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ABSTRACT   
 
Title: The employee perspective within the balanced scorecard - A study on the use of 
perspective and the importance of employee engagement 

 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 
Author: Victor Hansson and Lotta Melander 

 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

 
Date: 2015 – June 

 
Aim: According to previous research, employees have got a larger role in organizations and 
companies. The employee perspective is used among Swedish companies to create a focus on 
employees and promote employee engagement. Previous research has discussed the benefits 
that the introduction of an employee perspective can contribute, but deeper research on this, 
and employee commitment is lacking. The purpose of the study is therefore to, from a 
management perspective, illustrate how the indicators and measures of the employee 
perspective are designed. And further how they are used and how they contribute to create 
commitment among employees. 
 

 
Method: The study was conducted based on a hermeneutic research approach. The survey has 
an abductive process and a qualitative method has been used. The empirical data was gathered 
through ten semi-structured interviews. The empirical data is compiled with a starting point 
from a content analysis. An analysis has been made between the empirical collection and the 
theoretical framework, in order to discover similarities and differences that resulted in the 
contribution of the study. 

 
 

Result & Conclusions: The study has shown that management plays a crucial role in the 
creation of employee engagement, but the balanced ccorecard itself does not seem to create 
commitment and must be used as a tool by the management to do this. 

 
 
Suggestions for future research: The study is limited to examine from a management 
perspective. To get another point of view, additional research can be done as a suggestion, 
from an employee perspective. 

 
 

Contribution of the thesis: The study has contributed with valuable knowledge concerning 
employees and the value of their engagement. The study has also clarified motives for the use 
of the employee perspective, and contributed to greater understanding of the importance and 
use of the perspective. This study has also contributed with insight about the management role 
for employee engagement. 

 
Key words: Balanced scorecard, employee perspective, measures, indicators, employee 
engagement. 
 



 
 

SAMMANFATTNING 
 

 
Titel: Medarbetarperspektivet inom det balanserade styrkortet - En studie kring 
användandet och perspektivets betydelse för medarbetarengagemang 

 
Nivå: Kandidatuppsats   

 
Författare: Victor Hansson och Lotta Melander 
 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

 
Datum: 2015 – Juni 

 
Syfte: Enligt tidigare forskning har medarbetare fått en större roll inom organisationer och 
företag. Medarbetarperspektivet används bland svenska företag för att skapa fokus på 
medarbetare och främja medarbetarengagemang. Tidigare forskning har diskuterat de 
fördelar som införande av ett medarbetarperspektiv kan bidra till, men djupare forskning 
kring detta samt medarbetarengagemanget saknas. Syftet med studien är därför att från ett 
ledningsperspektiv belysa hur indikatorer och mått inom medarbetarperspektivet är 
utformade och används, samt hur dessa bidrar till att skapa engagemang hos medarbetare. 
 

 
Metod: Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk forskningsansats. Undersökningen 
har en abduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts. Empirin samlades in genom tio 
semistrukturerade intervjuer. Empirin är sammanställd med en utgångspunkt från en kvalitativ 
innehållsanlys. En analys har sedan gjorts mellan empirin och den teoretiska referensramen, 
för att upptäcka likheter och skillnader som resulterat i studiens bidrag.  
 
 
Resultat & slutsats: Studien har visat på att ledningen spelar en avgörande roll i skapandet 
av medarbetarengagemang. Det balanserade styrkortet i sig verkar inte skapa engagemang 
utan måste användas som ett verktyg av ledningen för att bidra till detta.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning: Studien är begränsad till att belysa ur ett 
ledningsperspektiv. För att få en annan synvinkel kan ytterligare forskning göras 
förslagsvis ur ett medarbetarperspektiv. 

 
 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till värdefull kunskap gällande medarbetare och 
deras engagemangs betydelse. Studien har även tydliggjort motiv för användningen av 
medarbetarperspektivet, samt bidragit till ökad förståelse för betydelsen och användningen 
av perspektivet. Denna studie har även bidragit med insikt kring ledningens roll för 
medarbetarengagemanget.  
 

 
Nyckelord: Balanserat styrkort, medarbetarperspektiv, indikatorer, mått, 
medarbetarengagemang. 
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1. Inledning 

1.2 Problemdiskussion 

 
Begreppet förändring har de senaste decennierna förknippats med företagsstyrning. Nya 

konkurrensförhållanden har enligt Lindvall (2011) genererat nya sätt att se på 

organisationsstruktur och företagsutveckling. Som ett resultat av detta är ökade krav på 

förändring och förbättring något som företag idag ständigt får bemöta (Lindvall, 2011). 

