget. Utöver ett tidigare 
klanderfritt tillvägagångssätt av organisationsledningens styrkortsutformning krävs också 
en väl utarbetad handlingsplan för hur verktyget ska införas samt, i framtiden, användas 
på ett operativt sätt i organisationen (Hallgårde & Johansson, 1999). 
 
Det balanserade styrkortet kan implementeras på olika sätt i en organisation (Olve et al. 
2003). Den ursprungliga tanken är att företagsledningen formulerar de strategiska målen 
vilka är giltiga för hela organisationen (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 2003). Målen 
bryts senare ned till lokala enhetsmål som homogeniseras mellan företagets olika 
avdelningar, något som ger ledning samt varje avdelningschef möjlighet till att jämföra 
olika avdelningars måluppfyllelse och resultat (Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & 
Norton, 1999; Olve et al. 2003). Detta karakteriserar ett typiskt hierarkiskt sätt att införa 
och använda sig av styrkortet i en organisation (Olve et al. 2003). När det balanserade 
styrkortet inrättas på detta sätt får målen som sätts en stark koppling till företagets strategi 
och vision (Hallgårde & Johansson, 1999). Det optimala för ett decentraliserat företag är 
att införa och nyttja det balanserade styrkortet utifrån varje enhet. Företagets 
övergripande strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer översätts då till vad varje 
enhet anser vara relevant för dem. Slutligen fastställs enhetens egna mål och mått för hur 
de övergripande målen ska uppfyllas på lokal nivå. Att utforma styrkortet till att användas 
på det sistnämnda sättet gör att medarbetare blir mer engagerade och delaktiga i 
verksamhetens mål samt strategi, men främjar också personalens förståelse för vilket 
ansvar de har för att få målen uppfyllda (Olve et al. 2003). När det balanserade styrkortet 
tillämpas på detta sätt får företagsledning och medarbetare en relation som kan liknas vid 
samarbete för företagets välgång (Ax & Björnenak, 2000). En viss risk finns dock för att 
kopplingen mellan lokalt uppsatta mål inte får stark anknytning till företagets strategi och 
vision (Hallgårde & Johansson, 1999). Hur ett företag tillämpar och implementerar 
styrkortet i sin verksamhet bör anpassas till organisationen och dess struktur (Ax & 
Björnenak, 2000; Olve et al. 2003). 
 
Oavsett hur ett företag tillämpar det balanserade styrkortet i verksamheten bör samtliga 
medarbetare innan styrkortets verkliga praktisering, bli informerade och engagerade i vad 
den nya styrmodellen innebär och vilka förväntningar som finns för verktyget. 
Medarbetarna bör dessutom vara medvetna om företagets strategiska mål samt vilken roll 
och ansvar de själva har för att målen ska uppfyllas (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 
2003). Om medarbetarna blivit involverade i arbetet med det balanserade styrkortet i ett 
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tidigt skede av utvecklingsprocessen, är oddsen för ett smidigt införande av verktyget 
relativt stora (Olve et al. 2003). 
 
När ett företag befinner sig i implementeringsfasen av det balanserade styrkortet, kan 
konsultföretag eller liknade hjälp hämtas från externt håll (Hallgårde & Johansson, 1999; 
Olve et al. 2003). Dessa ska dock bara ses som bollplank för diskussion, eftersom varje 
organisation är unik och måste hitta sitt eget sätt att skapa och införa styrkortet i sin 
verksamhet (Ax & Björnenak, 2000; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2001; Olve et al. 
1999; 2003). Att blint förlita sig på hjälp utanför företaget kan snarare stjälpa än hjälpa 
organisationens implementeringsarbete av det balanserade styrkortet, som i grunden är en 
intern ledningsuppgift (Olve et al. 2003).  
 
Den tid det tar innan ett styrkort helt blivit implementerat i ett företags dagliga 
verksamhet är beroende av det aktuella företagets storlek och struktur. I vårdrelaterade 
organisationer, som ofta präglas av att vara komplexa, kan det ta flera år innan samtliga 
enheter och avdelningar kommit igång med sin styrkortsanvändning. Dessutom krävs 
mycket kunskap, resurser, ledningsförmåga samt engagemang för att implementera 
verktyget i en såpass omfattande verksamhet som sjukvården är (Inamdar & Kaplan, 
2002; Voelker et al. 2001). 
 

3.5.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Det balanserade styrkortet har för Landstinget i Värmland först utvecklats och 
implementerats på landstingsnivå. Styrkortet har därefter blivit nedbrutet till 
länsverksamhetsnivå och enhetsnivå, där landstingets styrkort fungerat som mall. Det har 
varit upp till var och en av enheterna att forma styrkortet så att det får mening för den 
aktuella verksamheten, men vikt har ändå lagts vid att så mycket innehåll som möjligt ska 
ärvas mellan landstingets nivåer. Anledningen till beslutet om att styrkorten i så stor mån 
som möjligt ska vara likadana, är landstingsledningens önskan att kunna jämföra olika 
enheter. Till viss del fungerar styrkortet som ett ledningsverktyg för styrning på 
landstingsnivå, men har samtidigt en betydande roll för hur delaktiga och engagerade 
medarbetarna är i verksamheten.  
 
