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Sammanfattning 

Titel: Implementering av balanserat styrkort 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Mathilda Bergqvist och Madelene Karlsson 

Handledare: Stig Sörling 

Datum: 2011 - 11 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som har legat till grund för en lyckad implementering 

av balanserat styrkort. 

 

Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv, vilket har motiverat till att göra en 

induktiv studie samt att använda oss av kvalitativ metod i våra intervjuer. Totalt genomfördes 

11 intervjuer, 10 av dessa utgjordes av personal från omvårdnad Gävle. Utöver dessa gjorde 

vi även en intervju med Katarina Sarlind, som genomförde den undersökning som har legat 

till grund för vårt arbete. Vi valde att intervjua personer på olika positioner inom omvårdnad, 

detta för att få så många olika perspektiv som möjligt. Eftersom litteraturen kring 

implementering är begränsad har vi valt att redovisa stor del av vår empiri med hjälp av citat 

från respondenterna. Vi har även utvecklat dessa i textform. 

Resultat och slutsats: Den främsta anledningen till att omvårdnad har kommit så långt i 

implementeringsprocessen beskrevs vara att tre stycken verksamhetsutvecklare har ansvarat 

för införandet av balanserat styrkort. De har närvarat på plats för att ge stöd och sprida 

kunskap. Vikten av en positiv inställning, ett processinriktat tänk med tillåtelse att göra fel 

samt att hålla informationen enkel påtalades. Vad som har kunnat göras annorlunda är att få 

ett konkret arbetsmaterial att hålla i, gemensamma begrepp inom hela kommunen samt att öka 

medvetenheten om sambandet mellan balanserat styrkort samt balanserad styrning.  

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi endast haft möjlighet att studera hur 

kommunen gick tillväga vid det första implementeringsförsöket, samt hur man har tänkt göra 

vid ”andra vågen”. Vi tycker det skulle vara intressant att forska vidare kring hur resultatet av 

den ”andra vågen” blev, om den levde upp till förväntningarna.  



Uppsatsens bidrag: Det har inte tidigare gjorts någon studie som liknar vår, inte med hänsyn 

till studiens grunder och syfte. Vår förhoppning är att vår studie ska ligga till grund för den 

fortsatta implementeringen av det balanserade styrkortet i Gävle Kommun. 

Nyckelord: Balanserat styrkort, balanserad styrning, implementering, Gävle Kommun 

 



Abstract 

Title: Implementering av balanserat styrkort 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Mathilda Bergqvist och Madelene Karlsson  

Supervisor: Stig Sörling 

Date: 2011 – 11 

Aim: The purpose of this final assignment is to closely study the successful process of 

implementing the Balanced Scorecard 

Method: We have used a hermeneutic perspective, which has motivated us to do an inductive 

study and to make use of qualitative methods in our interviews. A total of 11 interviews, 10 of 

which consisted of staff from the department for care. In addition to these, we also did an 

interview with Katarina Sarlind, whom wrote a study that has been the basis for our essay. We 

chose to interview people in all different positions in the department of care, in order to get as 

many perspectives as possible. Since there is a lack of literature about the right way to 

implement the Balanced Scorecard, we have chosen to present much of our empirical work 

using quotes from respondents; we have also developed these in text form 

Result and conclusions: The main reason that the department of care has come as far as they 

have with the implementation process was that three business developers has been responsible 

for introducing the Balanced Scorecard. They provided support and shared knowledge. The 

importance of a positive attitude, a process thought with permission to make mistakes and to 

keep the information simple was mentioned. What they also mentioned that what could have 

been done differently was to get a concrete workpiece; same terms should be used in the 

entire municipality and also to clarify the relationship between Balanced Scorecard and 

Balanced Control. 

 

 



Suggestions for future research: We think it would be interesting to do a study about Gävle 

Kommuns revival to spread the Balanced Scorecard in the entire municipality and the results 

of this. 

Contribution of the thesis: A similar study like this one has never been done on the same 

basis and in the same extent, which make our thesis unique.  

Key words: Balanced Scorecard, Balanced Management, Implementation, Gävle Kommun 
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1. Inledning 

 

Introduktionskapitlet syftar till att ge läsaren en bild av hur bakgrunden ser ut samt att 

presentera ämnet vi har valt att skriva om. Därefter presenteras problembeskrivningen samt 

syftet som vi har utgått ifrån samt de avgränsningar vi har valt.  

 

 1.1 Bakgrund 
Inom Gävle Kommun togs under 2006 beslutet om att införa balanserad styrning i 

kommunens alla förvaltningar och bolag. Informationen om detta spreds och arbetet startade. 

Målen och verksamhetsplanerna skulle utarbetas utifrån fem perspektiv; Medborgare och 

Brukare, Medarbetare, Tillväxt och Utveckling, Livsmiljö och Hållbar Utveckling samt 

Ekonomi. (Sarlind 2008) 

 

Under 2008 genomfördes en enkätundersökning av Katarina Sarlind, ekonomichef/controller 

på kommunledningskontoret, för att undersöka hur långt implementeringprocessen hade 

kommit. Syftet var även att se vilka delar som saknades för att uppnå ett lyckat resultat. 

Resultaten visade att förvaltningar och bolag hade kommit olika långt i processen med att 

implementera styrmodellen. Undersökningen resulterade även i fyra utvecklingsområden för 

det framtida arbetet med att införa balanserad styrning i Gävle Kommun. Dessa fyra var som 

följer: 

 

 Begreppsmodell  

Begreppsmodellen för kommunens modell för balanserad styrning var inte tillräckligt 

tydlig samt att gemensamma begrepp för hela kommunen efterfrågades.  

 Information och kunskap 

Informationsbrist kring balanserad styrning samt om kommunens arbete kring detta 

påtalades. Informationen skall göras tillgänglig via intranät samt tas upp på 

informationsträffar. En ansvarig för arbetet med information och kunskap, 

resursavsättning för arbetet samt en ansvarig för informationen för området 
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efterfrågades. Allmän information om balanserad styrning, liksom information om 

balanserad styrning anpassad för deras verksamhet. Utbildning vid bristande kunskap 

skall erbjudas. 

 Införa, förvalta och utveckla balanserad styrning 

Kommentarer visade att balanserad styrning är tydligt och det ansågs bidra med 

tydighet i planerings- och uppföljningsprocessen. Bristande information, kunskap, 

ansvar, resurser och tid orsakade dock att införande och vidareutveckling av 

styrmodellen inte prioriteras och genomförs. Rekommendation om att bilda en 

projektledning som driver implementeringen i projektform efterfrågades.  

 Balanserad styrning i vardagen – kommunikation och uppföljning 

 För att kunna omsätta balanserad styrning till ett operativt, kontinuerligt arbete, 

framkom att mer information och kunskap efterfrågades. Tydliggörande av koppling 

mellan strategisk och operativ nivå.  Kommunikation av mål och målavstämning, samt 

åtgärder för att prioritera, kommunicera och informera om planerings- och 

uppföljningsprocessen av enhetens mål lyfts fram. 

En styrgrupp tillsattes sedan för att göra en ny kraftansträngning för att sprida balanserad 

styrning till samtliga förvaltningar och bolag. Detta projekt går under namnet ”andra vågen” 

och styrgruppen består av sex personer: 

- Lena Savolainen, Personalavdelningen KLK 

- Ingrid Belfrage, Ekonomiavdelningen KLK 

- AnnCatrin Johansson, Ledningskontoret/Staben UAG 

- Per Karlsson, Personalavdelningen KLK 

- Anders Larsson, Ekonomiavdelningen KLK 

- Sinikka Pisilä, Förvaltningsledningen BOU 

Med de fyra utvecklingsområdena som framkom i Katarina Sarlinds studie pågår just nu 

arbetet för att få balanserad styrning att bli en del av det vardagliga arbetet. I samband med att 

denna styrgrupp tillsattes, förändrades modellen så att den nu utgår ifrån fyra perspektiv 
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istället för de ursprungliga fem; Medborgare och Brukare, Medarbetare, Hållbart Samhälle 

samt Ekonomi. Mer om detta finns att läsa i bilagorna.  

1.1.1. Omvårdnad 
Redan under satsningen som gjordes under 2006, var det vissa förvaltningar och bolag som 

redan då tog till sig och började arbeta utifrån balanserade styrkort. En av dessa var 

förvaltningen omvårdnad. Omvårdnad har idag kommit långt i både användandet och 

förståelsen kring balanserad styrning och därmed väcktes idén till detta arbete. 

Vi kommer att undersöka vilka faktorer som har gjort att just omvårdnad har lyckats så väl 

med implementeringsprocessen samt se vilket tillvägagångssätt de har använt. Detta arbete 

hoppas vi därmed kan ligga till grund för att sprida idéer för hur resterande delar av Gävle 

kommunkoncern kan gå till väga för att få balanserad styrning att bli en naturlig del av deras 

arbete. 

1.1.2. Om Balanserat Styrkort 
Upphovsmännen bakom det balanserade styrkortet är professorn Robert Kaplan och konsulten 

David P. Norton. År 1990 fick de i uppdrag att studera och utveckla ett förslag till framtida 

mätetal. Resultatet av dessa undersökningar, som presenterades för första gången 1992, är det 

vi idag kallar balanserat styrkort. Syftet med modellen är att ett företags strategi enklare ska 

kunna implementeras i verksamheten. I och med att modellen utvecklades har den även 

kommit att stödja företag i utvecklingen av styrning som stödjer enkelt lärande, samt hur de 

kan använda den information de har till sin befogenhet för att utvecklas inom befintliga 

aktiviteter, men även hur de ska kunna utveckla ny kunskap. Det som kan sägas vara det mest 

konkreta och enklast synbara bidraget med det balanserade styrkortet är uppmärksamheten på 

att mäta verksamhetens i flera perspektiv än bara det ekonomiska. (Lindvall, 2001) 

De perspektiv som lyfts fram med hjälp av Kaplan och Nortons modell är förutom det 

traditionella finansiella ägarperspektivet, ett externt orienterat kundperspektiv, ett internt 

orienterat processperspektiv samt ett framtidsinriktat utvecklingsperspektiv (Lindvall, 2001). 

Med kundperspektivet förbättras exempelvis möjligheterna att uppmärksamma företagets 

yttre effektivitet. Processperspektivet hjälper organisationen att uppmärksamma och 

understödja verksamhetens strävan efter inre effektivitet. Det tredje perspektivet är 

utvecklings- och lärandeperspektivet, vilket syftar till att motverka den kortsiktighet som 

tidigare har funnits inbyggd i företagets traditionella enperiodsorienterade finansiella styrning. 
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Det fjärde och sista perspektivet, det finansiella, handlar mycket om de mätningar man har 

ägnat sig åt inom den traditionella ekonomistyrningen. Exempelvis har Kaplan och Norton 

valt att behålla budgeten i sin modell, där är numera dock aktivitetsbaserad. (Lindvall, 2001) 

1.2. Problembeskrivning 

Vi vill undersöka vilka faktorer som har legat till grund till att omvårdnad i Gävle Kommun 

har kommit så långt som de har gjort med att implementera balanserad styrning. Genom att 

undersöka vilka aktiviteter som gjorts, enskilda individers påverkan, hur informationen har 

spridits samt vilka typer av stöd som har erbjudits, vill vi undersöka vilka framgångsfaktorer 

som kan utläsas, samt vilka problemområden som har framkommit.  

1.3. Syfte  

Syftet är att belysa vilka faktorer som har legat till grund för en lyckad implementering av 

balanserat styrkort. 

1.4. Avgränsningar 

Vi har i vårat examensarbete valt att endast fokusera på själva implementeringsprocessen av 

balanserat styrkort. Därmed kommer vi att studera hur arbetet har sett ut från 2006, då beslutet 

om att balanserade styrkort skall användas fram till idag. 

 

Vi har begränsat oss till att endast se närmare på en av kommunens åtta förvaltningar, samt att 

utesluta bolagen helt. Den förvaltning som vi har valt att studera är omvårdnad. Anledningen 

till att endast en förvaltning har undersökts är på grund av tidsaspekt, eftersom en 

övergripande undersökning av samtliga förvaltningar och bolag inte skulle möjliggöra en lika 

djupgående undersökning.  

 

Arbetet med den ”andra vågen” är i sin tidiga fas och tidshorisonten för denna 

förändringsprocess kommer att pågå mycket längre än vi har möjlighet att följa arbetet. Vi har 

därför valt att begränsa oss till att diskutera framtida händelser med våra respondenter, men 

kommer tyvärr inte att ha möjlighet att vara en del av och följa detta arbete samt se resultaten 

av Gävle Kommuns satsning. Huvudfokus kommer dock i detta arbete att ligga på att se 

tillbaka på den process som har skett. 
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2. Metod 

 
I metodavsnittet presenteras dels hur och varför arbetet har utformats på detta sätt. Vi 

presenterar vilket vetenskapligt synsätt vi har använt samt vilka val vi har gjort under 

arbetets gång. Läsaren kommer även att kunna följa vilka steg vi har gått för att utforma 

detta arbete. 

 

2.1. Val av studieansats 

Under en arbetsmarknadsdag på skolan kom en av författarna i kontakt med representanter för 

Gävle Kommun och fick arbetet med nysatsningen ”andra vågen” presenterat av Per Karlsson 

som sitter med i styrgruppen för denna satsning. Med intresset för att undersöka en 

organisation i förändring, gjordes en överenskommelse om att en undersökning kring denna 

implementeringsprocess skulle göras. På vägen möttes vi två författare till detta arbete och 

upptäckte ett gemensamt intresse i frågan och beslutade oss för att påbörja ett samarbete. 

Under arbetets gång har vi haft fortsatt god kontakt med kommunen som har varit ett stort 

stöd samt visat ett starkt intresse för vårt arbete. 

2.2. Vetenskapligt synsätt  

I denna studie valde vi att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt då vi var intresserade av 

att tolka hur enskilda individer har uppfattat implementeringen av balanserade styrkort. 

Hermenutik syftar till att tolka mänskliga handlingar och företeelser i dess sammanhang 

(Starrin & Svensson 1994), genom att ställa frågor kring avsikter och innebörder kring tid, 

rum och mening, söks förståelse för individers syn på företeelser i deras omgivning. Genom 

samtal med individer dessa personers berättelser skapa förståelse för en helhet. (ibid.) 

”Delen belyser helheten och helheten belyser delen” (Starrin & Svensson 1994) 

Hermeneutik syftar inte till att utifrån forskningsresultaten dra generella rekommendationer 

till ett framtida handlande, då svaren kan skilja sig åt. Detta vetenskapliga synsätt syftar 

istället till att tolka individers resultat för att skapa förståelse för hur en händelse kan påverka 
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olika människor samt söka rimliga skäl till händelseförlopp som sker. (ibid.) I detta arbete 

valde vi att använda ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi ville belysa hur enskilda individer 

har uppfattat implementeringen av balanserat styrkort. Eftersom Gävle Kommun nu samlar 

nya krafter för att få styrmodellen att sprida sig till samtliga förvaltningar och bolag, kan detta 

arbete bidra till att belysa vilka faktorer som av de respondenter vi har talat med, har upplevts 

som lyckade för implementeringen inom omvårdnad. Vi har försökt tolka och förstå vilka 

framgångsfaktorer som har funnits samt vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Dock 

garanterar detta inte att samma synsätt delas inom hela förvaltningen.  

Inom hermeneutiken är tolkning den främsta kunskapsformen och har som mål att förstå våra 

medmänniskor och vår omvärld. (Ödman 2007) Genom att ha med enskilda personers 

tolkning av det som har skett kan detta skapa förståelse för hur implementeringen tidigare har 

upplevts av just dessa personer. I detta arbete har vi använt ett synsätt som går från nuet mot 

det förgångna, vilket innebär att vi kommer att försöka tolka och förstå vad som tidigare skett. 

Tolkande skall även göras för både vad som faktiskt hände, men även ta hänsyn till de delar 

som inte hände eller vad som utelämnades. För att skapa förståelse krävs det då att situationen 

tolkas, vilket resulterar i att forskarens tolkning av berättelser ofta är mer komplex än 

berättelsen i sig. (ibid.) Värt att notera vid en tolkande undersökning är att när vi får höra 

personernas berättelser är det mycket som skalas bort, men som Ödman (2007) beskriver det 

så är tolkningen ofta mer komplex än själva historien, eftersom lyssnaren tolkar även det som 

inte har sagts och försöker att skapa en helhetsbild. Eftersom våra respondenter har varit mer 

insatta än vi i arbetet fick vi därför jobba aktivt med följdfrågor för att få sådan klar bild som 

möjligt. 

Vi valt att intervjua personer med olika roller inom förvaltningen, som vi har ansett är 

relevanta för att försöka få försåelse (Även kallat aktörssynsätt enligt Lundahl & Skärvad 

1999). På så sätt har vi kunnat se arbetet ur flera olika perspektiv och har sökt likheter och 

skillnader i svaren utifrån respondenternas roll.  Detta synsätt tycker vi är intressant eftersom 

vår arbetsroll formar oss och gör att vi ser händelsen på olika sätt beroende på ur det påverkar 

en och därmed även hur synen på arbetet sker.  

2.3. Tillvägagångssätt 

I detta arbete kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Grundstommen i detta arbete 

utgår ifrån de intervjuer som har gjorts, som sedan jämförs med den litteratur som finns kring 
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ämnet impementering samt vetenskapliga artiklar och uppsatser. Utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt kommer resultaten inte att ligga till grund för att skapa någon mätning eller generella 

åtaganden. (Starrin & Svensson 1994) Istället söker vi svar på våra frågor genom kvalitativa 

intervjuer. Enligt Trost (2005) utmärks kvalitativa intervjuer bland annat av att man, under sin 

undersökning, ställer enkla och raka frågor och att man på dessa frågor får komplexa, 

innehållsrika svar. Den här typen av intervjuer leder till utförandet av dessa delger ett otroligt 

rikt material och syftar till att ge ökad förståelse, eller att man vill hitta ett återkommande 

mönster. Kvalitativ forskning är även den som man bör använda sig av om man är intresserad 

av att försöka förstå människors sätt att resonera eller agera, eller om man vill särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster. (Trost, 2005) 

Då vi vill belysa implementeringens framgångsfaktorer ansåg vi att en kvalitativ metod i form 

av personliga intervjuer var att rekommendera. Kvalitativa undersökningar behandlar hur 

människor upplever omgivningen, sig själva och det sammanhang där de ingår samt beskriver 

beteenden hos människor och grupper (Lundahl & Skärvad 1999). Vi ville genom att höra 

respondenternas berättelser om arbetet för att söka förståelse för vad som har lett arbetet till 

där vi är idag. Samtidigt passar en kvalitativ metod bättre för arbetet med ”andra vågen”, då 

den delen av arbetet grundar sig i respondenternas förväntningar och åsikter om det framtida 

arbetet. 

Vårt kvalitativa förhållningssätt syns i arbetet genom att vi har lagt stor fokus på att framhäva 

respondenternas egna ord i sin ursprungliga form genom citat. Vi har fått tillgång till ett brett 

material som vi har analyserat för att få försöka förstå vad varje individ lyfter fram som de ser 

som avgörande för att de har kommit dit de är idag.  

Vi författare har intervjuat en till två personer åt gången, förutom en gruppintervju som vi 

genomförde med medarbetare inom personlig assistans. Genom att göra en fallstudie med 

detta upplägg har vi kunnat gå in på många olika områden med dessa personer och vilket har 

gett oss en djupare förståelse än vad en undersökning med större urval hade kunnat göra.  
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Under arbetets gång har följande personer intervjuats: 

- Personalansvarig (2011-04-28) 

- Produktionschef (2011-04-11) 

- Verksamhetschef  1(2011-04-27) 

- Verksamhetschef 2 (2011-04-27) 

- Verksamhetsutvecklare 1 (2011-04-04) 

- Controller och ekonomiansvarig Kommunledningskontoret (2011-03-31) 

- Verksamhetsutvecklare 2 (2011-04-11) 

- Två stycken personliga assistenter (2011-04-30) 

- Två stycken personliga assistenter/Utvecklingsledare (2011-04-30) 

 

Samtliga intervjuer, bortsett från gruppintervjun, har spelats in för att på så sätt göra det 

möjligt för oss att fokusera på dialogen samt för att ha möjlighet att citera respondenterna 

korrekt. Vi anser att detta arbetssätt har passat bäst, dels för att få en bild av 

implementeringsarbetet, men även för att bidra med respondenternas upplevelser inför arbetet 

med den ”andra vågen”. Under intervjuerna har vi försökt att tala så fritt som möjlig med 

respondenterna, för att på så sätt försöka få dem att berätta om delar som de själva ansåg var 

viktiga för implementeringsarbetet. Vi hade dock några förberedda frågor med oss inför varje 

intervju som vi använde oss av när vi upptäckte att diskussionerna stannade av. Detta kan 

kallas för semi-strukturerade intervjuer enligt Lundahl och Skärvad (1999). 
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3. Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel behandlar dels en teoretisk del om balanserat styrkort som styrmodell, samt 

belyser olika teorier som finns skrivna kring implementering och andra relevanta källor för 

att kunna ge stöd till vår empiriska data. Först kommer vi att presentera tre stycken teorier 

som respektive författare anser har betydelse för en lyckad implementeringsprocess. Därefter 

följer fyra mer konkreta aspekter som vi anser relevanta för implementeringen. För att sedan 

avsluta med problem som kan uppstå under ett implementeringsarbete. 

 

 

3.1.1. Sex punkter för lyckad implementering 
Arneson (2005) belyser de förutsättningar som krävs för en lyckad implementering på en 

arbetsplats. Hon beskriver vissa insatser som krävs för att kunna nå de uppsatta målen med ett 

lyckosamt resultat som sammanfattas i sex punkter. Dessa punkter är av generell karaktär och 

överensstämmer därför med implementeringen av balanserat styrkort i Gävle kommun. 

1. Delaktighet - För en lyckad implementering krävs det att de inblandade kan påtala ett 

behov av förändring och att de själva kan välja metod för att nå målen samt hur 

utvärderingen att förändringen skall utformas 

2. Socialt stöd - Det kräv samarbete inom gruppen och att de inblandade delar med sig 

av kunskap och information, vilket innebär att vi stöttar och stöttas samtidigt 

3. Lärande på individuell och organisatorisk nivå 

4. En systematisk och strukturerad modell eller metod - Denna skall användas 

kontinuerligt och även främja lärande och reflektion 

5. En ekologisk ansats - Samtliga nivåer i organisationen skall helst vara inblandade och 

direktiv skall både komma uppifrån och nedifrån. Ledningen skall visa entusiasm 

kring förändringarna 

6. Arbetet riktat mot en arena snarare än mot en individ - Genom att förändringarna 

sker där många rör sig, kan flera känna sig berörda av förändringarna och därmed 
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kommer den att accepteras lättare när de känner delaktighet istället för att enbart vissa 

skall informeras. 

3.1.2. Förändringsstrategi 
John Kotter är en framgångsrik forskare som har haft stort inflytande på området ledarskap 

och förändring. Kotter menar att många förändringsinitiativ misslyckas på grund av att man i 

förändringsarbetet i alldeles för hög grad förlitar sig på variabler såsom datainsamling, analys, 

rapportsammanställningar och prestationer. Utan att ta hänsyn till de känslor hos 

medarbetarna som skapar både motivation och engagemang för konstruktivt handlande. 

(Bolman & Deal, 2005) 

Kotter menar vidare att förändringsagenterna misslyckas för att de uteslutande förlitar sig på 

förnuft och struktur, istället för att se till förändringsarbetets HR-aspekter och de symboliska 

och politiska frågor som arbetet faktiskt medför. Kotter har valt att beskriva åtta stadier som 

han ansåg ständigt återkom i de exempel på framgångsrika förändringsinitiativ som han har 

studerat. De åtta olika stadierna går ut på det följande: (Bolman & Deal, 2005) 

1. Att skapa en känsla av att förändringen är viktig och brådskar 

2. Att sätta samman ett vägledande team som besitter de färdigheter, den trovärdighet, de 

kontakter och den formella makt som krävs för att arbetet skall kunna sätta igång 

3. Att skapa en upplyftande vision och strategi 

4. Att förmedla visionen och strategin med hjälp av ord, gärningar och symboler 

5. Att röja hinder ur vägen och ge folk det inflytande som krävs för att de skall kunna dra 

arbetet framåt 

6. Att skapa synliga bevis för att arbetet fortskrider genom snabba framsteg och delsegrar 

7. Att hålla fast vid processen och vägra ge upp när man stöter på motstånd 

8. Att skapa och vårda en kultur som stödjer den framväxande nya ordningen 

 

De här olika stadierna som Kotter har skapat kan ses som en modell av en förändringsprocess 

som rör sig framåt i tiden, det är dock viktigt att poängtera att trots detta behöver den 

nödvändigtvis inte utvecklas på ett linjärt sätt. I verkligheten är det ofta så att de olika 

stadierna överlappar varandra, och ibland måste man även ta ett steg tillbaka och återvända till 

ett tidigare stadium i processen. (ibid.) 
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”saker och ting bör göras så enkla som möjligt men inte enklare än så” (Bolman & Deal 

2005 ref till Einstein) 

3.1.3. Modell för lyckad implementering 
Benjamin Hylander och Patrick Olsbäck (2004) kom i sitt examensarbete ”implementering av 

balanserat styrkort i sjukvården – fallstudie av Ängelholms sjukhus” fram till en modell som 

de anser beskriver viktiga fokusområden som en organisation bör uppmärksamma.  

 

 

De anser att ett aktivt ledarskap är det som ligger till grund för hela processen samt har även 

en central roll för hur framgångsrik organisationen kommer att vara i de övriga områderna. 

Att utnyttja resurserna innebär att resurser måste finnas avsatta under hela processen och inte 

endast vid uppstarten, samt att dessa måste användas på rätt sätt.  För att uppfylla punkten 

Kunskap och förståelse krävs att samtliga medarbetare får den kunskap om styrkortet som 

krävs för att kunna genomföra en implementering. Denna kunskap ligger även till grund för 

att få motiverade medarbetare som vill ta till sig och utveckla arbetet, vilket kan uppmuntras 

genom bland annat belöningssystem. Vid förändringar är det viktigt att ta hänsyn till hur olika 

individer reagerar på förändringar, vilket sammanfattas under punkten intresse och hänsyn till 

individen, vilket innefattar konstruktiv kritik i positiv och negativ bemärkelse. När det gäller 

förändringar inom en organisation är det viktigt att man väljer rätt tidpunkt, en 

implementeringsprocess bör påbörjas under en lugn tidsperiod. Slutligen krävs tålamod och 

uthållighet i  hela organisationen  för att implementeringen ska bli framgångsrik. 
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3.2. Processinriktat arbete  

” implementation is an ongoing process: it is a journey, not a destination” (Bicheno 1991 

s.76) 

För att lyckas med ett processinriktat arbete är det inte en del som skall vara uppfylld, utan det 

är flera komponenter som måste uppfyllas för att arbetet skall införas och vidmakthållas. 

Arneson (2005) sammanfattar dessa med orden delaktighet och socialt stöd, men bryter ner 

förutsättningarna flera delar. 

 

Delaktighet och empowerment innefattar vikten av att kunna inverka på förändringarna som 

sker och att skapa en känsla av att varje individ har makten att påverka samt att det råder 

acceptans för att de inblandade kan “stå upp och säga vad man tycker” (Arneson 2005 s 249). 

Socialt- och psykosocialt stöd påtalas som viktigt av Arneson (2005) vid hälsofrämjande 

arbete. Det sociala stödet är viktigt bland medarbetarna för att få stöd och sprida känslan av 

bekräftelse och respekt. Det psykosociala stödet innefattas av en öppen och trevlig miljö som 

genomsyrar alla nivåer, både mellan medarbetare, men även mellan medarbetare och chefer. 

(Ibid.) 

 

För att uppnå bästa resultat bör det förekomma konkreta, riktade aktiviteter, där arbete i 

mindre grupper sker för att diskutera aktiviteter inför det fortsatta arbetet. Genom samtal i 

mindre grupper möjliggörs det att alla får komma till tals samtidigt som det ökar känslan av 

delaktighet i arbetet. Dessa träffar bör ha en återkommande karaktär för att vidmakthålla 

arbetet. Under arbetets gång är det viktigt att få se resultat och att få återkoppling på arbetet, 

detta för att bibehålla motivation samt att skapa meningsfullhet genom att målen uppnås eller 

närmar sig. (Arneson 2005) När balanserad styrning skall implementeras innebär detta att en 

lärandeprocess startar för att sprida kunskap för att sedan kunna påbörja att arbeta med 

styrkortet.  

 

I en lärande organisation beskriver Senge (1995) att det finns fem dicipliner som krävs för att 

bli framgångsrika i arbetet. Dessa dicipliner är; gemensamma visioner, tankelärande, 

teamlärande, personligt mästerskap samt systemtänkande som tillsammans skall utvecklas 
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som en helhet. Vi kommer här främst att fokusera på att ge en närmare beskrivning av en av 

diciplinerna; gemensamma visioner.  

Om en organisation inte har övergripande och gemensamma mål, visioner och värderingar, 

kommer den med största sannolikhet inte att bli framgångsrik. När det finns en stark 

gemensam vision, som inte bara är en uttryck önskan från ledningen, så leder det till att 

människor inom organisationen utvecklas. Ett återkommande problem är dock att många 

chefers egna idéer aldrig utvecklas till att bli gemensamma visioner som kan genomsyra 

organisationen. Alltför ofta är visionerna i ett företag beroende av en chefs personliga 

utstrålning, eller av att en kris, av ett rent sammanträffande, tillfälligt samlat alla kring samma 

mål. Vad som tidigare har saknats i de traditionella organisationerna är att omvandla en 

enskild individs vision, till att bli en gemensam vision. Det är dock viktigt att den visionen 

inte fungerar som en instruktion för hur man skall gå tillväga, utan ska istället ses som några 

principiella riktlinjer. (Senge, 1995) 

För att behärska disciplinen gemensamma visioner, gäller det att man tar fram de 

framtidsbilder som engagerar och som delas av majoriteten av medarbetarna på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att poängtera att mål som är diktat från ledningen inte stimulerar 

produktiviteten. (Senge, 1995)  

Systemtänkandets uppgift är att foga samman de andra disciplinerna till en helhet av teori och 

praktik. Genom att ständigt förbättra dessa discipliner, blir organisationen medveten om 

helheten är överlägsen summan av delarna. Gemensamma visioner säkerställer det egna 

engagemanget på lång sikt, tankemodeller förser företaget med den öppenhet som krävs för 

att hitta bristerna i det sätt som företaget ser på sin omvärld. Teamlärande aktiverar gruppers 

förmåga att finna gemensamma mål som är mer väsentliga än de enskilda medarbetarnas mål. 

Personligt mästerskap ökar motivationen att hela tiden lära sig hur de egna handlingarna 

påverkar omvärlden. Slutligen så hjälper systemtänkandet organisationerna att förstå det nya 

sätt som medarbetare i den lärande organisationen uppfattar, inte bara sig själva, utan även sin 

omvärld. (Senge, 1995) 

 

3.2.1. Kommunikation  

Allt ledarskap beror i slutändan på kommunikation. Vad en ledare säger och gör förmedlar en 

mening för andra. Utöver alla sina andra uppgifter har ledare en roll som ”meningsskapare”. 
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Beroende på hur bra ledaren är på detta skapar det förutsättningar för lärandet inom 

organisationen. (Stein, 1996) För att skapa de bästa förutsättningarna för alla inom 

organisationen att få kunskap, måste ledarna ta hänsyn till många olika variabler. Variationen 

i kunskapsutvecklingen kan minska om ledare är tydliga, precisa, konsekventa och auktoritära 

i vad de förmedlar, vilket beroende på situation kan vara både en för- och nackdel. (ibid.) 

Författaren menar vidare att i en omvärld med heterogena och skiftande krav kan en bristande 

variation i lärandet leda till en bristfällig anpassning från organisationens sida. Om en ledare 

istället väljer att vara otydlig, oprecisa, inkonsekventa och toleranta kan variationen i lärandet 

bli stor.  