När landstingets arbete med det balanserade styrkortet inleddes, verkade 
landstingsledningen för att tillgodose sig information om styrverktyget. Anders Hallberg 
berättar att teori studerades och gästföreläsare bjöds in för att informera 
landstingsledningen om styrkortet. För att få verktyget utformat och implementerat på ett 
bra sätt, valde landstinget att ta hjälp från ett konsultföretag med erfarenhet kring 
implementering av det balanserade styrkortet. Då landstingets styrkort så småningom 
hade utvecklats, blev länsverksamhetschefer och verksamhetschefer utbildade och 
engagerade i styrkortsutveckling och styrkortsanvändning, något som skedde i 
föreläsnings- och seminarieform. När samtliga chefer hade fått tillräcklig kunskap om 
styrkortet som ledningsverktyg, började styrkortet brytas ned till länsverksamhets- 
respektive enhetsnivå.  
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Eva Bergquist, verksamhetschef vid Vårdcentralen Rud, blev tidigt engagerad i 
landstingets styrkortsarbete, då hon tillsammans med andra verksamhetschefer samt 
länsverksamhetschefen fick vara med att utforma länsverksamhetsnivåns styrkort för 
allmänmedicin. Anders Hallberg såväl som Eva Bergquist menar att detta skapade en bra 
förutsättning för hur verksamhetschefen själv skulle gå tillväga när styrkortsarbetet 
inleddes på enhetsnivå.  
 
Som tidigare berörts, var även medarbetarna vid Vårdcentralen Rud inblandade i 
styrkortsutformningen för verksamheten. Under tre utbildningsdagar var medarbetarna 
aktivt deltagande i att karakterisera vårdenheten samt dess framtida mål och information 
blev dem tilldelade rörande det framtida arbetet med balanserat styrkort. Support fanns 
under dagarna med från landstingets utvecklingsstab, vilka har expertkunskap beträffande 
organisationens olika styrverktyg. Denna utvecklingsstab fungerar som stöd för samtliga 
enheter i landstinget då verksamhetsförändringar sker och möjlighet finns för 
enhetschefer att när som helst få stöd och hjälp från utvecklingsstaben rörande det 
balanserade styrkortet. Eva Bergquist anser att det är en trygghet att som enhetschef veta 
att hjälp alltid finns att tillgå.   
 
Styrkortsarbetet för Vårdcentral Rud påbörjades hösten 2005 och har implementerats som 
en del av vårdcentralens verksamhetsplan för år 2006. Eva Bergquist anser att 
vårdenheten har kommit relativt långt med styrkortsimplementeringen då de flesta mål 
och mått som fastställts i styrkortet, blivit konkretiserade i den operativa verksamheten. 
Längst har implementeringen skett för medarbetarperspektivet, vilket kan bero på att 
detta ses som en central del i Vårdcentralen Ruds styrkort. Dock är styrkortet inte ännu en 
naturlig del i verksamheten, men Eva Bergquist hyser goda förhoppningar om att 
verktyget ska vara förankrat i enheten inom en överskådlig framtid.  
 
Medarbetarna vid Vårdcentralen Rud har inte märkt av någon förändring sedan det 
balanserade styrkortet infördes i verksamheten. När utbildningsdagarna om det 
balanserade styrkortet hölls hösten år 2005 kände de flesta medarbetarna delaktighet och 
engagemang i att medverka till styrkortets utformning. Att få vara med och påverka vad 
som ska fokuseras vis vårdcentralen upplevdes som positivt, men efter 
utbildningsdagarna gick vårdcentralens arbete snabbt tillbaka till gamla rutiner och 
styrkortet hamnade i skymundan. Respondenterna upplever att de inte har givits någon 
feedback på om deras engagemang i styrkortsutformningen haft betydelse. Några 
respondenter tycker att det onödigt att lägga ned tid och energi på verktyget då de inte ser 
någon skillnad i verksamheten efter det balanserade styrkortets införande. Andra 
respondenter menar att deras deltagande i styrkortsutvecklingen endast var ett spel för 
galleriet från Eva Bergquist sida, som med detta ville få personalen att känna delaktighet 
i något som de egentligen inte kan råda över. Vidare berättar en respondent att denne inte 
ens vet om verktyget nu används vid vårdcentralen.  
 

3.5.3 Analys 
Det upplevs som om landstinget har etablerat goda förutsättningar för att få det 
balanserade styrkortet väl implementerat i organisationens olika verksamhetsenheter. 
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Satsningar har gjorts redan från start för att få samtliga deltagande medarbetare 
införstådda och medvetna om vad verktyget innebär. Landstinget i Värmland har själv 
skapat och utvecklat sitt styrkort utifrån teorier, föreläsningar av samt diskussioner med 
för ämnet, insatta personer (Ax & Björnenak, 2000; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 
2001; Olve et al. 1999; 2003). Likaså har alla länsverksamhets- samt enhetschefer fått 
möjlighet till att vara åhörare på flera föreläsningar rörande det balanserade styrkortet. 
Att styrkortet blivit nedbrutet från landstingsnivå till länsverksamhetsnivå innan det blev 
utvecklat för varje enhet, gav verksamhetscheferna vid varje enhet tillfälle att praktisera 
hur ett styrkort kan utformas. Med erfarenhet av att utöva styrkortsarbete i verkligheten 
samt med teoretisk kunskap tillskansad genom föreläsningar, tycks landstingets 
verksamhetschefer fått ett gott avstamp i verkställandet av sin egen enhets 
styrkortsarbete. Om även privata företag skulle ha möjlighet att satsa så mycket pengar 
och tid på lanseringen av det balanserade styrkortet, rör inte detta arbete. Ett antagande 
kan dock göras vilket är att landstinget, i egenskap av att tillhöra den offentliga sektorn, 
kan göra stora satsningar när verksamheten kräver det. Oavsett subjektiva åsikter 
angående ovan diskussion, kan det konstateras att landstinget har förberett och 
implementerat det balanserade styrkortet med bra förutsättningar. 
 