Stein (1996) skriver vidare att betydelsen av kommunikation är viktig när det gäller frågan om 

feedback. Personer tycks ha ett behov av att få veta hur deras insatser upplevs, det är dock 

viktigt att tänka på att deras tolkningar av den feedback de får kan få stora konsekvenser för 

deras fortsatta agerande. Feedback kan även bidra till lärande då individer ges möjlighet att 

revidera sina egna föreställningar utifrån andras föreställningar. Genom feedback kan lärandet 

bli mer anpassat till andras krav och förväntningar. (Stein, 1996) 

”Strategy implementation is fundamentally an amdminstrative activityorganizing, budgeting, 

motivating, culture-buildning, supervising, and leading are all part of “making it happen” 

and acheiving the intended strategic and financial outcomes”. (Thompson & Strickland, 

1992) 

Enligt Stein (1996) kan individer ha olika förhållningssätt till den kunskap som sprids. För 

vissa är kunskapen erfarenhetsbaserad, vilket innebär att de kan relatera kunskapen till egna 

erfarenheter. I de fall där individen saknar erfarenhet om den kunskap som sprids, kallas 

istället kunskapen för klinisk. Problem kan uppstå i de fall där två personer har olika 

erfarenheter till vilka de relaterar den kunskap som de sänder och tar emot från varandra, detta 

leder till att de kan ha svårt att förstå varandra. Anledningen är att den kunskap som sprids 

relateras till de två olika system av kunskaper (erfarenheter) som utgörs av personernas 

minne. (Stein, 1996) 

Ett sätt att få kunskap att spridas snabbare, oftare eller mellan fler personer är att använda sig 

av informationssystem. Dock är användningen av dessa relativt liten då de är dyra för 

organisationerna att använda. (ibid.) Förafattaren menar vidare att den fysiska kontakten 

spelar stor roll i kommunikationen mellan människor.  
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3.2.2. Aktivt deltagande 
Enligt Kaplan och Norton (1999) ska implementeringen av en strategi börja med att man 

utbildar och engagerar de personer som ska genomföra den. En del organisationer väljer att 

hålla sin strategi hemlig och känd endast för ledningens krets. Ledningsgruppen 

implementerar då strategin genom centrala kommandon och styrningstekniker. Den här 

metoden användes flitigt under 1990-talet, men med dagens teknologi- och kundstyrda företag 

inser och förstår de flesta ledare att de inte kan styra och kommunicera alla de lokala åtgärder 

som krävs för att en strategi ska förverkligas. Organisationer som vill att alla medarbetare ska 

bidra till implementeringen av strategin- som uttrycks med hjälp av ett balanserat styrkort- 

måste förklara denna för sina medarbetare och aktivt uppmuntra dem att komma med förslag 

till dess förverkligande. Kaplan och Norton menar att den här typen av feedback får 

medarbetarna att ta ansvar för organisationens framtid och samtidigt får den dem att bli 

stimulerade att delta i formuleringen och implementeringen av strategin.  

I idealfallet bör alla inom organisationen, från styrelserummet till kansliet, förstå strategin och 

hur hans eller hennes arbete bidrar till helheten. Arbetet med styrkortet bör börja med 

ledningsgruppen; att bygga upp laganda och engagemang inom ledningsgruppen är ett måste 

för att styrkortet ska bli framgångsrikt och lyckat. Det är dock viktigt att notera att detta 

endast är det första steget. För att dra maximal nytta av modellen måste ledningsgruppen i sin 

tur sprida sin vision, affärsidé och strategi till hela organisationen (och även viktiga 

intressenter utanför den). Genom att kommunicera strategin, och koppla den till personliga 

mål, skapar styrkortet gemenskap och engagemang bland samtliga medlemmar i 

organisationen.  Arbetet med att få en hel organisation att sluta upp kring en gemensam vision 

är en utdragen och komplicerad process. I huvudsak finns det tre olika mekanismer som är 

vanligt förekommande i arbetet med att engagera medarbetarna: Kommunikations- och 

utbildningsprogram, program för målformulering samt koppling till belöningssystem 

1.1.1. KASAM – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (1987) introducerade begreppet KASAM, som är en förkortning av Känsla 

Av Samanhang, vilket är ett mått på hur väl vi hanterar motgångar och påfrestningar, utan att 

vår hälsa tar stryk. KASAM diskuteras ur ett salutogenetiskt perspektiv, vilket innebär att 

fokus ligger på hur vi håller oss friska, istället för att se ur det motsatta patogenetiska 

perspektivet som lägger fokus på faktorer som gör oss sjuka (Antonovsky 1987). 
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Antonovsky kom till insikten att vissa personer som har upplevt svåra trauman trots detta har 

klarat sig ur dessa med hälsan i behåll. Han intervjuade 51 olika människor som passade in i 

denna beskrivning om hur de såg på sina liv. Resultaten ledde sedan fram till bedömningen att 

sexton av dessa hade stark KASAM, medan elva hade svag KASAM. Analys av dessa 

extrema fall genomfördes och resulterade slutligen fram till att det var tre komponenter som 

avgjorde var du ligger på skalan mellan stark och svar KASAM; Begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. För att uppnå en stark KASAM krävs det att samtliga faktorer är starka, 

men att vara ett extremfall i antingen stark eller svag KASAM är hör till ovanligheten, då vi 

är någonstans på skalan där emellan (Antonovsky 1987).  

 

Begriplighet  

Handlar om hur vi förväntar oss att inre- och yttre stimuli som vi kommer att möta i framtiden 

förväntas vara. Vid hög begriplighet ses stimuli som förutsägbart, det vill säga att information 

upplevs som tydlig och sammanhängande. Personer med hög begriplighet har inställningen att 

överraskande händelser går att finna struktur i. Motsatsen, ha en låg begriplighet, visar en 

upplevd röra i information, där framtiden känns som slumpmässig, kaotisk och oförklarlig 

Personer med låg KASAM, som upplevde sin omgivning med låg begriplighet tog under 

Antonovskys genomförda intervjuer ofta upp begreppet ”olycksfågel” – eftersom de har varit 

med om olyckliga saker, så förväntades denna olycksförföljelse att följa dem resten av deras 

liv. Detta resonemang figurerade dock inte bland personer med stark KASAM. 

 

Hanterbarhet  

När saker händer i våra liv krävs det att vi känner att situationer känns hanterbara för att 

uppnå stark KASAM. Genom att känna att vi har resurser tillgängliga för att möta dessa 

händelser stärks känslan av hanterbarhet. Dessa resurser kan antingen styras av oss själva eller 

av personer i vår omgivning som vi känner att vi kan förlita oss på. Att ha en hög känsla av 

hanterbarhet innebär därmed att oförutsedda händelser kommer att kunna hanteras, medan 

personer med en låg känsla av hanterbarhet upplever livet som orättvist när motgångar 

inträffar. 
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Meningsfullhet  

Behandlar känslan av delaktighet som ligger till grund för vår motivation. Personer som 

känner stark meningsfullhet talar om engagemang och betydelsefulla områden. 

Meningsfullhet innebär att det ligger ett känslomässigt engagemang bakom utmaningar vi 

möter, att en känsla av att det finns en mening med det vi gör. Motsatsen för personer med låg 

känsla av meningsfullhet betonade inga delar i sina liv som betydde extra mycket för dem, 

eller att engagemang oftare sågs som bördor och krav. (Antonovsky 1987) 

De olika perspektiven ovan påvisar dess extrema sidor, men dessa extremfall är ovanliga och 

vi befinner oss någonstans där emellan. 

 

KASAM, menar Antonovsy (1987), är inte endast ett individuellt fenomen, utan han 

omnämner även att det finns ett grupp-KASAM. Denna grupp-KASAM finns i alla 

formationer av grupper, från familjen och vänner, till arbetslag och idrottslag. Trots att 

KASAM inom grupperna varierar, kan KASAM i gruppen upplevas som hög, genom att 

gruppen bär känslan av att de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är uppfyllda. Delaktigheten i en grupp med hög grupp-KASAM kan på sikt 

även påverka den individuella KASAM till det positiva. (Antonovsky 1987) 

Ur en implementeringssynvinkel räcker det alltså inte att enbart fokusera på att sprida 

kunskap kring förändringarna, om det inte går att motivera varför det är nödvändigt att 

vidtaga de nya åtgärderna. Detta leder till att det blir en press nedåt i KASAM-nivån. Om 

däremot meningsfullheten är införstådd så krävs det att kunskap samt en känsla av att 

förändringarna är hanterbara för att kunna ha en stabil KASAM i gruppen.  

 

1.1. Svårigheter vid implementeringen av balanserat styrkort 

I ett examensarbete av Mikael Holmstrand och Johan Karlsson vid Linköpings universitet om 

en lyckad implementering av balaserat styrkort, beskriver dem fallgropar vid en 

implementeringprocess genom att jämföra detta med litteratur om just in time (JIT).  De 

skriver att enligt Bicheno (1991) är det, för att åstadkomma en framgångsrik implementering, 

av stor betydelse att man tar till vara på de erfarenheter man har från tidigare, liknande, 

implementeringar. Det kan till exempel handla om implementering av nya datasystem, eller 

implementeringen av ett nytt styrsystem som har medfört förändringar i arbetssättet för 
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medarbetarna.  

 

De saker som Bicheno har nämnt i litteraturen för implementeringen av Just In Time-

konceptet anser vi även gäller för implementeringen av balanserat styrkort, där företagen 

också kan använda sig av de erfarenheter man fått genom tidigare förändringar som 

genomförts på arbetsplatsen.  För att uppnå en lyckad implementering är det förutom de saker 

som vi nämnt ovan även viktigt att det sätts av tillräckliga resurser för att stödja procssen. 

Dessa resurser är självklart av ekonomiskt slag, men det krävs även mänskliga resurser, det 

vill säga sådana som kan stödja medarbetarna i förändringsprocessen. Trots att företag ofta 

satsar stora resurser på implementeringen av de balanserade styrkorten, är faktum att många 

av dessa implementeringar misslyckas. Kaplan och Norton har i sin litteratur identifierat tre 

olika problemområden som kan uppstå, dessa är: övergångsproblem, designproblem och 

processproblem. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

Kaplan och Norton (2001) menar att övergångsproblem ofta kan uppstå vid fusioner mellan 

företag, det vill säga när två företag går ihop, eller när ett företag köper ett annat. Orsaken till 

att problem ofta uppstår under dessa situationer är att ett företag med ett fungerande 

balanserat styrkort köps upp av ett annat företag som använder en annan typ av styrsystem. 

När dessa företag sedan går ihop är det vanligt att företagsledningen väljer att fokusera mer på 

att rationalisera och minska kostnaderna, vilket leder till att det balanserade styrkortet inte 

används i lika stor utsträckning längre, då det inte är ett verktyg för neddragningar. En annan 

anledning, som dock inte är lika vanlig, är att de som drivit arbetet med det balanserade 

styrkortet slutar, eller får andra arbetsuppgifter, och ingen finns där för att ta över deras 

arbetsuppgifter. 

 

En annan möjlighet kan vara att de chefer som utses som ledare efter fusionen, eller uppköpet 

i den nya organisationen inte har samma uppfattning eller kunskap om balanserat styrkort som 

ett styrsystem, och därför väljer att utesluta det ur organisationen. 

En ny chef kan även utföra en annan typ av ledarskap än vad tidigare chefer har gjort. Har 

man tidigare haft en ledarskapsprofil präglat av kommunikation, visioner, deltagande samt där 

man värdesätter medarbetares initiativ och innovationsförmåga, och istället byter ut denna 

mot formella hierarkiska planeringssystem där man har utförliga beskrivningar av 

arbetsuppgifterna. Är det inte ovanligt att det balanserade styrkortet inte överlever 
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övergången. Det är dock viktigt att nämna att dessa övergångsproblem endast utgör en 

minoritet av de misslyckade implementeringarna. Enligt Kaplan och Norton (2001) är dessa 

misslyckanden oftast självförvållade och beror snarare på interna än externa faktorer. 

 

Det andra exemplet på de problemområden som finns vid implementeringen är 

designproblem, dessa problem skapas då företag bygger vidare på dåliga balanserade styrkort. 

Anledningen till varför man anser dem vara dåliga är ofta att man använder för få eller för 

många mått. Använder man för få mått kan det innebära en utebliven balans mellan de 

önskade resultaten och de faktorer som påverkar dessa. Använder man för många mått kan det 

innebära att man inte identifierar de kritiska mått som finns. Designproblem kan också uppstå 

då det balanserade styrkortet inte är utformat för att förmedla företagets strategi. Kaplan och 

Norton (2001) menar att många större företag tappade intresset för hela konceptet med 

balanserat styrkort på grund av att man inom företaget arbetade med styrkortet på så många 

olika sätt, det saknades helt enkelt koordination som kunde leda till företagsgemensamma 

synergier. 

 

Enligt Kaplan och Norton (1992) är den vanligaste anledningen till misslyckanden vid 

implementeringen dåliga organisatoriska processer. En orsak till misslyckande kan vara att 

man väljer att delegera projektet till en projektgrupp som man utsett, det är inte ovanligt att 

man missförstår syftet med det balanserade styrkortet, istället för att se potentialen med 

styrsystemet ser man det istället som ett kvalitetsförbättrande projekt. Syftet med kortet kan 

sägas vara att man vill fokusera hela organisationen på företagets strategi, istället för på 

endast operationella förbättringar. 

 

För att man ska kunna klara av att överföra den här typen av organisatoriska processer och 

system till strategi, är det av otroligt stor vikt att man har ledarskap från toppen. Att det krävs 

engagemang från högsta ledningen är viktigt av flera olika anledningar. I grund och botten är 

det ledningen som ska kommunicera ut företagets strategi, det är också dem som ska se till att 

det råder en ömsesidig förståelse inom hela företaget kring strategin. Förutom att de besitter 

kunskap och auktoritet är det viktigt att det finns ett känslomässigt engagemang. Vidare 

menar Kaplan och Norton (2001) att det är detta som kan leda till problem då det sker ett 

chefsbyte, och den nya chefen inte har samma engagemang som den tidigare chefen hade. 

Även vid implementeringar av JIT är det av stor betydelse att det finns ett engagemang från 



20 

 

den högsta ledningen, det är också viktigt att de ser till att det råder ett samförstånd, samt att 

alla inom organisationen förstår det nya arbetssättet. Bicheno (1991) menar att utan en JIT 

entusiast på högsta ledningsnivå kommer implementeringen med största sannolikhet att 

misslyckas. 

 

Ett annat problem kan vara att det är för få individer inblandade i själva processen med att ta 

fram det balanserade styrkortet, det kan till exempel uppstå i de fall där exempelvis 

ekonomichefer eller någon annan själva bygger styrkortet, istället för att tillsammans med 

ledningsgruppen bilda ett team där man gemensamt tar fram styrkortet. Trots att 

ekonomichefen på egen hand skulle kunna lyckas bygga ett helt klart godkänt styrkort, leder 

det inte till att något inom organisationen förändras, förutom att den högsta ledningen för 

tillgång till mer icke-finansiella nyckeltal. Trots att styrkortet finns till hands kommer 

besluten tas på samma sätt som innan och den ledarskapsfilosofi som finns inom 

organisationen kommer fortfarande gå ut på att påverka och använda samma variabler som 

fanns innan införandet av styrkortet. Vidare menar Bicheno (1991) att för att uppnå 

engagemang, både kring strategin i sig, men även dess implementering, så krävs det att ett 

team på högsta ledningsnivå aktivt arbetar med att utforma styrkortet. Även vid arbetet av 

implementeringar av JIT är fördelarna av att använda sig att team stora Bicheno (1991). Om 

det inte finns ett team på högsta ledningsnivå, som aktivt arbetar med det balanserade 

styrkortet, så kommer det inte att ske någon förändring kring organisationens attityder och 

beteende. Trots att det krävs ett det är ett team som tar fram styrkortet är det viktigt att man 

begränsar antal personer som tillhör teamet. Anledningen till varför man ska begränsa antalet 

är att det är viktigt att det finns möjlighet för samtliga inblandade att föra en aktiv diskussion, 

detta för att man inom gruppen ska kunna komma till både en gemensam samt en ömsesidig 

förståelse. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

Enligt Kaplan och Norton (1992) krävs det, för att styrkortet ska bli effektivt, att alla inom 

organisationen förstår syftet med det nya arbetssättet. Det innebär alltså att det inte räcker att 

endast få den högsta ledningen införstådda med styrkortet, det främsta målet är att samtliga 

inom organisationen förstår strategin, och att alla bidrar till att implementera den. De företag 

som misslyckas med att få med individer utöver högsta ledningen i det här arbetet, går 

samtidigt miste om medarbetarnas potentiella innovationer, kreativitet och lärandeförmåga. 

Det som sker är att de misslyckas med att göra strategin till alla medarbetares vardagliga 
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arbete (Kaplan & Norton 2001). Bicheno (1991) menar att i likhet med vad som redan har 

nämnts ovan, är det även av stor betydelse med en bred delaktighet inom företaget. Det är det 

stora antalet aktiviteter som medför att en implementering verkligen genomförs. 