Landstinget i Värmland har vid införandet av det balanserade styrkortet använt sig av 
extern hjälp i form av ett konsultföretag. Externt stöd av detta slag förespråkas så länge 
konsultföretaget inte påverkar styrkortets innehåll (Hallgårde & Johansson, 1999; Olve et 
al. 2003) och detta har inte skett i landstingets fall. Det är positivt att landstinget har lagt 
ned möda och pengar på att få implementeringen att bli så väl fungerande som möjligt. 
Detta ger också en signal från ledningens sida att styrkortsprojektet inte är något tillfälligt 
utan är en seriös satsning (Hallgårde & Johansson, 1999). 
 
För styrkortets utveckling samt implementering på länsverksamhets- och enhetsnivå 
ansvarar berörd chef, men stöd och vägledning finns att tillgå genom utvecklingsstaben. 
Att stöd finns att få från utvecklingsstaben, som är insatta i både styrverktyg och 
landstingets verksamhet, är positivt för det balanserade styrkortets välgång. Det är 
tänkbart att landstingets enhetschefer behöver hjälp att bryta ned övergripande styrkort 
till konkreta aktiviteter på enhetsnivå och då kan utvecklingsstaben fylla en viktig 
funktion. De flesta av enhetscheferna inte några större erfarenheter av 
verksamhetsförändringar och hur de bör hanteras, så lokal experthjälp ses som positivt.  
 
Det tillvägagångssätt som landstinget har tillämpat vid implementeringen av det 
balanserade styrkortet, kan ses som en blandning av de teorier som finns om hierarkiska 
och decentraliserade företags typiska implementeringssätt. Det balanserade styrkortet 
implementerades till en början på landstingsnivå och bröts i bästa möjliga utsträckning 
enhetligt ned till länsverksamhets- samt enhetsnivå. De mål och mått som varje enhet 
bygger aktiviteter kring är dessutom tänkta att kunna jämföras med varandra vilket tyder 
på en hierarkisk ansats till att implementera styrkortet i landstingsorganisationen 
(Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 2003). Å andra sidan 
har varje läns- och enhetsverksamhet möjlighet att själva omformulera mål och mått som 
inte passar verksamheten och medarbetarnas deltagande är en självklarhet vid styrkortets 
utformning på dessa organisationsnivåer. Detta kan tolkas som en decentraliserad strävan 

 - 31 -     



att implementera styrkortet (Hallgårde & Johansson, 1999; Olve et al. 2003). Om det 
finns något syfte med att utreda huruvida Landstinget i Värmland implementerar 
styrkortet på ett hierarkiskt eller decentraliserat sätt kan diskuteras, men det är intressant 
att organisationen har studerat olikartad teori. Landstinget i Värmlands tycks vid 
implementeringen av det balanserade styrkortet ha gått sin egen väg för att detta ska ske 
på bästa sätt i förhållande till organisationen och dess struktur. 
 
Trots att Vårdcentralen Rud uppfattas ha fått de bästa förutsättningarna för att 
implementera det balanserade styrkortet på ett lyckat sätt i verksamheten, har 
styrkortsarbetet inte lyckats övertyga alla vårdcentralens medarbetare om att styrkortet 
fyller en viktig funktion i det dagliga arbetet. Detta skulle kunna bero på att medarbetarna 
inte har fått tillräcklig information om vad det balanserade styrkortet innebär för 
verksamheten och hur det ska användas (Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 2003). 
Bristande information till arbetsplatsens medarbetare kan också vara grunden till att dessa 
inte märker av någon förändring i hur verksamheten fungerar och verkar sedan styrkortets 
tillämpning. Visserligen har medarbetarna varit deltagande i utvecklingen av 
vårdcentralens styrkort, men sedan dess har de sällan hört något om styrkortet. Vissa 
medarbetare ifrågasätter till och med om deras engagemang för styrkortet överhuvudtaget 
har betydelse. Om medarbetarna blir mer deltagande och medvetna om vad det 
balanserade styrkortet gäller, kunde implementeringen av styrkortet kanske gå snabbare 
och enklare än vad det gör idag. Dessutom borde medarbetarna ha getts en konkret 
feedback för hur deras deltagande under utbildningsdagarna bidragit till styrkortets 
utveckling vid vårdcentralen. Fördomar om styrkortet, som skapats av medarbetarna, kan 
försvinna om mer feedback samt information angående styrkortet ges.  
 