 

Ett annat stort problem är att den tid det tar att utveckla det balanserade styrkortet blir alltför 

lång, en anledning till detta kan vara att de som sitter ansvariga för att utforma/utveckla 

styrkortet ser det som en engångsaktivitet. I och med att man ser det som en engångsaktivitet, 

och att man bara har en chans att införa det, vill man att styrkortet skall vara perfekt. Detta 

leder till att utvecklingen tar för lång tid. Faktum är att de flesta lyckade implementeringar av 

balanserade styrkort sker med en avsaknad av vissa mätetal. Chefer väljer att använda 

styrkorten för att till exempel granska verksamheter eller allokera resurser inom det egna 

företaget. I och med att man aktivt använder sig av styrkortet växer fler mätetal fram av sig 

själva. Bicheno (1991) menar att implementeringen av JIT är en pågående process, att det är 

en resa och inte ett mål, och samma sak gäller för implementeringen av det balanserade 

styrkortet. Styrkortet är inte en engångsaktivitet utan en ständigt pågående process, och den 

påverkar i allra högsta grad av organisatorisk lärande. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

Ett annat misstag som inte är ovanligt att företag gör är att man behandlar det balanserade 

styrkortet som ett systemprojekt. Det blir ett kostsamt misstag att implementera styrkortet som 

ett systemprojekt istället för ett ledningsprojekt. Den här typen av misstag uppstår oftast då ett 

företag väljer att anlita ett externt konsultföretag för att installera ett system för det 

balanserade styrkortet. Fördelarna är att de kan skapa bra tekniska lösningar och system som 

kan ta fram många olika typer av data, nackdelen är dock att det leder till att varken cheferna 

eller medarbetarna använder systemen. Anledningen är att det fortfarande saknas kritiska 

mätetal som i den systemmiljö som råder inte kommer att kunna identifieras. En annan 

anledning är att det blir alltför många mätetal att hantera, vilket leder till att man förlorar 

fokus på de viktigaste mätetalen (Kaplan & Norton, 2001). Bicheno (1991) menar att fokus 

handlar om att identifiera de viktigaste produkterna och resurserna, för att sedan koncentrera 

sin uppmärksamhet på just dessa. Vidare menar Bicheno att fokus inte är en teknik, utan 

väljer istället att kalla dem för en uppsättning rutiner. Dessa saker som Bicheno nämner 

stämmer till stor del överens med vikten av att identifiera de viktigaste mätetalen i ett 

balanserat styrkort, för att sedan fokusera på dessa. Den viktigaste anledningen är dock att 

företagets högsta ledning inte involveras i den strategiska dialogen. När det gäller arbetet med 
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det balanserade styrkortet är det viktigt att det inleds med en förståelig genomgång av 

strategin med den högsta ledningen inom organisationen. Det är också viktigt med ett bra 

system samt tekniska lösningar för att göra styrkortet till en levande del av företaget, men 

detta måste komma efter den inledande genomgången med ledningen. (Kaplan & Norton, 

2001) 

Kaplan och Norton (2001) menar att det är en bra idé att knyta olika typer av bonussystem till 

strategiska mätetal som innefattas av det balanserade styrkortet. Man anser att detta ökar 

medarbetarnas uppmärksamhet och engagemang för företagets strategi. I likhet med projekt 

som innefattar balanserade styrkort, beror även JIT:s framgång på medarbetarnas villighet att 

samarbeta. Bicheno (1991) anser att den viljan är störst om medarbetarna kan se att de kan 

tjäna på ett framgångsrikt projekt. Vissa företag väljer att hoppa över 

strategiöversättningsdelen i processen med styrkortet. Styrkort som används endast för att 

introducera nya icke-finansiella mätetal i bonussystem fångar inte hur icke-finansiella mätetal 

leder till ökad kundnöjdhet och finansiella resultat. Något annat som kan leda till misslyckade 

implementeringar är om företaget väljer, för att implementera styrkortet, att anlita oerfarna 

konsulter, eller konsulter som väljer att leverera deras favoritmetod under namnet balanserat 

styrkort. (Kaplan & Norton, 2001) 

I likhet med Kaplan och Norton är Bicheno (1991) tveksam till att använda konsulter vid 

implementeringen av JIT. Han anser att företag kan anlita konsulter för att hjälpa till med 

implementeringen, men de kan inte installera det och de kan inte heller få det att fungera. 

Konsulter kan ge råd och hjälp med specifika tekniker, men det här arbetet bör ske inom givna 

ramar, och inom en implementeringsplan som organisationen själv utformat. 

 

Vidare skriver Kaplan och Norton (2001) att för att styrkortet ska fungera är det viktigt att alla 

medarbetare förstår företagets strategi, men framförallt vilken plats de har i den. Det är även 

viktigt att medarbetarna förstår mätetalen, detta för att de ska kunna ta rätt beslut, men även 

kunna vidta rätt åtgärder för att kunna uppnå strategin. Även för att inte JIT ska bli ett 

misslyckande är det även där av stor betydelse att medarbetarna är involverade (Bicheno, 

1991). Arbetet med att få medarbetarna involverande kan till stor del underlättas med hjälp 

ständiga vidareutvecklingsprogram. För att göra strategin meningsfull, är det också viktigt att 

medarbetarnas mål ligger i linje med organisationens mål (Kaplan & Norton, 2001). Även när 

det handlar om att göra JIT framgångsrikt handlar det, enligt Bicheno (1991), om att träna 
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personalen. Medarbetarinvolvering bygger på att förbereda medarbetarna, syftet är att 

involvera samtliga medarbetare för att uppnå förbättrade processer. 

 

Något som alltid är otroligt viktigt, och det gäller både vid implementering av balanserat 

styrkort, men även vid implementering av andra nya idéer är timing. Det kan vara en bra idé 

att genomföra den här typen av implementeringar under lugnare perioder, och tro det eller ej, 

när det föreligger hot om personalneddragningar. Anledningen till detta kan vara att för att 

medarbetarna bättre ska kunna handskas med motståndet mot dessa förändringar, kan man 

välja att göra upp exempelvis en lista som beskriver både fördelar och nackdelar med 

förändringen. För att nå ett bra resultat med implementeringsprocessen av JIT är det viktigt att 

man tidigt förebygger de fel, anledningen är att det är mycket billigare att förhindra defekter i 

ett tidigt skede, än att upptäcka dem för att sedan åtgärda dem. (Bicheno, 1991) 

 

Det är inte ovanligt att implementeringar stöter på av följd av reaktioner. Det första som 

händer är att man tillkännager den planerade JIT implementeringen. Det bästa är 

tillkännagivandet inte kommer som en överraskning för nyckelpersonerna inom 

organisationen. Det är viktigt att tänka på att tillkännagivandet sker i olika faser, nivå för nivå, 

syftet med detta är att det tillåter utrymme för diskussioner där bidrag och synpunkter kan 

komma fram. I de allra flesta fall är förnekelse den första reaktionen på tillkännagivandet, 

förnekelsen kommer i de allra flesta fall från de personer som på ett eller annat sätt känner sig 

hotade av JIT. troligtvis pågår den här förnekelsen till dess att det råder en generell ömsesidig 

förståelse över att förändringen är antingen nödvändig eller oundviklig. 

Efter förnekelsen kommer experimenterandet, i det här stadiet är det viktigt att idéer och 

förslag till förbättringar uppmuntras, inte minst för medarbetarnas motivation. Sedan följer 

acceptans, ofta sker det här steget motvilligt, dock kan den främjas genom att man visar att 

prestationerna har förbättrats. Nackdelen är att förbittring kan uppstå bland dem som anser att 

det är någon annan som tjänar på de förbättringar som skett. Det kan ifrågasättas huruvida en 

förändring till JIT blir permanent eller om risken finns att den förefaller till kaos om inte ny 

energi kontinuerligt tillförs. Det kommer att finnas vissa bestående förändringar, dock kan 

spill uppstå och i samband med det så upphör förbättringarna. Det är viktigt att man är väl 

medveten om vilka förutsättningar som måste råda, och sedan uppfylla dessa för att 

möjliggöra en JIT implementering. (Bicheno, 1991) 
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Empiri 

 

Detta empiriska kapitel börjar med att presentera Gävle Kommun samt omvårdnad. Därefter 

kommer resultaten som vi har fått fram genom intervjuer att presenteras utifrån sex 

övergripande temaområden.  

 

 

3.3. Att vara en del i något större 

Verksamhetscheferna talade om hur de har upplevt att den balanserade styrning har inneburit 

ett mervärde för medarbetarna. Arbetet som sker ute på en arbetsplats är i själva verket en del 

i någonting större, en del i Gävle Kommun. Det arbete som sker på denna arbetsplats 

förmedlar mervärde för resterande delar i kommunen, vilket innebär att varje individs 

deltagande är av stor vikt för att allt skall fungera. Målet med att införa denna modell är att 

skapa struktur och främja delaktigheten och den allmänna förståelsen för hur samtliga delar 

inom kommunen är en del av någonting större. 

Modellen skapar förutsättningar för en tydlig struktur som underlättar dialog, delaktighet och 

en helhetssyn kring den egna organisationens styrning (Ur rapport skriven av styrgruppen för 

”andra vågen” 2011-02-15) 

3.3.1. Delaktiget 

Att känna delaktighet i styrningen är något som har upplevts ha ökat i samband med 

implementeringen av det balanserade styrkortet. Tre stycken verksamhetsutvecklare har haft 

som uppgift att vara behjälpliga vid implementeringsprocessen, samtidigt som de skall 

efterleva denna modell även dem. Trots att denna support finns har även verksamhetscheferna 

ansvaret för att det sprids och efterlevs bland deras medarbetare, samt varje medarbetare skall 

känna att deras delaktighet i arbetet innebär att utvecklas ytterligare. 

”Delaktigheten är stor, alla deltar” Medarbetare, personlig assistans 
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”Verksamhetsutvecklarna var ett stöd till cheferna, men det är cheferna som är ansvariga för 

att det görs, att det sätts upp relevanta mål, och det är cheferna som är ansvariga för 

uppföljningen” Ann-Britt Nordahl, produktionschef 

3.3.2. Gemensamt ansvar 

Inom samtliga nivåer som vi har talat med i samband med intervjuerna för detta arbete, har vi 

fått känslan av att kunskaperna ligger väl grundade inom hela förvaltningen omvårdnad i 

Gävle. Den delaktighet som har beskrivits leder även in på känslan av att samtliga bär ett 

ansvar för att arbetet används. Det balanserade styrkortet är något som skall genomsyra hela 

verksamheten och därmed är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att arbetet skall bli så bra 

som möjligt. 

”Genom att vi sitter tillsammans har vi kunnat nöta det här tillsammans. Det är en styrka”  

Verksamhetschef 1 

”Alla medarbetare mår bra av att veta vilket uppdrag man har, det är då man kan leverera.”  

Personalchef 

Vi fick beskrivet för oss att det kan ta tid innan allt sjunker in och att förståelsen och känslan 

av att varje persons arbete är viktigt för hela kommunen framkommer. Att förstå att arbetet 

som utförs är för deras egen skull. Från början var inte alla samband och syftet med detta 

arbete med balanserad styrning helt klart. Detta är något som successivt har växt fram.  

”Jag frågade dem hur de hade upplevt en planeringsdag vi hade haft där vi hade använt oss 

av Styrkortet. Då svarade en: ’Jag kan inte förstå jag varför vi ska planera åt produktionen’. 

Och vem är produktion då svarade jag. Då blev det helt tyst och hon tittade på mig och sa ’ ja 

men det är ju vi det’” Verksamhetschef 1 

När vi intervjuade verksamhetscheferna talade dem återkommande om vikten av att hjälpas åt 

samt om hur fördelaktigt det är att ha ett samarbete verksamhetscheferna emellan. Genom 

detta arbetssätt delas både kunskap och inspiration inför det kommande arbetet. Under 

planeringsdagarna berättar dem att de kan välja att hjälpas åt två verksamhetschefer emellan 

tillsammans med sina medarbetare alternativt att ensam. Vissa gånger arbetar de i 

tvärgrupper, andra gånger i grupper inom arbetslaget. Beroendet på hur behovet ser ut tas 

beslutet om upplägget för dessa dagar. 
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”Vi hjälps åt områdena emellan när vi har planeringsdagar. Då får vi lite draghjälp av 

varandra” Verksamhetschef 1 

”Cirka 80 procent av medarbetarna är nog med på arbetssättet” Medarbetare, personlig 

assistans 

3.3.3. Alla jobbar åt samma håll genom gemensamma mål 

Det var först senare som vi uppfattade att det här är något som kommer övergripande från 

kommunkoncernen” Verksamhetschef 2 

Inom avsnittet för att känna att arbetet som utförs är en del i en större helhet, går vi över till 

svaren vi fick kring känslan av att alla arbetar år samma håll. Nämnden sätter övergripande 

mål med en långsiktlig tidshorisont, som sedan skall brytas ner inom förvaltningen. 

Aktiviteter som skall föra omvårdnad närmare nämndens mål tas fram. Innan införandet av 

styrkorten berättades det att det inte talades så mycket om nämndens mål; många visste inte 

ens vad det fanns för mål inom Gävle Kommun.  

” Dem kunde då inte tala om för mig vilka nämndens mål var. Det var bara en som kunde 

förklara det för mig då. De upplevde att de arbetade hemma hos kunden, that’s it. Men så 

känns det inte nu.” Verksamhetschef 1 

Balanserade Styrningen har resulterat i arbetet sker på ett mer strukturerat sätt och att alla har 

som mål att arbeta i samma riktning.  

”Innan kunde alla jobba lite olika, Idag sitter vi nio chefer tillsammans som alla jobbar mot 

nämndens mål […]Arbetssättet var ett sätt för oss att färdas mot samma riktning. I en så pass 

stor organisation är det svårt att få alla åt samma håll.” Verksamhetschef 1 

Att ha ett mål att arbeta utifrån ger riktlinjer för att veta vad det är viktigt att arbeta med för 

att förbättras. Vetskap om målen ligger till grund för att det skall uppstå delaktighet i arbetet 

med dem.  För att mål skall vara av värde gäller det dock att rätt slags mål sätts, med en 

passande svårighetsgrad, tidshorisont, antal samt att de är mätbara fick vi berättat för oss 

under intervjuerna. Genom implementeringen av balanserad styrning har diskussionen om 

målen ökat och därmed gäller det att kunskapen om att sätta mål är tillfredsställande. 

Verksamhetsutvecklarna har fått gå en kurs om hur ett mätbart mål skall sättas, för att se till at 

rätt slags mål sätts. 
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”Man måste veta om målen för att kunna bidra. ” Personalchef 

”Vi har arbetat med hur man formulerar ett mål, vad är ett mål?” Produktionschef 

3.3.4. Fokus flyttas från ekonomi till helheten 

Att vara en del av något större är inte endast en personlig känsla som skall upplevas; Det 

handlar även om tänket inom kommunen. När den balanserade styrningen infördes var målet 

att fokus inte endast skulle ligga på de ekonomiska aspekterna, utan att blicken skall lyftas 

och beröra flera aspekter. Därmed togs de fem perspektiven fram, som idag har blivit fyra: 

Medborgare & Brukare, Medarbetare, Hållbart Samhälle samt Ekonomi, varvid en balans 

skall finnas mellan dessa. Det ekonomiska perspektivet har fortfarande en väldigt stor roll, 

menar personalchefen, men att de arbetar för att få så bra balans som möjligt. I en kommun 

finns dock begränsade resurser vilket innebär att den ekonomiska aspekten alltid kommer att 

spela en stor roll, fortsätter hon. 

”Från det att det har diskuterats utifrån ekonomistyrning i så många år, så börjar vi äntligen 

prata om alla pengar som vi gör en väldigt bra verksamhet för […]  Det är lätt att fastna i att 

kolla vad saker och ting kostar, istället för att se till vad man får ut av det” Personalchef 

3.4. Drivande eldsjälar 

För att en implementeringsprocess ska lyckas framkom det hur viktigt det var att ha någon 

eller några som brann för arbetet och lade ner mycket energi och entusiasm för att de 

balanserade styrkorten att skall spridas. De tre verksamhetsutvecklarna tog stort ansvar i 

implementeringsprocessen, och för verksamhetscheferna Ingela Jidåker och Anna Grönlind 

var det verksamhetsutvecklaren Ing-Marie Gustavsson som var deras närmsta kontakt. 