Det faktum att styrkortet tycks bli implementerat i landstingets enheter på både ett 
hierarkiskt samt decentraliserat sätt kan kanske vara en orsak till att medarbetarna vid 
Vårdcentralen Rud har svårt att greppa det balanserade styrkortets innebörd och syfte. 
Visserligen implementeras styrkortet på ovan nämnda sätt med hänsyn till 
organisationens struktur (Ax & Björnenak, 2000; Olve et al. 2003), men förvirring kan 
uppstå hos medarbetarna om hur deras deltagande får mening. Om styrkortet hade 
implementerats på antingen det ena eller andra sättet hade det kanske varit lättare för 
medarbetarna att förstå sin roll i sammanhanget.  
 
Trots ovan nämnda kritik, vore det inte logiskt att Vårdcentralen Rud skulle ha ett 
fullständigt implementerat styrkort i skrivande stund. Med tanke på den tid som styrkortet 
existerat i form av styrverktyg för verksamheten, vore det inte rimligt att begära 
styrkortets förankring i vårdenhetens verksamhet.  
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3.6 Daglig verksamhet  
 

 
 

3.6.1 Teoretisk beskrivning 
Då det balanserade styrkortet blivit så pass utvecklat och utarbetat att det kan börja 
användas i en organisations dagliga verksamhet, kan det också bedömas samt utvärderas. 
Det är i detta skede, då styrkortet ska användas i vardagen, som det avgörs om förarbetet 
med verktyget varit grundat på rätt ansatser samt korrekt utfört. 
 
När en organisation har utvecklat och utarbetat det balanserade styrkortet på ett passande 
sätt för organisationen, finns många fördelar för verksamheten att erhålla. Samtliga 
medarbetare i organisationen, blir genom sin strävan att nå mål, ständigt påminda om 
företagets vision och strategi. Påminnelsen främjar även för kommunikation och dialoger 
i verksamheten angående vad som är viktigt för företagets välgång (Aidemark, 2001; 
Hallgårde & Johansson, 1999; Inamdar & Kaplan, 2002; Kaplan & Norton, 1992, 1996, 
1999; Olve et al. 1999; 2003). 
 
Det finns ytterligare fördelar med att ha det balanserade styrkortet integrerat i ett företags 
dagliga verksamhet förutsatt att det, enligt Kaplan och Nortons synsätt, är riktig utformat. 
Styrkortsanvändning motiverar företag att fokusera på verksamhetens övergripande mål 
och på så sätt blir verktyget en stödjande funktion för företagets aktivitetsprioritering 
samt resursallokering (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999; Olve et al. 1999; 2003). 
 
Att tillämpa det balanserade styrkortet i en organisation kräver samt främjar ett fortsatt 
kontinuerligt uppföljnings- samt förnyelsearbete (Hallgårde & Johansson, 1999; Inamdar 
& Kaplan, 2002; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2001; Olve et al. 1999; 2003). 
Nyttjandet av verktyget får aldrig standardiseras och bli en rutin, utan måste ständigt 
anpassas till organisationens aktuella kontext för att vara ett hjälpande och användbart 
styrinstrument (Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1999; Olve et al. 1999; 
2003). De mål som i utvecklingsfasen utsetts som bidragande till organisationens 
strategiska målsättningar ska inte bara mätas fortlöpande utan även följas upp. Beroende 
på om måtten mäter lång- eller kortsiktiga mål, bör dess rapportering ske med olika 
tidsintervall (Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2001). Då 
måtten för fastställda mål har blivit rapporterade, måste ansvariga reagera på resultaten 
som följer samt agera för nå framtida bästa utfall. När företag följer upp mätta resultat 
samt utvärderar dessa, fås också feedback och lärdomar om verksamheten och hur den 
fungerar. Feedbacken ger även information om huruvida visionen stöds av 
organisationens nuvarande strategi samt hur verksamhetens fortsatta arbete mot de 
strategiska målen fortlöper (Hallgårde & Johansson, 1999; Inamdar & Kaplan, 2002; 
Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999). 
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När det balanserade styrkortet är väl implementerat i en organisations verksamhet, finns 
möjligheter till att ytterligare utveckla verktyget (Kaplan & Norton 1999; Olve et al. 
1999; 2003; Lindvall, 2001). Ett företags medarbetare arbetar som bäst när de kan se sig 
själva som ansvariga och aktiverade individer. De vill dessutom få möjlighet att agera 
istället för att reagera för sin egen situation på arbetsplatsen (Nörreklit, 2000). Ett sätt att 
göra varje enskild medarbetare mer engagerad kan vara att utforma individuella styrkort. 
Att bryta ned en organisations eller enhets styrkort till individnivå kan öka medarbetares 
förståelse och engagemang för vad denne själv kan bidra till för verksamhetens mål. 
Varje företag måste själv avgöra om denna typ av styrkort är lämplig för organisationen 
och dess uppdrag (Olve et al. 1999).  
 

3.6.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Landstinget i Värmland anser sig i skrivande stund ha ett väl implementerat balanserat 
styrkort på landstingsnivå. Då detta styrkort ska fungera som samordnare för läns- och 
enhetsverksamheter, fyller det sin fulla funktion först när samtliga verksamheter har 
lyckats utveckla och införa sina egna styrkort. Till dess, används landstingets styrkort till 
att styra det balanserade styrkortets införsel i samtliga av organisationens verksamheter. 
 
Landstinget i Värmlands styrkort, följs upp och uppdateras tre gånger om året. 
Uppföljningen sker genom att varje vårdenhet rapporterar till landstingsnivå om hur väl 
vissa uppdrag gällande styrkortets implementering har utförts. Dessa rapporter jämförs 
och utvärderas sedan av landstinget, som använder resultatet som utgångspunkt för 
styrning av nästa periods aktiviteter och uppgifter. Både Anders Hallberg och Eva 
Bergquist tycker att det är positivt att enheternas aktiviteter samordnas på landstingsnivå. 
Något som betonas av landstingets utvecklingschef är att uppdatering och styrning mot 
framtiden ska ske varje gång en mätning genomförs. Av denna anledning följs inte 
långsiktiga mål och mätningar upp lika ofta som de på kort sikt.  
 
Utvecklingschefen Anders Hallberg berättar att med hjälp av det balanserade styrkortet 
vill Landstinget i Värmland skapa dialog och kommunikation mellan organisationens 
enheter. Styrkortet ska också hjälpa samtliga medarbetare att arbeta mot samma mål. Det 
står varje verksamhetschef fritt att välja metod för hur dennes medarbetare ska förstå och 
medverka till styrkortets kontinuerliga drift. Anders Hallberg anser att individuella 
styrkort kan införas för att få medarbetarna medvetna om sin roll i verksamhetens 
målsträvan.  
 
Intervjuerna med verksamhetschefen Eva Bergquist och dennes medarbetare, vittnar om 
att det balanserade styrkortet ännu inte implementerats fullt ut vid Vårdcentralen Rud, 
även om det är på väg. Med tanke på att styrkortet endast har existerat i verksamheten i 
ett år, känner Eva Bergquist ingen oro för framtiden. Då det inte finns rutin för hur 
styrkortet brukas i vårdcentralens dagliga arbete har inte heller några uppföljnings- eller 
åtgärdsrutiner för mätningar skapats. Det råder även kunskapsbrist hos vårdcentralens 
personal om det balanserade styrkortet samt dess funktion. Att bryta ned Vårdcentralen 
Ruds styrkort till individuella styrkort är enligt verksamhetschefen inte aktuellt i 
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dagsläget eftersom rutinskapande och förankring av det existerande styrkortet har störst 
prioritet. Verksamhetschefen för Vårdcentralen Rud, har dock börjat använda det 
balanserade styrkortet som mall för medarbetarsamtal, som årligen sker med 
vårdcentralens personal var och en för sig. Information om enhetens fortlöpande 
verksamhetsarbete sker månadsvis på vårdcentralens arbetsplatsträffar samt genom mail 
som skickas ut till samtliga medarbetare. Dessutom finns det balanserade styrkortet alltid 
tillgängligt i vårdcentralens personalrum. Verksamhetschefen är ändå osäker på om 
denna information är tillräcklig.  
 
Medarbetarna vid Vårdcentralen Rud har olika medvetenhet om det balanserade 
styrkortet samt dess syfte. Samtliga respondenter är medvetna om begreppets innebörd 
och hur det kan relateras till Vårdcentralen Rud, men deras upplevelser av styrkortet 
skiftar. För vissa respondenter innebär styrkortet ett ledningsverktyg, som genom 
dokument på mätningar kan lyftas fram vid enstaka tillfällen. De intervjuade som varit av 
denna åsikt, var inte heller särskilt positiva till styrkortet eller att ens prata om det. Andra 
ser verktygets roll som en del av verksamhetens vardag, men har ännu svårt att förstå 
dess exakta innebörd. Dessa respondenter hade överlag en positiv inställning till 
styrkortet. Gemensamt för respondenterna är deras starka betoning på att de, sedan 
utbildningsdagarna, inte har haft någon medveten kontakt med det balanserade styrkortet. 
Vissa intervjuade kan dra sig till minnes att begreppet använts vid någon arbetsplatsträff, 
men möjlighet till diskussion runt begreppet har inte funnits. Samtliga av de intervjuade 
är medvetna om att det balanserade styrkortet finns att tillgå i personalrummet, men få 
studerar det. Respondenterna efterlyser sorterad samt begriplig information rörande 
verksamhetens situation och resultatutfall för tidigare uppsatta mål. Flera av 
respondenterna uppger dessutom att de vill ha mer respons angående hur deras 
individuella aktiviteter bidrar till verksamhetens mål och vad som kan förbättras.  
 
Iakttagelser angående Vårdcentralen Ruds balanserade styrkort gjordes då vi fick tillgång 
till dokumentet av verksamhetschefen Eva Bergquist. Styrkortsdokumentet är slarvigt 
utformat och fet stil har istället för normal smugit sig in i hela det finansiella perspektivet. 
För varje perspektiv finns även en aktivitetsplan för hur de uppsatta målen ska nås, men 
denna saknas för det finansiella perspektivet. Vid de tillfällen då vi besökte 
Vårdcentralen Rud för att intervjua respondenterna, fanns inget dokument om det 
balanserade styrkortet i vårdcentralens personalrum. 
 