”Hade vi inte haft Ing-Marie är jag säker på att vi inte hade kommit så långt som vi har gjort 

idag. Hon var nitisk på oss då, och ibland undrade jag om hon verkligen var tvungen att vara 

så noga. Men hon är en processmänniska, lärare i grunden. Så hon fick oss att processa och 

processa. ” Verksamhetschef 2 

Att ha en positiv inställning är något respondenterna generellt talade om. Ingen av dem kunde 

dra sig till minnes att de mötte någon som valde att inte delta i implementeringsarbetet. Det 

handlar om att starta en förändringsprocess och för att den skall lyckas krävs det att någon 

leder arbetet med en positiv inställning. 
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Det krävs därmed att det finns en engagerad och drivande ledning som har en vilja att detta 

arbete skall lyckas – något som omvårdnad har haft. Framför allt har detta arbete letts av de 

tre verksamhetsutvecklarna. Men det har även funnits fler personer som har varit goda 

tillgångar för att arbetet har lyckats så väl som det har gjort inom förvaltningen, där bland 

annat ekonomiansvarige/controllern beskriver produktionschefen som en ”spindel i nätet” 

under denna implementeringsprocess. 

3.4.1. Verksamhetsutvecklare 

En ständigt återkommande övertygelse till varför implementeringen av det balanserade 

styrkortet inom omvårdnad har kommit så långt som den har gjort var de tre 

verksamhetsutvecklarna. Verksamhetsutvecklare är en tjänst som har funnits sedan 2005, 

vilket innebär att det är en relativt ny tjänst, och finns nu inom vissa större förvaltningar 

berättar personalchefen. De beskrivs ha varit drivande i arbetet och har fungerat som stöd för 

resterande förvaltning.  

”Utan våra verksamhetsutvecklare hade vi aldrig fått till det här” Produktionschef 

”Dem har varit ett stöd för alla nivåer och enheter i arbetet med balanserad styrning hela 

tiden” Controller/ekonomichef kommunledningskontoret 

Närheten som upplevdes genom verksamhetsutvecklarnas närvarande införning av styrkorten 

resulterade inte bara i att verksamhetscheferna fick god hjälp med att förmedla informationen 

och kunskapen till sina medarbetare. Det förmedlade även en känsla av att beslutet om att 

omvårdnad skulle börja använda sig av styrkort inte är ett kommuncentralt taget beslut, utan 

att det är något som det arbetas med långt ut i förvaltningen.  

”Eftersom vi fanns i staben, var vi väldigt mycket ute direkt och träffade medarbetarna, det 

tror jag är en av framgångsfaktorerna. På ett sätt kommer det uppifrån, men det har inte gått 

i flera led, vi kommer direkt från staben och ut till medarbetarna och cheferna” 

Verksamhetsutvecklare 1 

3.4.2. Direktkontakt vid spridningen 

Verksamhetsutvecklarna förstod vikten av den personliga kontakten när styrkorten skulle 

presenteras ute i de olika verksamheterna. Det var inte talan om en envägskommunikation där 

verksamhetscheferna skulle få en föreläsning om vad balanserad styrning och styrkort är för 

något, och att de själva sedan skulle tolka och implementera detta bland sina medarbetare. 
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Istället fick verksamhetscheferna ett erbjudande om att få personligt besök av en 

verksamhetsutvecklare som skulle vara med dem som stöd när styrsättet skulle presenteras för 

första gången – ett erbjudande som många tog till vara på.  

"Det är bra om någon utifrån kommer och informerar till alla, på det sättet får alla samma 

information. Det minskar missförstånden" Medarbetare, personlig assistans 

3.5. Processinriktat arbete  

Process var ett begrepp som ingen av respondenterna frångick att tala om; allt arbete som sker 

inom förvaltningen har påtalats skall ses som en process och att förändringar skall ske över en 

natt är inte realistiskt i en sådan stor förvaltning.  

”I grund och botten har vi beslutat att om vi väljer att gå in i något, så ska vi gå in med 

synsättet att vi är i en process. Vi jobbar mot målet, men det får ta tid och vi tillåter oss själva 

att göra fel. Det gäller att lära sig av felen” Verksamhetschef 2 

3.5.1. Processer får ta tid 

Respondenterna talade om att när ett nytt tankesätt införs, genom implementeringen av 

balanserade styrkort, måste det medtas i beräkningarna att det kommer att ta tid. Balanserat 

styrkort var ett helt nytt arbetssätt för många, så därför talades det om att arbetssättet måste få 

tid att mogna då det tar tid innan det landar. Genom det processinriktade tänket medförs även 

att det är är ett arbete som inte blir klart, utan arbetet med att implementera balanserat styrkort 

skall vara ett pågående arbete som inte skall ha ett slut.  

"Man blir ju aldrig klar, men arbetet har börjat rulla på" Medarbetare, personlig assistans 

Inte bara mognadsgraden är andledningen till att implementeringsprocessen måste få ta tid. 

För att vara säker på att informationen sprids till målgruppen krävs det att denna tas upp flera 

gånger i olika sammanhang. Om någon eller flera har tankarna på annat håll just när 

informationen förmedlas, finns risken att avgörande information för förståelse går förlorad.  

”Ibland är tankarna på annat håll, vilket kan leda till att en avgörande mening för att förstå 

helheten kan missas.” Verksamhetschef 1 

Gävle Kommuns nysatsning med att få den balanserade styrningen att sprida sig inom 

samtliga förvaltningar och bolag under kommunens regi, den så kallade ”andra vågen” är 
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något som vissa av våra respondenter påtalade såg ljust på. Majoriteten hade dock inte hört 

om denna nysatsning innan vårt besök. 

”När det presenteras att det man skall börja med något nytt syns skräcken i ögonen. Man kan 

tänka: Varför ska vi behöva lära om när vi redan har det så bra? Det gäller att motivera med 

att det inte handlar om att vi ska lära om, utan istället att vi skall strukturera upp och 

balansera.” Verksamhetschef 2 

3.5.2. Får göra fel 

”Man får misslyckas. Gör en sak, lär dig, gör på ett annat sätt” Medarbetare, personlig 

assistans 

På liknande sätt som vi nämnde ovan om att implementeringsprocessen måste få ta tid, är det 

även viktigt att klimatet i förvaltningen förmedlar känslan av att det är okej att göra fel.  

Produktionschefen talade om att lära genom att göra. Genom att prova sig fram upptäcks vilka 

delar som fungerar, samtidigt som motsatsen att något inte görs på bästa sätt kan uppkomma. 

Men utifrån ett processperspektiv innebär detta att arbetssättet går att ändra på. Även om 

saker inte har gjorts fel, så kan något eventuellt ha gjort på ett annat sätt för att bli ännu bättre 

Verksamhetscheferna berättar att de under sina ledningsmöten flera gånger kommer på sig 

själva att falla in i verksamheten, när de egentligen skall föra en diskussion gällande 

chefsgruppen. Då menar de att de får backa i frågorna och börja om. Verksamhetsutvecklare 1 

berättar även att de har lärt sig att målen ibland måste omformuleras för att vara mer 

lättförståliga. 

"Det är viktigt att förbättringsarbetet får misslyckas, det är en pågående process" 

Medarbetare, personlig assistans 

3.5.3. Få styrkorten att leva 

Det är en sak att gå ut med informationen om att det nya styrsättet skall börja användas; och 

ett helt annat att faktisk använda det. Balanserade styrkort är något som skall användas i det 

dagliga tänket när beslut fattas och skall vara ett verktyg för att skapa denna balans i 

verksamheten. Till en början berättade en medarbetare om att de kände att det var svårt att 

veta vad de ville få ut av att börja arbeta på detta sätt. Verksamhetsutvecklare 1 berättade om 

vikten av att omsätta teorin till något praktiskt och konkret. 
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”Det är inte så lätt i vardagen att få det här som ett riktigt levande material, det tror jag är 

svårigheten, kanske den största utmaningen” Verksamhetsutvecklare 1 

Omvårdnad tog till sig och började arbeta utifrån styrkorten redan i starten av kommunens 

införande av balanserad styrning. Till en början blev perspektiven dock något som sattes i en 

pärm för att tas fram först ett år senare, berättar en medarbetare inom personligt assistans. 

Varvid en annan medarbetare fyllde i att det som stod i papperna till en början inte var samma 

sak som de gjorde i verkligheten.  

Inom omvårdnad arbetades det från tidigt stadie utifrån styrkorten, men kunskapen och 

förståelsen för arbetssättet satte sig inte fullt ut till en början. Det lades mycket tid på att gå 

igenom hur Styrkorten fungerade innan det faktiska arbetet kunde starta, eftersom de då inte 

användes så ofta. Under tidens gång användes de balanserade styrkorten inom allt fler 

funktionsområden, vilket gjorde begreppen mer bekanta samt förståelsen för innebörden 

ökade. 

”De två första åren använde vi oss av overhead för att beskriva Styrkorten för våra 

medarbetare. Vi stod framme vid tavlan och berättade om hur vi kunde tänka, genom att bena 

upp till exempel målen.” Verksamhetschef 2 

”För oss blev det väldigt viktigt att hålla i det här praktiska: papperna, dokumenten och  

skrivandet. Vi låste upp vårt tänkande kring dessa Styrkort” Verksamhetschef 2 

Förutsättningarna för att implementera balanserad styrning ser olika ut beroende på hur din 

arbetssituation ser ut. Personalchefen berättar om att det skiljer sig mycket om du arbetar på 

ett särskilt boende eller som personlig assistent. Personliga assistenter träffar inte sina 

kollegor på samma sätt som det görs inom särskilt boende. Men trots det har de lyckats 

kommit väldigt långt inom hela förvaltningen. 

Idag anser respondenterna vi har talat med inom omvårdnad att de balanserade styrkorten har 

blivit en naturlig del i deras verksamhet. Majoriteten är väl insatta i vad styrkorten är för 

något och det används inom flera samanhang idag än när implementeringsprocessen började. 

Verksamhetschef 1 berättar att de utgår ifrån styrkortet på allt från planeringsdagar till 

arbetsplatsträffar varvid verksamhetschef 2 fyller i att hon han komma på sig själv att hon 

tänkter utifrån de fyra perspektiven i vardagliga beslut som skall tas, vilket hon gav konkreta 

exempel på. Medarbetarna inom personlig assistans menar däremot att de har kommit väldigt 
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långt i implementeringen, men att de inte har kommit så långt att det används på alla möten, 

vilket är meningen att de skall göra.  

3.5.4. Fortsätter se framåt 

 

”processen fortsätter fortfarande, den tar aldrig slut” Verksamhetsutvecklare 2 

Trots att omvårdnad som förvaltning inom Gävle Kommun har påtalats i olika sammanhang 

ha kommit förhållandevis långt i sin implementeringsfas, innebär detta inte att de kommer att 

nöja sig med vart de ha kommit idag. En process skall ständigt fortgå för att kunna fortsätta 

att utvecklas. Vetskapen om att det alltid går att utveckla styrmodellen påtalades och flera 

respondenter berättade om vissa delar som de redan nu ansåg skulle kunna förbättras. Dessa 

förslag handlade bland annat om att se mer till balansen, att bli bättre på att sammankoppla 

perspektiven, underlätta arbetsprocessen samt att bli bättre på att följa upp arbetet.  

Medarbetarna inom personlig assistans talar om de tillsatta utvecklingsledarna, som inom 

personlig assistans är personer som har sökt för att få ökat ansvar för förbättringsarbete, som 

en viktig källa i det kommande arbetet. De berättade att de på deras initiativ har börjat  

genomföra förbättringsarbete utifrån perspektiven.  

”Arbetssättet är utvecklingsbart och vi är inte färdiga på något sätt, utan vi jobbar hela tiden 

med det här.” Verksamhetschef 1 

 

Personalchefen berättar själv om att hon inte drar sig för att berätta om saker hon tycker är fel 

eller skulle kunna göras på annat sätt. Hon talade positivt om hur långt arbetet med den 

balanserade styrningen har kommit idag, de är noga med att se utifrån vilket perspektiv olika 

aktiviteter hör. Dock säget hon att hon saknar kopplingen emellan perspektiven. En aktivitet i 

ett perspektiv har generellt inverkan även på andra perspektiv. Denna kedja är något hon anser 

att de borde kunna utveckla. Hon anser även att det all information framöver skall kunna 

paketeras i ett it-system för att underlätta arbetet.  

3.6. Undvika att krångla till det 

Vid uppstart av implementeringen av balanserad styrning förespråkades det bland 

respondenterna att det underlättar om det görs så enkelt som möjligt. När 

verksamhetsutvecklarna introducerade arbetssättet ute i verksamheten hade de målet att 
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förklara det så mycket som möjligt. De tog tillvara på styrkorten som verksamheten snabbt 

tog till sig.  

”För oss är det inte viktigt att våra medarbetare vet att det heter balanserad styrning eller 

vart ifrån det kommer, eller vilka som använder det. För oss är det viktigt att få till 

styrningen, delaktigheter och att få till innehållet. Det är det vi har fokuserat på och skalat 

bort allt annat” Produktionschef 

Problemet är att det enkla kan vara svårt att genomföra. Till en början beskrev 

verksamhetschef 2 att det kändes som att de skulle börja med något helt nytt, när det 

egentligen handlar om att bevara men att strukturera. Innan de började arbeta med styrkort 

inom omvårdnad, berättade resopondenter om att det årligen skulle skrivas en 

verksamhetsberättelse. Detta arbete var väldigt tidskrävande och krävde stor eftertänksamhet 

inför vad som skulle vara med i denna. Efter att förvaltningen införde styrkorten skall 

fortfarande denna verksamhetsberättelse utformas. Numera görs den dock utifrån de fyra 

perspektiven, som även behandlas under resterande året i andra formationer, men denna 

förändring innebar att arbetet underlättades och det krävdes inte länge en lika stor 

ansträngning för att producera denna verksamhetsberättelse. 

”Den här modellen är så mycket enklare för cheferna att arbeta med” Produktionschef 

3.6.1. Något konkret att hålla i 

”Det kändes jättesvårt att ge sig in i det här och försöka uttrycka sig om något som jag inte 

ens förstod helt själv” Verksametschef 1 

Bergreppen balanserat styrkort och balanserad styrning var helt nytt för de allra flesta vi har 

talat med när de skulle introduceras. När användandet väl skulle ta fart beskrevs för oss ett 

upplevt behov av att ha något konkret att hålla i – ett dokument eller en modell. Eftersom 

känslan av att inte besitta någon större kunskap har påtalats, berättade verksamhetscheferna 

för oss om hur de greppade tag i Styrkorten som hade framarbetats. Verksamhetschef 2 säger 

att styrkorten gjorde att arbetet kändes väldigt konkret. Personalchefen säger att det skulle ha 

underlättat mycket om de detta material hade kommit kommuncentralt, istället för att varje 

förvaltning och bolag skulle skapa deras eget material. 
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”Om det finns mallar och exempel på hur det ska se ut, så är det bara till fördel. Varför ska 

7500 anställda, eller 400 chefer, lägga energi på hur alla vill ha det, så det resulterar i att 

alla ser olika ut?” Personalchef 

Verksamhetsutvecklarna arbetade fram styrkorten som skulle användas. Det framkom inte 

någon information om att liknande material skulle ha tillgivits från kommunkoncernen, utan 

detta arbete skedde inom omvårdnads förvaltning utifrån den information som de blivit 

tilldelade från kommunen. Genom att ha konkret material förenklar det arbetet med att förstå 

vad som skall göras. Verksamhetsutvecklarna utvecklade ett styrkort för varje perspektiv just 

för att skapa denna konkreta känsla. 

3.6.2. Ibörjan kändes inte Balanserad Styrning och Styrkorten som samma sak 

Att ha full fokus på det balanserade styrkortet har bevisligen fungerat, då vetskapen om dem 

sägs vara väl spridd och användandet ökar ständigt. Vad som blev bieffekten av detta var att 

förståelsen för sambandet mellan balanserade styrkort och balanserad styrning, enligt 

respondenternas minnesbild, inte diskuterades. Den så kallade ”styrkortsmodellen” lyckades 

väl att implementeras, men under tidens gång berättade verksamhetscheferna om att de 

successivt började inse att det fanns ett samband mellan styrkorten och att ha balanserad 

styrning. Att styrkorten är en metod för att uppnå balanserad styrning. 

”Kanske hörde vi ordet balanserad styrning redan då, men eftersom vi fick det presenterat för 

oss som styrkortsmodellen kopplade vi inte ihop delarna.” Verksamhetschef 2 

Än idag påtalades viss osäkerhet kring sambanden mellan balanserat styrkort samt balanserad 

styrning hos medarbetarna inom personlig assistans.  När vi frågade kring dessa två begrepp 

var balanserat styrkort ett arbetsverktyg som de ofta använder. Men begreppet balanserad 

styrning var nytt för de flesta. 

3.6.3. Gemensamma begrepp i hela kommunen 

”Det gäller att ha gemensamma begrepp och definitionssätt” Controller/ekonomichef 

kommunledningskontoret 

Både när implementeringen började under år 2006, samt nu inför den ”andra vågen” som nu 

har påbörjats, har det upplevts att det inte har funnits tillräckligt klara riktlinjer för vilka 

begrepp som skall användas inom Gävle Kommun när det talas om denna styrmodell. Inom 
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omvårdnad är det blanserade styrkortet det begrepp som används mest, även om blanserad 

styrning successivt används mer.  

Motivet bakom varför det är viktigt att använda samma begrepp inom alla förvaltningar och 

bolag hänvisas till att de faktiskt arbetar inom samma kommun. Genom att ha centrala 

direktiv och material samt material som de kan använda sig av. Verksamhetsutvecklare 2 

anser att det skulle bidra till en gemensam syn inom kommunen om de arbetar utirån samma 

verktyg. Istället berättade personalchefen att informationen har smygits in. 

”Förutsättningarna för varje lyckad implementeringsprocess är att alla nivåer i 

organisationen nås av samma budskap och att alla mottagare förstår, accepterar och agerar 

utifrån dess innehåll. ”(Ur rapport skriven av styrgruppen för ”andra vågen” 2011-02-15) 

Några konkreta exempel för vilka problem det kan medföra om det inom Gävle Kommun 

används olika begrepp vid arbetet med den balanserade styrningen. Främst handlade dessa om 

när situationer uppkommer då personer från förvaltningar och bolag emellan skall diskutera 

och dela erfarenheter med varandra. Det kan uppstå oförståelse för varandras arbete när det 

talas om både handligsplaner, styrkort, samt aktivitetsplaner, när det egenligen talas om 

samma sak säger personalchefen. Hon ger ett exempel på att om diskussionen om balanserad 

styrning kommer upp under en medarbetardag eller arbetsmiljödag kan detta leda till att 

förvaltningarna och bolagen emellan inte förstår varandras arbete. 

”Alla gör på ett sätt, eftersom det inte är någon som har sagt att man ska göra på något 

annat sätt.” Personalchef 

3.6.4. Användandet av begrepp inom  omvårdnad begränsades till att tala om 

styrkort 

Att ha gemensamma begrepp leder oss över det faktum att använda sig av begrepp generellt 

sett. Som vi tidigare omnämnt är balanserade styrkort ett utbrett begrepp som merparten av 

omvårdnad idag känner till väl. Sedan har begreppet balanserad styrning successivt blivit mer 

igenkänt, trots att sambandet dem emellan kan ha vissa tveksamheter bakom sig. 

Verksamhetscheferna var överens om vikten av att använda sig av begrepp, men menade att 

vissa begrepp kan förenkla arbetet, medan andra gav känslan av att de skulle försvåra 

accepterandet – till exempel om de skulle använda det engelska begreppet Balanced 

Scorecard.  



36 

 

”Ibland ska man använda uttryck, men jag tror inte att medarbetarna skulle känna sig så 

bekväma med det det engelska uttrycket Balanced Scorecard” Verksamhetschef 1 och 2 

”Jag tror att vår framgång var att vi inte talar om balanserad styrning eller Balanced 

Scorecard - vi pratade om Styrkort” Produktionschef 

3.7. Engagemang och passion 

Engagemang och passion är två viktiga byggstenar för att det skall ske en förändring med 

lyckat resultat. Att visa engagemang för något sprider även av sig på medarbetarna. 

”Det bygger på motivation, entusiasm, passion och ansvar. Alla dessa delar ska stämma när 

vi väl pratar om de här sakerna.”  Verksamhetschef 1 

3.7.1. Se att det görs framsteg 

Verksamhetschef 2 berättade att hon kände sig stolt när hon kopplande på tänket utifrån 

styrkorten i vardagen och verksamhetschef 1 berättar att hon under chefsträffarna har insett att 

de inom omvårdnad har kommit långt i kommunen. De båda talar om hur viktigt det är att få 

denna insikt om att vad dem gör faktiskt är väldigt bra, det ger en positig känsla.  

Personalchefen beskrev en arbetsmiljödag under 2007 när hon under ett föredrag kom in på 

balanserad styrning, så märkte hon att publiken satt med frågande ansikten. Hon frågade om 

de kände igen begreppen och då var det endast en person som svarade ja.  Det visade sig 

sedan att denna person arbetade inom omvårdnad och att hon  sedan spontant berättade om att 

hon sedan de började att använda balanserat styrkort hade förstår hur allting hänger ihop i 

kommunen.  

”Det var som musik! Hon menade att genom det här styrkortet så ser hon de 

kommunövergripande målen, hon kan följa det och så fram till att här gör vi aktiviteter, på 

den här enheten som går emot det här målet. Det tyckte jag var så häftigt! För då kan man 

väl verkligen säga att oj, här har vi lyckats med implementeringen.” Personalchef 

3.7.2. Positiv inställning 

En positiv inställning underlättar implementeringsprocessen och sprider motivation till att 

andra skall följa efter med samma inställning. När respondenterna såg tillbaka på tiden då allt 

började mindes de tillbaka på ett positivt klimat och kan inte minnas någon negativ inställning 
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till vad som skulle komma att ske.  Medarbetarna inom personlig assistan menar att det bara 

finns positiva saker med arbetssättet, att det gör att alla bidrar. 

”Det vi lade kraft på var att på att försöka motivera, uppmuntra och ge kraft till 

verksamheterna att arbeta med frågan” Produktionschef 

Bland medarbetarna inom personlig assistans fanns det dock precis i början en viss skepticism 

precis vid uppstarten, som sedan gick över. 

”Man tänkte: Vad har dem nu hittat på?” Medarbetare, personlig assistans 

”Vad är det för mening med det, varför ska vi använda detta?” Medarbetare, personlig 

assistans 

För att implementeringen skall spridas så det används övergripande i hela Gävles Kommun är 

det viktigt att kunna motivera varför det skall göras, säger personalchefen. Att påvisa att det 

skall underlätta arbetet och inte försvåra. Med denna vetskap förväntas inställningen inför 

förändringar att bli bättre. 

”Ytterligare en faktor som underlättar implementeringen är att organisationen delar de 

grundläggande värderingar som utgör basen i verksamhetens syfte och mål. Först vid en 

sådan delaktighet tar varje medarbetare också sitt ansvar fullt ut för sin del i genomförandet 

av den förändring som informationen ytterst syftar till. ”(Ur rapport skriven av styrgruppen 

för ”andra vågen” 2011-02-15) 

Inom omvårdnad påbörjades arbetet med att införa balanserat styrkort innan de hade fått några 

tydliga direktiv kring det. Personalchefen säger att de under 2006 fick information om att 

balanserat styrkort skulle börja användas. De märkte däremot att direktiven inför 

verksamhetsberättelsen inte utgick från perspektiven. De valde därför att på eget initiativ 

börja arbeta utifrån de dåvarande fem perspekiven och sorterade målen under dessa. Detta 

menar hon kan ha gett dem lite försprång i arbetet som och skapade snabbt en vana att 

planeringsprocessen skulle ske utifrån perspektiven.  

3.8. Kunskap  

”Det beror inte på att man ger ut informationen, det beror på hur” Verksamhetschef 2 
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3.8.1. Började  i det lilla 

Inför implementeringen av balanserade styrkorten tillfrågades respondenterna hur 

förkunskaperna kring styrsättet var. De flesta hade ingen förkunskap om det, vilket har 

resulterat i att kunskapsspridningen fick börja från grunden. Det berättades om att 

fokuseringen på styrkortet gjorde att det var enklare att ta till sig och att det började i det lilla. 

Det tog därefter en tid för detta att mogna samt att kunskaperna skulle nå fram till alla 

medarbetare. Verksamhetschef 2 berättar att de till en början inte alls kände sig tillräckligt 

förberedda. Att de inom organisationen började tala om enbart styrkort, tror hon var en av de 

grundläggande anledningarna till att balanserat styrkort började användas, och att det därefter 

har vuxit. 

Däremot skedde det ingen direkt utbildning för berörda parter, utan kunskaperna förmedlades 

från centralt i kommunen och via främst verksamhetsutvecklarna genom personlig kontakt 

med verksamhetscheferna vidare till medarbetarna. 

3.8.2. Kompetensutveckling 

”Vi verksamhetsutvecklare har varit väldigt behjälpliga för att implementera det här tänket 

kring styrkort, att arbeta utifrån våra perspektiv, sen har vi gjort det väldigt enkelt” 

Verksamhetsutvecklare 1 

Under tiden som balanserade styrkort infördes inom omvårdnad i Gävle Kommun, var 

förvaltningen redan i en kompetensutvecklingsfas. Verksamhetsutvecklarna hade ansvaret för 

denna utveckling som till stor del handlade om att öka kunskapen och förståelsen kring 

kommunens värdegrundsarbete. Samhörigheten mellan värdegrundsarbetet och 

implementeringen av balanserade styrkort framkom och därmed föll det sig naturligt att 

verksamhetsutvecklarna blev ansvariga även för detta arbete. 

I samma period gick verksamhetscheferna en kurs om hur lärandeprocesser går till och hur vi 

lär oss på Högskolan I Gävle, vilket påtalades ha varit till hjälp för att kunna implementera 

balanserat styrkort. Denna kompetensutvecklingsfas som pågick innan styrkorten 

presenterades resulterade även i att ett antal utvecklingsledare tillsattes. Denna position bestod 

av medarbetare, som på sina arbetsplatser har ett tillökat ansvar för att förbättringsarbeten 

skedde kontinuerligt. Enligt medarbetarna vi har talat med har dessa utvecklingsledare varit 

en viktig tillgång i arbetet med att implementera balanserade styrkort inom kommunen. 
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”Utvecklingsledarna har haft en central roll. Utan dem hade det sett annorlunda ut” 

Medarbetare, personlig assistans 
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4. Analys  

 

I detta kapitel analyseras den information vi har fått i vår empiriska del med stöd utifrån 

teoretisk fakta. 

 

 

I början av vår teoretiska referensram presenterade vi tre olika undersökningars och litteratur 

som sammanfattar olika delar som anses viktiga för att lyckas med en 

implementeringsprocess. Utifrån detta kommer vi nedan att jämföra dessa teorier och sedan se 

hur de överensstämmer med det empiriska material vi har fått fram.  Vi kommer att ge en 

översiktlig bild av vår empiriska del, men kommer endast att analysera de delar vi anser är 

mest intressanta. 

4.1. Allt handlar om intresserade, motiverade och delaktiga 

medarbetare 
När vi jämför de tre teorier vi har valt att ta med kring implementeringprocessen är det en 

punkt som vi anser framhävs mest; att få samtliga medarbetare att bli intresserade, motiverade 

och delaktiga i det arbete som sker. Även Kaplan och Norton (1999) har vi presenterat mer 

ingående kring hur de ser på vikten av aktivt deltagande. Bicheno (1991) anser vidare att det 

är det är en stor aktivitetsnivå som medför att en implementering lyckas. Till grund för vårt 

empiriska material valde vi att intervjua personer med olika befattningar för kunna se hur 

berättelserna skiljer sig åt beroende på deras roller. Det har påvisats ett enormt intresse och en 

stark tro på balanserad styrning genomgående i hela förvaltningen, vilket vi tror är en 

avgörande förklaring till varför de har varit så framgångsika i arbetet med den nya 

styrmodellen. Verksamhetscheferna berättar att de finner ett stort stöd i varandra i arbetet och 

att de känner att det finns acceptans för att göra fel. Även de medarbetare vi har talat med 

berättar att deltagandet har ökat liksom förståelse för arbetssättet och en medarbetare 

uppskattar att cirka åttio procent är med på arbetssättet idag. Arneson (2005) påtalar även 

vikten av att medarbetarna känner att de har en möjlighet att inverka på de förändringar som 

sker inom organisationen, samt att de känner att de har makten att påverka och möjlighet att 
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säga vad de tycker. Den delaktighet som respondenterna har påtalat att de känner, anser vi 

beror på att de har en känsla av att ha en personlig inverkan på implementeringen) 

4.2. Enkla och tydliga styrkort krävs  
Vi har upplevt under våra intervjuer att samtliga respondenter är medvetna om att arbetet är 

en pågående process som inte skall ses som klar, vilket är en annan punkt som är 

återkommande i de modeller vi har presenterat i teoriavsnittet. I avsnittet kring svårigheter vid 

implementering skriver Kaplan och Norton (2001) att det inte är ovanligt att det balanserade 

styrkortet behandlas som ett systemprojet, instället för ett ledningsprojekt som han menar att 

det faktiskt är. Detta problem är vanligast när ett konsultföretag anlitas, men kan även 

jämföras med att fokuset ligger helt på utformningen, men att arbetet sedan inte används av 

medarbetare och chefer. För att se till kommunen som helhet tror vi att detta kan vara en 

anledning till att spridningen av balanserad styrning inte blev så framgångsrik som önskat. 

Genom våra intervjuer har vi tolkat det som att det nya arbetssättet har smugits in och att det 

har varit oklar information om vem eller vilka som har varit ansvariga för processen. Inom 

den förvaltning vi undersökt däremot togs tidigt ett beslut om att skapa enkla och tydliga 

styrkort som sedan spreds vidare inom förvaltningen. Fokuset lades därmed inte på 

utformningen, utan istället på användandet, vilket vi ser som en av faktorerna som har gjort att 

implementeringen har blivit så pass framgångsrik. Att få arbetet att bli en naturligt levande del 

i arbetet säger verksamhetsutvecklare 1 troligtvis är den största utmaningen.  

4.3. En lyckad imlementering bygger på engagerat ledarskap 
Samtliga modeller i vår teoretiska referensram tar upp vikten av det sociala stödet i form av 

ett aktivt, vägledande ledarskap. Inom omvårdnad tilldelades verksamhetsutvecklarna 

uppgiften att utveckla och sprida det balanserade styrkortet. Genom att samtliga 

verksamhetschefer fick möjligheten att få besök av en verksamhetsutvecklare som berättade 

om arbetet för medarbetarna. Därefter har verksamhetsutvecklarna varit delaktiga i att få 

styrkorten att bli levande och användas flitigt i förvaltningen. Respondenterna berättade att 

styrmodellen var något helt nytt för de allra flesta och någon direkt utbildning genomfördes 

inte. Hylander och Olsbäck (2004) kom i sitt examensarbete fram till vikten av att ha kunskap 

kring styrkortet för att lyckas med implementeringen. Inom förvaltningen lades fokus mer på 

vad Arneson (2005) kallar ”lärande på individuell och organisatiorisk nivå”, som även kan 

kopplas samman med vad Hylander och Olsbäck (2004) skriver om förståelse.  

Respondenterna berättade att arbetet började i det lilla då de fattande grepp om styrkorten och 
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sedan har förståelsen växt.  Vår bild är att implementeringen har blivit framgångsrik med 

hjälp av engagemang istället för kunskap.  

4.4. Bevis på resultat krävs för att upprätthålla motivationen 
Något som det talades väldigt varmt och engagerat om under intervjuerna, var historierna 

kring när de har kommit till insikten att de faktiskt har kommit ganska långt inom omvårdnad 

i användningen av balanserat styrkort. Verksamhetschef 2 beskrev en stolthetskänsla när hon 

kom på sig själv att tänka utifrån perspektiven i vardagen och personalchefen beskrev när hon 

under en föreläsning i filmstaden såg en allmänt frågande publik när hon började tala om 

balanserad styrning. När hon sedan frågade om dem visste vad balanserad styrning var för 

något, ställde sig en person upp och svarade ja, denna person kunde både beskriva vad det 

balanserade styrkortet var, men även vad modellen gick ut på. Det visade sig även att denna 

person som hade svarat, arbetade inom omvårdnad. Att se resultat på arbetet anser Bolman 

och Deal (2005 ref till Kotter) är viktigt för att se tidliga bevis för att arbetet går och rätt håll 

samt för att behålla motivationen.  