3.6.3 Analys 
Landstinget i Värmland har på landstingsnivå lyckats få det balanserade styrkortet att bli 
ett användbart verktyg, då det fungerar som bas för hur resurser och aktiviteter ska 
prioriteras i organisationens olika enheter (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999; Olve et 
al. 1999; 2003). Dessutom sker kontinuerliga uppföljningar av hur väl uppsatta mål 
uppnås, med hjälp av mätningar. Den information som inhämtats genom uppföljningarna 
används till att styra organisationen framåt, mot uppsatta mål (Hallgårde & Johansson, 
1999; Inamdar & Kaplan, 2002; Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2001; Olve et al. 
1999; 2003). Då landstingets styrkort fungerar som samordnare av enheters aktiviteter, 
kan jämförelser mellan enheterna också göras. På det sätt fyller landstingets styrkort även 
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en funktion som sporrande för enhetschefer att uppnå sina mål, vilket kan vara positivt 
för utvecklings- och implementeringstakten av styrkortet vid de olika enheterna. 
 
Det har i tidigare avsnitt nämnts att det balanserade styrkortet inte fullt ut har 
implementerats vid Vårdcentralen Rud. Vissa delar av styrkortet har ändå förankrats i 
verksamheten då resurs- samt aktivitetsprioritering utgår från de mål som satts för 
styrkortet (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 1999; Olve et al. 1999; 2003). Medarbetarnas 
medvetenhet om vilka övergripande mål som verksamheten har, kan också ses som ett 
tecken på att det balanserade styrkortet börjar slå rot i vårdcentralen. Det är dock lite 
oroande att medarbetarna vid vårdcentralen inte fullt ut har förståelse för visionen, då det 
är den som föregår de övergripande målens formulering. Om medarbetarna vid 
Vårdcentralen Rud inte kan se den bakomliggande orsaken till hur målen formulerats 
finns det risk för att de uppfattar dessa fel och därför handlar på ett sätt som inte 
medverkar till styrkortsimplementeringens fördel, utan i värsta fall nackdel.  
 
Tydliga signaler ges vid intervjun med verksamhetschefen Eva Bergquist om att hon gör 
vad hon kan för att underlätta styrkortets implementeringsprocess. Att styrkortet används 
som grund för vad vårdcentralens medarbetarsamtal ska innefatta, kan ses som ett positivt 
försök av verksamhetschefen att visa medarbetarna styrkortets relevans för verksamheten 
(Hallgårde & Johansson, 1999). Positivt är även att information om det balanserade 
styrkortet ges medarbetarna vid arbetsplatsträffar samt genom mail. Detta bäddar för 
dialog och kommunikation kring styrkortet, som då dessutom blir en naturlig del av 
verksamheten (Olve et al. 1999; 2003). Medarbetarintervjuerna ger dock indikationer om 
att informationsspridningen av det balanserade styrkortet kan förbättras. Om 
verksamhetschefen tydligare uttrycker sig kring styrkortet samt om den information som 
sänds ut via mail konkretiseras, kan medarbetarna lättare ta till sig och identifiera sitt 
arbete med informationen.  
 
Eva Bergquist såväl som medarbetarna vid Vårdcentralen Rud, berättar att det 
balanserade styrkortet finns att tillgå i personalrummet. Vid närmare granskning, visade 
det sig att dokumentet inte fanns på plats de dagar då vi besökte vårdcentralen. 
Visserligen kan det ha varit en tillfällighet att dokumentet inte fanns på sin plats dessa 
dagar, men det ligger nära tillhands att ifrågasätta huruvida styrkortet får den 
uppmärksamhet det behöver i verksamheten. Att se till att aktuell information om det 
balanserade styrkortet ständigt finns att tillgå för personalen borde vara en viktig uppgift 
för verksamhetschefen om verktyget ska kunna få betydelse för verksamheten (Olve et al. 
2003). Likaså är det av relevans att styrkortsinformationen är välarbetad och enkel att 
förstå för medarbetarna. Det tycks finnas anledning för verksamhetschefen att reflektera 
över nya sätt att delge medarbetarna styrkortsinformation.  
 
Ett sätt att få medarbetarna vid Vårdcentralen Rud förstående om sin egen delaktighet till 
verksamhetens måluppfyllelse är att införa individuella styrkort (Olve et al. 1999). Om 
medarbetarna ser en stark koppling mellan sina individuella prestationer och 
verksamhetens måluppfyllelse, blir de sannolikt mer positivt inställda till den form av 
styrning som det balanserade styrkortet innebär. Medarbetarna kan också bli sporrade till 
att uppnå sina mål på ett ansvarsfullt och engagerat sätt (Nörreklit, 2000).  Delvis 
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fungerar verksamhetens nuvarande styrkort som ett verktyg för individuella prestationer 
då det används som underlag för medarbetarsamtal. Steget till att bryta ned styrkortet till 
individnivå, vore kanske därför inte så stort. Negativa konsekvenser av individstyrkort 
måste också inberäknas, vilka skulle kunna vara att personlig måluppfyllelse överskuggar 
strävan att nå gemensamma verksamhetsmål. Att vårdcentralens styrkort blir förankrat i 
verksamheten är en förutsättning för att individuella styrkort ska få relevans (Olve et al. 
1999). 
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4 Slutsats 
Syftet med denna studie var att granska och beskriva hur det balanserade styrkortet 
utvecklas, utformas samt tillämpas i organisationen Landstinget i Värmland samt en av 
dess enheter, Vårdcentralen Rud. Vid studien har en kvalitativ metod använts i form av 
förklarande och fokuserande intervjuer. Empirin har problematiserats med relevant teori 
och följande resultat kan skönjas: 
 