När vi jämför vårat empiriska material med den teori vi funnit har vi kommit fram till att en 

faktor som kan leda till en misslyckad implementering av balanserat styrkort, relaterat till vad 

Holmstrand och Karlsson (2001), Hylander och Oldsbäck (2004) med flera skriver om att det 

inte avsätts tillräckligt mycket resurser till implementeringsprocessen. Dessa resurser är av 

både ekonomiskt slag, men även mäskliga resurser som skall stödja medarbetarna genom 

förändringarna. Inom förvaltningen tilldelades verksamhetsutvecklarna ansvaret för att sprida 

och motivera arbetet med balanserat styrkort och idag arbetar verksamhetscheferna i stor 

utsträckning med styrmodellen. Om problem uppstår har verksamhetscheferna stort stöd i 

varandra, men de har även chansen att kontakta verksamhetsutvecklarna om så behövs. 

Det faktum att den första implementeringsprocessen inom kommunen var ett ”smygprojekt” 

kan ha haft sin påverkan, då omvårdnad fick chansen att ha implementeringen i den takt de 

behagade. De hade möjligheten att låta det hela mogna, vilket också är något som de 

intervjuade har tagit upp som något som spelat en stor roll. Det är viktigt att det finns en chans 

till en mognadsprocess, att få med samtliga medarbetare på idén, och att ha tiden för att gå 

igenom och förklara modellen. Att ha möjligheten och tiden att ta upp modellen på flertalet 

sammankomster och möten, att på något sätt plantera idén och ”tänket” hos medarbetarna är 

något som omvårdnad haft möjlighet att göra, då ingen har ”haft ögonen” på dem under 

implementeringsprocessen.  
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4.5. Att förenkla leder inte alltid till ökad förståelse 
Slutligen vill vi ta upp en sak som det inte har påtalats något om i den teori vi har valt att ha 

med, men som berättades mycket om under våra intervjuer. Samtliga av våra respondenter vi 

har talat med, anser att det är viktigt att inte krångla till saker och ting när man är i en 

implementeringsprocess. Inom omvårdnad har enkelhet varit ett av ledorden. Problematiken 

med att förenkla arbetet så pass mycket som verksamhetsutvecklarna har valt att göra är att 

relevant information går förlorad. Bolman och Deal (2005) citerade Einstein som sade att 

”saker och ting bör göras så enkla som möjligt men inte enklare än så”. Under gruppintervjun 

med fyra stycken personliga assistenter framkom det att majoriteten av de närvarande inte 

kände sig bekanta med begreppet balanserad styrning. Vidare framkom det att de såg 

balanserat styrkort som ett riktigt bra arbetsverktyg, och entusiasmen och kunskapen kring 

styrkorten var påtalande.  

Vårat empiriska material visar att omvårdnad har haft en tendens att greppa tag i det fysiska 

styrkortet så mycket att det har resulterat i att man missat viktiga användningsområden för 

styrmodellen. När vi har analyserat materialet har vi funnit att det inte alltid finns en 

förståelse för att det grundläggande syftet med ett balanserat styrkort är att eftersträva balans 

av styrningen.  

Vår tolkning är att på grund av att arbetet har förenklats i den utsträckning som har beskrivits 

i intervjuerna, har helhetstänket för balanserat styrkort som en helhet i Gävle Kommun 

uteblivit i implementeringens tidigare stadium. Verksamhetscheferna beskrev att de nu på 

senare dagar har börjat insett hur balanserat styrkort och balanserad styrning hänger ihop. Vi 

tror även att det vore en fördel för omvårdnad, i sitt fortsatta arbete med det balanserade 

styrkortet, att sträva efter att använda gemensamma begrepp inom organisationen. Liksom 

personalchefen tror vi att det skulle underlätta vid de sammankomster man har med hela 

förvaltningen, när det samtalas mellan olika medarbetare om styrmodellen. Med 

gemensamma begrepp är vår tolkning att missförstånden skulle minska, och att samtliga 

medarbetare skulle få bättre gemenskap, oberoende av arbetsplats. 

.  
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5. Slutsats 

 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till genom vår fallstudie. 

Slutsatserna grundar sig på svaren som vi har fått från våra intervjuer och som ställs mot vår 

teoretiska del. I denna kommer vi att ge svar på syftet med undersökningen. 

 

 

Vår studie visar att de faktorer som har legat till grund för en lyckad implementering av 

balanserat styrkort i främsta hand grundar sig i engagemang och passion för arbetet. Redan 

när det informerades om att balanserat styrkort skulle börja användas inom kommunen tog 

enheten beslutet att gå in i arbetet helhjärtat. Respondenterna beskriver en genomgående 

positiv inställning till arbetet, som har spridit sig från ledningen ut till medarbetarna.  Bland 

medarbetarna inom personlig assistans framkom det att det hade varit en viss tveksamhet till 

en början, inte inför själva balanserat styrkort som styrmodell, utan mer utifrån den känslan 

att de ifrågasatte behovet av ett nytt arbetssätt. Denna inställning verkade dock ha vänt väldigt 

tvärt eftersom vi upplevde att medarbetarna var dem som talade varmast om arbetssättet.  

 

Utifrån våra intervjuer framkom det att tre verksamhetsutvecklare fick uppgiften att 

formulera styrkort och sedan sprida kunskapen samt hjälpa verksamhetscheferna att använda 

styrkorten. De använde en väldigt närvarande ledarstil när dem åkte ut till 

verksamhetscheferna och presenterade tillsammans med denne det nya styrsättet för 

medarbetarna. Enhetens engagemang och det fysiskt närvarande stödet som har erbjudit under 

arbetets gång har vi utifrån intervjuerna uppfattat som den viktigaste aspekten till att 

implementeringen av styrmodellen har varit så framgångrik. 

 

Vidare har vi utifrån de respondenter vi har talat med fått uppfattningen att det under hela 

implementeringarbetet har funnits ett processinrktat tänk. Samtliga respondenter påtalade att 

det inte går att förvänta sig att dessa slags förändringar skall gå över en natt, utan 

medvetenheten om att det tar tid har alltid varit närvarande. En känsla av att det finns 

acceptans för misslyckanden har påtalats, vilket har gjort att de har fått backa tillbaka och 

göra om ifall de känner att de är inne på fel spår. Verksamhetscheferna berättar att ett vanligt 
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fel de har begått är att de har haft lätt för att falla tillbaka in i verksamheten, när de egentligen 

skulle planera på chefsnivå. Omvårdnad fortsätter att se framåt på saker som kan utvecklas, 

och har inte för avsikt att nöja sig med att de har kommit så långt som de har gjort idag. De 

nämner konkreta saker som kan förbättras, från saker på övergripande nivå så som att bli 

bättre på att balansera mellan perspektiven till att hitta flera användningsområden för de 

balanserade styrkorten.  

Slutligen vill vi ta upp två områden som vi utifrån vår studie anser skulle kunna förförbättras 

ytterligare. Våra respondenter har påtalat en viss oro inför det faktum att Gävle kommun inte 

har gett några direktiv om vilka begrepp som skall användas gemensamt inom hela 

kommunen. I dagsläger utformar alla förvaltningar och bolag sitt eget material och beslutar 

därmed vilka begrepp som skall användas. Vissa respondenter trodde att detta kommer leda 

till missförstånd och oförmåga att diskutera styrmodellen förvaltningar och bolag emellan, 

eller att det åtminstonde skulle försvåra situationen. Respondenterna efterfrågade därför 

tydligare direktiv. 

Ett annat steg för att öka samhörigheten mellan de olika delarna inom kommunen är att ha ett 

gemensamt arbetsmaterial att arbeta utifrån. Inom omvårdnad påtalades det att de saknade ett 

konkret arbetsmaterial att arbeta utifrån när implementeringen påbörjades. Det efterfrågades 

därför ett förslag om att  kommunen skulle utfroma ett färdigt material som fungerar som en 

en mall för hur arbetet skall genomföras.  

Vårat andra uppmärksammande utvecklingsområde är att tydliggöra sambanden mellan 

balanserat styrkort samt att ha balanserad styrning. Informationen som spreds i början av 

implementeringen av styrmodellen hölls på en väldigt grundläggande nivå. Allt som inte 

ansågs vara det mest nödvändiga skalades bort. Resultatet av detta blev att 

”styrkortsmodellen”, som den kallades i början av processen, blev ett verktyg som de började 

använda. Den främsta problematiken vi anser oss ha sett är att grundtanken med att ha 

balanserad styrning inom Gävle kommun tappade fokus och känslan av att det var ett 

kommuncentralt beslut att alla förvaltningar och bolag skulle använda arbetssättet hade inte 

förmedlats till samtliga iblandade. Det positiva av detta blev att omvårdnad greppade tag i de 

styrkort som framtagits och användningsområdena samt kunskapen av dessa ökar ständigt.  

Följden blir dock att informationen och förståelsen för grundtanken att alla skall arbeta åt 

samma håll har begränsats ju längre ut i organisationen vi har kommit.  
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Den utvecklingsresa som har gjorts inom omvårdnad kan ses som ett inspirerande exempel på 

hur en implementeringsprocess kan gå till. De har lyckats sprida det nya arbetssättet, men 

påvisar även en medvetenhet kring delar som hade kunnat göra annorlunda samt på områden 

som behöver utvecklas. 
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Bilaga 2. 

Gävle Kommuns Balanserade Styrkort 

I en undersökning genomförd under 2007, på uppdrag av SKL, konstaterades att cirka 

tjugofem av sveriges kommuner tillämpade balanserad styrning, helt eller delvis. 

Utvecklingen har gått från en stark betoning på mätning, till att man inom organisationerna 

har en tydlig struktur som underlättar dialogen kring den egna organisationens styrningen, 

men som även bidrar till att minska risken för att man glömmer viktiga perspektiv. (Ur 

rapport skriven av styrgruppen för ”andra vågen” 2011-02-15) 

Under 2008 genomfördes en enkätundersökning för att bedöma nulägesstatusen för den då 

införda balanserade styrningen. Resultatet visade bland annat att kommunens olika 

förvaltningar och bolag var olika långt komna i införandet av styrmodellen, samt att det rådde 

en viss begreppsförvirring. (Ibid.) 

Under april månad 2010 träffades kommunkoncernens ekonomi- och personalchefer för att 

diskutera samt dokumentera nuläget, syftet var också att man ville skapa en handlingsplan 

som skulle ta organisationerna till ett önskat läge. Det som bestämdes var att man skulle göra 

en ny kraftsamling – en andra våg – med balanserad styrning. man bildade en styrgrupp, som i 

sin tur tillsatte en arbetsgrupp och formulerade ett konkret uppdrag med fyra punkter. 

Kommunens chefsdag som ägde rum i september 2010 fick balanserad styrning som fokus, 

man presenterade även ”andra vågen” samt dess styrgrupp, idén förtydligades även för 

närvarande chefer. (Ibid.) 

Den grundläggande idén bakom balanserad styrning är att en organisation måste vara bra 

inom flera olika områden för att kunna uppnå sin vision och långsiktiga mål, balanserad 

styrning innebär att verksamheten planeras, utvärderas och följs upp ur perspektiven man har 

valt, kommunens perspektiv är Medborgare & Brukare, Medarbetare, Hållbart Samhälle samt 

Ekonomi. Ett annat viktigt syfte med den här typen av styrmodell är att skapa delaktighet och 

kommunikation kring vision och strategiska mål. (Ibid.) 

Gävle kommun och dess bolag har valt att tillämpa balanserad styrning för ledning och 

styrning av verksamheten. Den balanserade styrningen anses vara en strukturerad metod som 
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omfattar ett flertal olika styrperspektiv för att styra mot, samt följa upp strategiskt, de viktiga 

mål man har satt upp för att nå den gemensamma visionen.  

Anledningen till varför kommunen har valt att använda sig av balanserad styrning är för att 

bredda kommunens styrsystem och tydliggöra de samband som har betydelse för kommunens 

utveckling. Man anser att modellen skapar förutsättningar för en tydlig struktur som 

underlättar dialog, delaktighet och en helhetssyn kring den egna organisationens styrning. 

(Ibid.) 

Den Balanserade Styrningen inom Gävle kommunkoncern omfattar fyra perspektiv: 

 Medborgare/brukare 

 Medarbetare 

 Hållbart Samhälle 

 Ekonomi 

Inom varje enskilt styrperspektiv fastställs mål samt beskrivningar av verksamheten. Genom 

att bredda styrningen säkerställs att hänsyn tas till flera perspektiv vid bedömning av vad som 

skapar värde och hur dessa samverkar med varandra. (Ibid.) 
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Figur 2: ”Förslag till beskrivning av Gävle kommuns styrmodell, tänkt att vara ’klickbar’ 

i digital form och på det viset enkel att navigera/fördjupa sig i.” (Ur rapport skriven av 

styrgruppen för ”andra vågen” 2011-02-15) 

Strategisk nivå 

Strategiarbete i en organisation handlar om att utvärdera olika alternativa handlingssätt och 

komma fram till hur man på bästa sätt når ett förutbestämt mål. Med strategi avses därför de 

mer långsiktiga mål som fastställs och en idé om hur vägen till måluppfyllelse kan se ut. 

Gävle kommun anser att strategin bör vara stabil, och att den i deras fall bör avse en längre 

tidsperiod på minst fyra år. (Ibid.) 

Ansvarig på strategisk nivå: Kommunfullmäktige och nämnder/styrelser 
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Taktisk nivå 

Taktik kan ses som ett planmässigt tillvägagångssätt anpassat till den aktuella situationen och 

som en mer detaljerad plan för att nå de kortsiktiga målen. Utifrån den aktuella situationen 

kan därmed taktiken förändras inom ramen för en given strategi. Syftet med taktiken är att 

den skall leda till en uppfattning om vad vi ska fokusera på och i vilka etappmål vi ska uppnå 

på kort sikt, under det närmaste året, för att slutligen nå de mer långsiktiga målen som man 

inom organisationen har satt upp. 

Ansvarig på taktiskt nivå: Nämnder/styrelser (Ibid.) 

Operativ nivå 

På operativ nivå beskrivs de konkreta handlingar och åtgärder som krävs för att uppnå de 

fastställda kortsiktiga målen. Det operativa arbetet keder till att tidsbestämda aktiviteter 

planeras, där även ansvarsförhållandet och de ekonomiska konsekvenserna är klarlagda. 

Ansvarig på operativ nivå: Förvaltnings- och bolagschefer (Ibid.) 

Vision 

En vision anses ofta vara ett framtida tillstånd som man vill uppnå, visioner behöver dock inte 

uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Visionen är långsiktig och 

omfattar ofta tidsperioder på minst 10 år.  

Gävle kommunfullmäktige har fastställt en vision för Gävle kommun som sträcker sig till 

2025. (Ibid.) 

Strategiska utvecklingsområden 

Kommunfullmäktige har kommit fram till fem strategiska utvecklingsområden som anger 

vägen till att uppnå kommunens Vision 2025. de strategiska utvecklingsområdena anses vara 

vikiga faktorer för att uppnå framgång, de fem områdena är: 

 Stärkt ledarskap och samverkan 

 Forma attraktiva livsmiljöer 

 Stimulera kompetens, innovationer och ledarskap 

 Utveckla kommunikationer och infrastruktur 

 Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt 
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Liksom visionen ska de strategiska utvecklingsområdena vara styrande kommunkoncernens 

prioriteringar och utvecklingsarbete vid utformning av verksamhetens inriktning inom de 

olika styrperspektiven. (Ibid.) 

Andra vågen 

Förutsättningarna för att implementeringen den ”andra vågen” ska lyckas är att alla nivåer 

inom organisationen nås av samma budskap samt att alla medarbetare förstår, accepterar och 

agerar utifrån dess innehåll. Utöver detta är det viktigt för implementeringen att alla de olika 

organisationerna inom kommunen delar de grundläggande värderingar som utgör grunden i 

verksamhetens syfte och mål. Det är först vid en sådan delaktighet som varje enskild 

medarbetare kan ta sitt fulla ansvar i sin del av genomförandet av den förändringen som 

krävs. (Ibid.) 

Information och kunskap 

Modellen i figur 1 är den som kommunen är tänkt att användas som hjälpmedel vid 

utbildningen av nya chefer, medarbetare, politiker och andra som är intresserade av 

koncernens styrmodell. Tanken är att modellen ska finnas i digital, klickbar form på 

kommunens hemsida. Det är en tydlig begreppsmodell med definitioner av samtliga begrepp, 

den ska vara enkel att navigera och fördjupa sig i. (Ibid.) 

Balanserad styrning i vardagen- kommunikation och uppföljning 

Styrningen utgår direkt från kommunfullmäktiges vision, mål och den årliga budgeten. 

Därefter bryts målbilden ned till delmål på varje enskild nivå. Dessa mål följs sedan upp och 

återrapporteras exempelvis från en förskola till Barn och Ungdomsförvaltningen, dess nämnd 

och till kommunfullmäktige. Syftet med styr- och uppföljningsmodellen är att verksamheterna 

ska ta tillvara på sina resurser och leverera tjänster under ständig förbättring och 

verksamhetsutveckling. (Ibid.) 
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Bilaga 3 

Balanserat Styrkort  

Upphovsmännen bakom Balanced Scorecard/Balanserat styrkort är amerikanarna Robert 

Kaplan, som arbetar som professor vid Harvard, och konsulten David P. Norton. 1990 fick de 

i uppdrag att studera samt utveckla ett förslag till framtida mätetal, som skulle kunna 

användas av företag och organisationer. Uppdraget kan ses som en följd av den minst sagt 

livliga debatt som under en längre tid hade förts om hur den amerikanska industrin förlorade 

konkurrenskraft, främst till Japan. (Lindvall, 2001) 

Den främsta förklaringen till den svaga amerikanska ställningen var att företagen ofta 

uppfattades vara för finansiellt och kortsiktigt orienterade. För de amerikanska cheferna, som 

var finansiellt inriktade, detta i kombination med att de ofta hade liten erfarenhet av företagets 

verksamhet - var deras främsta prioritet att på kort sikt kunna leverera goda ekonomiska 

resultat, än att skapa en långsiktig utveckling. I och med att man främst förlorade mark till 

Japan jämfördes självklart länderna i detta avseende, och till skillnad från de amerikanska 

cheferna, vad de japanska cheferna trogna mot företaget och genom arbetsrotation väl kunniga 

om företagets alla funktioner och arbetsuppgifter.  

Eftersom man använde sig av långsiktiga tidsperspektiv kunde man investera långsiktigt, man 

kunde exempelvis köpa marknadsandelar på det kortsiktiga ekonomiska resultatets bekostnad. 

(ibid.) 

Lindvall (2001) skriver vidare att inom ramen för Kaplan & Nortons uppdrag studerade man 

ett antal framgångsrika och innovativa amerikanska företags användning av nya mätetal. Det 

var dessa undersökningar som sedan resulterade i Balanced Scorecard, som för första gången 

presenterades i Harvard Business Review 1992. 

I de första artiklarna som publicerades såg Kaplan & Norton det Balanserade styrkortet endast 

som en pedagogisk sammanställning över de nya styrtal som företagen ansågs behöva 

tillämpa för att vinna konkurrenskraft. Det var först när den första boken publicerades 1996 

som budskapet var mer ambitiöst och omfattande, men betraktade nu styrkortet som företagets 

generella styrmodell. Kaplan & Norton har valt att uttrycka det på följande sätt: 



57 

 

“Ett väl utformat styrkort berättar historien om ett företags och/eller affärsenhetens strategi. 

Det identifierar och gör tydlig kedjan av antaganden om orsakssambanden mellan måtten på 

vad vi uppnår och de faktorer som påverkar detta, varje mått som väljs ut att ingå i ett 

balanserat styrkort bör ingå i en kedja av orsak-verkan-samband som kommunicerar 

meningen med affärsenhetens strategi till organisationen” (Olve et al 1997 ref till Kaplan & 

Norton 1996 ) 

Syftet är alltså att med stöd av styrkortet skall företagets strategi enklare kunna implementeras 

i verksamheterna och organisationerna. I och med utvecklingen av styrkortet har det även 

kommit att bli ett stöd för lärande och utveckling i organisationen. Båda dessa områden anses 

idag vara eftersatta och i behov av utvecklig, i och med detta har Kaplan & Nortons senare 

diskussioner ofta kommit att handla om att företag, med stöd av det Balanserade Styrkortet, 

skall kunna utveckla en styrning som stödjer enkelt lärande. Information skall utvecklas och 

användas för att företaget skall bli bättre inom befintliga aktiviteter, och utvecklat lärande, 

information skall användas för att ifrågasätta befintliga aktiviteter och utveckla ny kunskap. 

(Lindvall, 2001) Det främsta syftet med den här typen av arbete är att stärka företagets strävan 

efter inre och yttre effektivitet. Balanced Scorecard-modellen fyller därmed ytterligare ett 

syfte då den kan hanterad en viktiga balansgången mellan stabilitet och förändring i företaget. 

(ibid.)  

Olve et al (1997) menar att genom att använda det Balanserade Styrkortet kompletteras 

finansiellt ansvar och finansiell styrning, med en rikare bild av verksamheten. 

Ax, Johansson & Kullvén (2005) skriver att utgångspunkten för det Balanserade Styrkortet var 

att den traditionella ansatsen för prestationsmätning främst var av finansiellt slag och dessa 

inte var passande för en företagsmiljö som utmärks av bland annat kundfokusering och 

processorganisering. Användandet av finansiella mått har länge använts, men under senare tid 

har man kommit fram till att användandet av finansiella mått främst fokuserar på redan 

inträffade händelser, att de inte inkluderar aspekter på företagets agerande med sin omvärld, 

till exempel kontakter med kunder och leverantörer, att de ger för lite information om vad 

som skapar ett framtida värde, det vill säga lönsamhet. Slutligen anser man också att de ger 

för lite information om hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås.  

Syftet med det Balanserade Styrkortet är att väga upp dessa finansiella prestationsmått med 

icke-finansiella prestationsmått. Balanced Scorecard kompletterar de historiskt finansiella 
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styrtalen med styrtal som fokuserar på det framtida resultatet. Målsättningen med Balanserat 

Styrkort härleds ur verksamhetens vision och strategi. De uppsatta målen och de framarbetade 

styrtalen betraktar verksamheten ur fyra perspektiv; finansiellt, kund, process samt lärande. 

Metoden kan dock sägas vara en samling idéer om hur företagets vision och strategi kan 

sammankopplas med den kortsiktiga operativa verksamheten och kommuniceras.(Ax, 

Johansson & Kullvén, 2005)  

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) är utgångspunkten när man arbetar med det 

balanserade styrkortet företagets vision, affärsidé och strategi. För att beskriva företagets 

strategi tar man hjälp av en så kallad strategikarta, syftet är att den ska klargöra logiken 

bakom strategin och därmed hur företaget planerar att skapa ett värde för sina 

huvudintressenter. Lindvall (2001) skriver att kartans centrala byggstenar är fyra olika 

perspektiv på företagets verksamhet – det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet och utvecklings- och lärande perspektivet. Vidare ska även ett bra 

styrkort, inom vart och ett av de fyra perspektiven, innehålla ett så kallat kausalt samband. 

Det kausala sambandet är också ett centralt begrepp för det balanserade styrkort. (Kaplan & 

Norton, 1999)  

Enligt Lindvall (2001) är det mest konkreta och främst synbara bidraget med det Balanserade 

styrkortet uppmärksamheten på att mäta företagets verksamhet i flera perspektiv än enbart ur 

det ekonomiska. Tidigare har man haft uppfattningen att det har varit en fördel att hela 

företagets verksamhet har kunnat sammanfattas i ekonomiska mått, dock har det med tiden 

blivit alltmer uppenbart att det krävs mer än ett perspektiv för att kunna beskriva dagens 

verksamheter, detta för att den interna styrningen skall uppnå en accepterad relevansnivå. Om 

inte medarbetarna känner igen sig i mätningarnas beskrivningar fungerar inte styrningen. 

(ibid.) 

Olve el al (1997) skriver även han att det Balanserade Styrkortet syftar till att se företaget ur 

viktiga fyra perspektiv, genom dessa försöker man sedan koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Genom att använda 

modellen tvingas företagen att styra och följa upp den dagliga verksamhet som påverkar 

morgondagens utveckling. Balanserat Styrkort kan sägas bygga på tre tidsdimensioner: igår, 

idag och imorgon. Det vi idag gör för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara 

finansiella resultat först imorgon. Genom att arbeta på det här sättet breddas företagets fokus 
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och det blir relevant att kontinuerligt följa upp de icke-finansiella nyckeltal som finns inom 

organisationen. (Olve et al, 1997) 

Enligt Olve et al (1997) är det viktigt att styrkortet inte bara ses som en beskrivning av 

uppnådda resultat, det är minst lika viktigt att styrkortet används för att ange de förväntade 

resultaten. Genom att använda modellen på det här sättet blir styrkortet ett sätt att tydliggöra 

affärsplanen och de uppdrag för olika enheter som den leder till. Det är också viktigt att 

poängtera att styrkortets format i allra högsta grad påverkar hela planeringsprocessen. Kortet 

bidrar till en fokusering på viktiga frågor kring avvägning mellan kort och lång sikt, samt vad 

som är strategiskt lämplig inriktning för allas ansträngningar. (Olve et al, 1997) 

Trots det faktum att allt fler perspektiv lyfts fram, är det viktigt att komma ihåg att det totala 

antalet mätningar skall hållas ned. Det främsta budskapet är att mäta få men viktiga saker. 

Enligt Kaplan & Norton är företagets strategi det viktigaste. Begränsningen till ett fåtal 

mätetal är viktigt, utan begräsning riskerar man att för mycket information skapas och man 

missar att fokusera på vilken information som egentligen är väsentlig. (Lindvall, 2001) 

Vidare skriver Lindvall (2001) att kundperspektivet, processperspektivet och slutligen 

utvecklings- och lärandeperspektivet är de tre perspektiv som anses vara viktigast, och 

modellen vill betona betydelsen av balans mellan dessa. Det är dessa perspektiv som uppfattas 

vara de medel som skall föra företaget fram till det slutliga målet – det vill säga ett gott 

ekonomiskt resultat för ägarna. Det fjärde perspektivet, det finansiella, handlar i sin tur 

mycket om mätningar i olika former. Ett exempel är att budgeten finns kvar, dock är den 

aktivitetsbaserad.  Det är dock viktigt att poängtera att olika mätetal skall användas beroende 

på företagets strategiska position, ökad uppmärksamhet skall också riktas mot den allt 

viktigare riskfrågan. 

I och med att ett företag använder sig av det Balanserade Styrkortet kommer deras strategi i 

större utsträckning utgöra en utgångspunkt när det gäller arbetet med ekonomistyrningsfrågor. 

Det innebär att företagets långsiktiga strategiska arbete på ett bättre sätt sammankopplas med 

det mer kortsiktiga och operativa arbetet, och det är även det som är den stora fördelen när det 

kommer till balanserade styrkort. Med hjälp av metoden får man en mer balanserad styrning 

och den kan i större utsträckning anpassas till de olika företagen som använder den (Lindvall, 

2001) 
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Styrkortets perspektiv 
Lindvall (2001) skriver att de perspektiv av verksamheten som lyfts fram med Kaplan & 

Nortons grundmodell av Balanserat Styrkort är, förutom det traditionella finansiella 

ägarperspektivet, ett externt orienterat kundperspektiv, ett internt orienterat processperspektiv 

och slutligen ett framtidsinriktat utvecklingsperspektiv. Vart och ett av dessa fyra olika 

perspektiv bidrar till att hantera aspekter av den traditionella ekonomistyrningens 

tillkortakommanden. (ibid.) 

Kundperspektivet 

Syftet med kundperspektivet är att förbättra exempelvis möjligheterna att mäta och 

uppmärksamma företagets yttre effektivitet. Tidigare har den kundinformation som varit 

tillgänglig, i stort sett endast varit begränsad till att mäta aggregerade intäkter. Nu ges istället 

möjlighet att komma närmare verksamheten. Den grundläggande frågan inom perspektivet är 

vad som kunden uppskattar och värderar i företagets verksamhet, det är viktigt att företaget 

har uppmärksamhet på de nyckelfaktorer som skapar värde för kunden. Mätningarna syftar 

ofta till mäta om, och i vilken utsträckning, tjänster har levererats vid rätt tidpunkt och med 

rätt kvalitet. (Lindvall, 2001) 

Processperspektivet 

Avsikten med processperspektivet är att uppmärksamma och understödja företagets strävan 

efter inre effektivitet. Här avses att mäta de interna aspekter i verksamheten som företaget 

måste vara bra på för att både kunder och ägare skall vara nöjda. Genom att använda sig av 

processperspektivet ökar möjligheterna att beakta alla delar av företagets verksamhet på ett 

genomgripande sätt, istället för att endast uppmärksamma produktionen. Vilket annars är 

vanligt förekommande inom traditionell ekonomistyrning. (Lindvall, 2001)) 

Enligt Lindvall (2001) framträder ytterligare en aspekt av Kaplan & Nortons utveckling när 

man tittare närmare på just processperspektivet. I tidigare versioner av styrkortet betonades i 

större utsträckning det funktionella hierarkiska perspektivet. Denna syn har ju längre tiden har 

gått, blivit mer processinriktad. Trots denna utveckling kvarstår många inslag av funktionell, 

hierarkisk styrning i Kaplan & Nortons föreställningsvärld. (ibid.) 

Utvecklings- och lärandeperspektivet 

Syftet med den här typen av perspektiv är att motverka den systematiska kortsiktighet som 

vanligtvis finns inbyggd i företagens traditionella sätt att styra. Avsikten är att motverka den 

negativa styrsituation som uppmärksammades i debatten, och som till stor del ledde till att 
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Balanced Scorecard togs fram. Under den debatten togs det fram ett stort antal exempel på hur 

amerikanska chefer genom sitt agerande skadade företagets långsiktiga utveckling, detta till 

följd av att man ville hålla uppe företagets kortsiktiga finansiella avkastning. För att motverka 

uppkomsten av sådana här negativa situationer valde Kaplan & Norton att utveckla ett separat 

utvecklingsperspektiv, de argumenterar även i sina böcker starkt för att behovet att driva 

företagens utveckling framåt, både i produktivitets- och effektivitetstermer. De anser att det är 

viktigt att företagen lär mer och utvecklas, detta för att kunna bli bättre på det man redan gör, 

öka produktiviteten. Företagen bör också lära nytt och annorlunda för att bättre kunna möta 

sina kunders behov, för att öka effektiviteten. (Lindvall, 2001) 

Enligt Lindvall (2001) är samtliga av dessa tre perspektiv viktiga, modellens främsta syfte är 

att betona behovet av balans mellan de olika perspektiven. Dessa tre uppfattas vara de medel 

som skall föra företaget fram till dess slutmål, vilket allt som oftast är ett gott ekonomiskt 

resultat för ägarna. Det fjärde och sista perspektivet, det finansiella, handlar därför mycket om 

olika typer av mätningar. Kaplan & Norton har därför valt att behålla exempelvis budgeten i 

sin modell, den har dock nu blivit aktivitetsbaserad. De utvecklingslinjer som förs fram och 

införlivas i perspektiv är att ta hänsyn till företagets strategiska situation- och att ökad 

uppmärksamhet bör riktas mot den allt viktigare riskfrågan. Man anser att företagets riskbild 

måste uppmärksammas mer än vad den traditionellt har gjorts. (ibid.)  

Bakom alla de fyra perspektiven ligger det en uttalad vision och strategi. För vart och ett av 

perspektiven formuleras även mål, mått, konkreta målsättningar och handlingsplaner. Runt det 

styrkort som samlar dessa fyra perspektiv rör sig en fortlöpande process, styrkortets roll i den 

här processen är att lyfta fram vad som är det mest väsentliga att vårda. Kaplan & Norton har 

valt att kalla denna process för ett kretslopp. (Olve et al, 1997) 
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Figur 1: Processen Balanserat Styrkort. ( Olve et al, 1997 ref till Kaplan & Norton 1996) 

Som bilden visar så görs visionen tydlig och delad, den kommuniceras via mål och 

belöningar. Dessa används i sin tur för att inrikta arbetet, fördela resurser och sätta upp 

delmål. Uppföljningen ger lärande, som i sin tur leder till omprövning av visionen. I samtliga 

av dessa steg är styrkortet kommunikationsmedlet. (Olve et al, 1997) 

Olve et al (1997) skriver vidare att lärandet främst avser sambanden mellan måtten. För att vi 

företagen ska få bra lönsamhet måste kunderna vara lojala, för att få lojala kunder krävs god 

service. Mått kan alltså antingen beskriva vad som uppnås (outcomes) eller vad som påverkar 

(performance drivers). (Olve et al, 1997) 

Enligt Olve et al (1997) kan man bryta ned Kaplan & Nortons grundidéer till några enkla 

punkter, dessa är: 

 En struktur för att i kompakt form kommunicera runt verksamhetens inriktning 

 Krav på att man diskuterar sambanden mellan de olika faktorer, som ett uttryck för 

strategiska antaganden bakom vårt val av handlande. 
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 En systematik för att sådana diskussioner till en ersättning för traditionell, mer 

renodlad finansiell planering och uppföljning 
 