Landstingets beslut att införa det balanserade styrkortet stegvis in i organisationen, med 
start på landstingsnivå, har medfört att styrkortets förankring skiljer sig i olika delar av 
organisationen. Det balanserade styrkortet har på landstingsnivå utvecklats och 
implementerats av personal som besitter kunskap om verksamhetsstyrning i 
organisationer. Det finns anledning att ifrågasätta vissa av landstingets 
sambandsantaganden mellan fokuserade perspektiv. Överlag tycks beslutsfattare 
emellertid ha funnit balans mellan att å ena sidan ta till sig teoretisk kunskap om 
styrkortsutveckling och att å andra sidan anpassa styrkortet till organisationens struktur 
och situation. Det balanserade styrkortet tycks ha blivit förankrat samt accepterat på 
landstingsnivå och används numer som ett styrverktyg för Landstinget i Värmlands 
strävan att nå sina strategiskt långsiktiga mål.  
 
Att styrkortet införts gradvis in i organisationen tycks ha fått positiva konsekvenser. Det 
balanserade styrkortet som utvecklats och implementerats på landstingsnivå har stått som 
mall för hur läns- samt enhetsverksamheter i organisationen har utformat sina styrkort. På 
enhetsnivå har föreläsningar om styrkortsarbete samt hjälp från landstingets 
utvecklingsstab fått stå till grund för hur varje verksamhetschef tillsammans med sin 
personal har utformat styrkortet. Varje verksamhetschef har dessutom, innan 
styrkortsutvecklingen på den egna enheten, medverkat till verktygets utformning på 
länsverksamhetsnivå vilket har medfört erfarenheter av styrkortsarbete.  
 
Det balanserade styrkortet har vid Vårdcentralen Rud utvecklats samt utformats av 
verksamhetens chef Eva Bergquist tillsammans med vårdcentralens personal. I största 
möjliga mån har landstingets samt länsverksamheten för allmänmedicins styrkort 
efterliknats vid vårdcentralens styrkortsutformning. Detta tyder på att det balanserade 
styrkortet implementeras både på ett hierarkiskt och decentraliserat sätt vid vårdcentralen, 
vilket har både för- och nackdelar. Positivt är att vårdcentralen kan anpassa de direktiv 
som ges från landstings- samt länsverksamhetsnivå till att få betydelse för den egna 
verksamheten. Den negativa konsekvens som vid Vårdcentralen Rud tycks uppstå av att 
olika implementeringssätt blandas, är att vårdcentralens medarbetare blir förvirrade över 
sin bidragande roll i styrkortsarbetet.   
 
Vid Vårdcentralen Rud har verktyget inte blivit helt integrerat ännu men är på god väg då 
styrkortsutformningen befinner sig i en implementeringsfas. Det balanserade styrkortets 
införande i en organisation är en tidskrävande process med målet att få verktyget väl 
förankrat i verksamhetens dagliga arbete. Styrkortets fokuserade perspektiv måste 
betonas lika och bör innehålla såväl lång- som kortsiktiga mål för att främja 
organisationens framtida strategiska mål. De mätningar som görs för varje lång- eller 

 - 38 -     



kortsiktigt mål, bör följas upp och bilda grund för verksamhetens målstyrning. 
Vårdcentralen Rud saknar de ovan beskrivna förutsättningarna för att det balanserade 
styrkortet ska fylla sin funktion som ett strategiskt styrverktyg i verksamheten.  
 
När en organisation använder det balanserade styrkortet som strategiskt styrverktyg för 
sin verksamhet, är det av vikt att organisationens medarbetare är delaktiga samt 
engagerade i styrkortsarbetet. Medarbetarna vid Vårdcentralen Rud blev tidigt deltagande 
i vårdcentralens styrkort, men kan inte se en konkret koppling mellan sitt dagliga arbete 
och styrkortet. Detta kan påvisa att ett införande av balanserat styrkort innebär en 
verksamhetsförändring som tar tid för medarbetarna att förstå samt acceptera. Samtidigt 
som medarbetarna vid Vårdcentralen Rud måste ges tid att vänja sig vid det nya 
styrmedlet, kan vårdcentralens verksamhetschef underlätta förståelsen för verktyget. Att 
verksamhetschefen tilldelar medarbetarna konkret och lättförståelig information 
angående styrkortet samt dess funktion, kan påskynda styrkortets implementering vid 
vårdcentralen. Viktigt är även att informationen om styrkortet sker tätt återkommande 
samt att medarbetarna får återkoppling i sitt styrkortsarbete. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att Landstinget i Värmland har utvecklat goda 
förutsättningar för att få ett väl fungerande och praktiskt användbart balanserat styrkort i 
hela organisationen. Dessa förutsättningar tycks ha tagits tillvara av Vårdcentralen Rud, 
som är på god väg att få sitt balanserade styrkort förankrat i verksamheten. 
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Bilaga 1 
 

Frågor som vi önskade få besvarade under vår intervju med 
Anders Hallberg 
 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vilken var orsaken till Landstinget i Värmlands byte av styrning till balanserat 

styrkort? 
• Varför valdes det balanserade styrkortet som styrmedel?  
• Hur kom landstinget i kontakt med det balanserade styrkortet?  
• Hur har landstinget arbetat fram verktyget?  
• Har landstinget utgått från någon annans balanserade styrkort när det egna 

utformats?  
• Hur har landstinget utvecklat sin vision?  
• Hur har landstinget utvecklat sin strategi? 
• Hur har landstinget valt perspektiv?  
• Hur fokuseras perspektiven? 
• Hur fastställs de kritiska framgångsfaktorerna samt dess mål och mått?  
• Hur stort inflytande har landstinget över de enskilda vårdenheternas balanserade 

styrkort? 
• Vilka är de positiva och negativa konsekvenserna av att samtliga vårdenheter 

utgår från landstingets övergripande styrkort?  
• När planerar landstinget att samtliga vårdenheter ska ha ett väl fungerande 

balanserat styrkort, och hur ska de komma dit? 
• Hur följs det balanserade styrkortet upp på landstings-, länsverksamhets- samt 

enhetsnivå?  
• Hur har landstinget fått verksamhetscheferna insatta i det balanserade styrkortet?  
• Hur kan medarbetare på vårdenheter bli engagerade och insatta i arbetet med det 

balanserade styrkortet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 

Frågor som vi önskade få besvarade under vår intervju med    
Eva Bergquist 
 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Hur har du kommit i kontakt med det balanserade styrkortet? 
• Beskriv Vårdcentralen Rud samt dess relation till det balanserade styrkortet. 
• Beskriv det balanserade styrkortets beståndsdelar vid vårdcentralen samt hur och 

varför dessa har beslutats(vision, verksamhetsidé, perspektiv, strategiska mål, 
kritiska framgångsfaktorer, mål samt mått). 

• När planeras Vårdcentralen Rud ha ett fungerande styrkort? 
• Finns det planer på att utveckla styrkortet så att det tillämpas på individnivå?  
• Hur utvärderas och uppföljs arbetet med det balanserade styrkortet samt dess mål 

och mått? Feedbacksystem? 
• Hur ofta sker uppdateringar samt utveckling av styrkortet? 
• Har några förändringar märkts hittills vid användningen av det balanserade 

styrkortet? 
• Jämförs Vårdcentralen Ruds arbete med det balanserade styrkortet med andra 

enheter som tillämpar styrkortet? 
• Hur kom medarbetarna i kontakt med det balanserade styrkortet från början? 
• Hur har medarbetarna engagerats i arbetet med det balanserade styrkortet?  
• Hur stor medvetenhet tror du att medarbetarna på vårdcentralen har om det 

balanserade styrkortet samt dess innebörd? 
• Vad görs för att få medarbetarna motiverade och delaktiga i det balanserade 

styrkortet? 

      



Bilaga 3 
 

Frågor som vi önskade få besvarade under våra intervjuer med 
medarbetarna vid Vårdcentralen Rud 
 
• Hur lång erfarenhet har du inom vårdyrket och hur länge har du arbetat på 

Vårdcentralen Rud? 
• Beskriv dina arbetsuppgifter och hur en ”vanlig dag” på arbetsplatsen ser ut för dig. 
• Vad engagerar dig i ditt arbete? 
• Vad är ditt uppdrag när du arbetar? 
• Om du skulle beskriva vårdcentralens långsiktiga mål och värderingar, vilka är det? 
• Kan du beskriva hur ditt arbete och din medverkan på arbetsplatsen påverkar 

vårdcentralen och landstinget som företag på kort och på lång sikt?  
• Vad är det viktigaste för att ett arbete ska fungera på din arbetsplats? 
• Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar på arbetsplatsen? 
• Vad tycker du läggs störst vikt vid på arbetsplatsen? Har det alltid varit så eller har 

det ändrats med tiden? 
• Förra året hade ni tre utbildningsdagar på arbetsplatsen, kan du beskriva/kommer du 

ihåg vad ni gjorde under dessa dagar? 
• Hur upplevde du dessa dagar?  
• Tycker du att det borde ges fler utbildningsdagar eller liknande för att fräscha upp 

eller förbättra förståelsen om vad dagarna handlade om? 
• Har du märkt några förändringar i ditt arbete eller på din arbetsplats efter det att 

utbildningsdagarna gavs? 
• Får ni som medarbetare information om vad som händer i verksamheten och hur ni 

kan arbeta för att förbättra arbetsplatsens situation? 
• Får du feedback på det du gör i ditt arbete?  
• Känner du att du arbetar mot ett mål?  
• Arbetar alla medarbetare mot samma mål med gemensamma värderingar? 
• Hur arbetar ni på vårdcentralen för att nå mål och arbeta efter värderingarna rent 

konkret? 
• Tycker du att vårdcentralens mål och värderingar är riktiga eller skulle du vilja ändra 

på dem? 
• Om en temadag eller utbildningsdag skulle anordnas på vårdcentralen, vad tycker du 

att de borde behandla?  
• Hur lätt tycker du att det är att framhäva dina åsikter/förslag som rör arbetet?  
• Hur mottas dessa åsikter/förslag? 
• Hur ser gemenskapen, moralen och etiken ut på din arbetsplats? 
• Ges det tillfällen att diskutera dessa ämnen och vad görs för att förbättra situationen? 
• Kan du beskriva hur ett medarbetarsamtal går till? 
• Har du hört talas om begreppet balanserat styrkort? I så fall vad vet du? 
• Vad tycker du om det balanserade styrkortet? 
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