Utvecklingen från ett industrisamhälle till informationssamhälle förändrade företagsmiljön. 

Den globala utvecklingen upplevdes snabbt bli mer komplicerad än vad den tidigare varit och 

metoder som fungerat väl bara några år tidigare, blev plötsligt inte längre användbara (Kaplan 

& Norton, 1996). Mängden information som nu blev tillgänglig och den globala 

nyhetsrapporteringen, ändrade tillsammans med globaliseringen förutsättningarna för 

organisationer (Bolman & Deal, 1997). Detta har genererat stora förändringar kring företags 

och organisationers sätt att styra. Traditionell finansiell styrning ansågs nu otillräcklig och nya 

begrepp har lyfts fram genom debatter och vetenskapliga studier samt utvecklat den syn som 

idag finns på ekonomistyrning (Kaplan & Norton, 1999). 
 

Dagens företagsklimat kräver enligt Kaplan och Norton (1996) ett större fokus på långsiktigt 

tänkande och företag måste idag fokusera på deras möjligheter att skapa framtida ekonomiska 

värden. Lojalitet hos kunder, processförbättringar, tillvaratagande av mänskliga resurser med 

mera är viktiga för företags framtida utfall. Författarna påpekar också att endast användning 

av den traditionella styrningen och dess kortsiktiga ekonomiska fokus kan påverka företags 

framtida resultat negativt. Tydliga målformuleringar och förståelse av dess innebörd är även 

viktigt i den komplexa miljö som företag idag konkurrerar i (Kaplan & Norton, 1996). På 

grund av den utveckling som skett har nya modeller inom ekonomistyrning tagits fram och en 

av de mest omtalade är balanserat styrkort (Marr & Schiuma, 2003). Denna modell anses 

förse chefer med de verktyg som behövs för att nå framgång i den hårda konkurrensen 

(Kaplan & Norton, 1996). 
 

I början av 90-talet presenterade Kaplan och Norton balanserat styrkort (balanced scorecard, 

BSC). Grundtanken bakom styrkortet var enligt Hallgårde och Johansson (1999) att skapa en 

mer framtidsinriktad företagsstyrning, istället för att bara mäta de prestationer som varit. 
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Kaplan och Norton ansåg att mätningar av endast finansiella aspekter gjorde att företag 

koncentrerade sig för mycket på tidigare händelser och därför tappade fokus på framtiden. 

Styrkortet blev snabbt populärt och undersökningar som gjordes under 2000-talet visade att 

större delen av alla företag i Storbritannien, USA och Skandinavien använde, eller tänkt 

använda sig av balanserat styrkort (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003). Det ökade intresset kring 

styrmedlet menar Olve et al. (2003) är ett resultat av företagens ökade förståelse kring vikten 

av immateriella tillgångar. 
 

Även om det balanserade styrkortets har fått stort genomslag, har forskning under åren 

identifierat flera olika brister. Det anses i sin ursprungliga form vara opassande vid hård 

konkurrens i kombination med en flexibel marknad (Ahn, 2001). Kritiker (Antonsen, 2014; 

Hoque, 2014; Nørreklit, 2000) menar att flera problem finns inom det balanserade styrkortet 

och att en av svårigheterna som företagen möter, är att besluta vad det är som skall ligga till 

grund för prestationsmätning. De fyra perspektiven (finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, lärande- och utvecklingsperspektivet samt interna processer) som är 

inkluderade i det ursprungliga styrkortet är ofta ifrågasatta och i teorin analyseras ständigt 

vilka mätetal som är viktigast. Alan, Shnhar & Reilly et al. (2003) presenterar forskning 

(Atkinson, Waterhouse & Wells, 1997) som tyder på att balanserade styrkortet tidigare inte 

klarat av att ta tillvara på de idéer och resurser som företaget haft till sitt förfogande. Till 

exempel genom egna medarbetare och leverantörer. Detta har gjort att ledarna inte sett 

företags möjliga potential, vilket författarna anser varit ett av det största problemet med 

balanserat styrkort (Alan et al., 2003). Detta bekräftar även Figge, Hahn, Schaltegger och 

Wagner (2002) som diskuterar konsekvenserna av att endast fokusera på de ekonomiska 

delarna. Viktiga faktorer som inte har med ekonomi att göra, kan därmed bli uteslutna och 

förbisedda. 

 

Thompson och Mathys (2013) beskriver hur forskning belyser vikten av en engagerad 

medarbetare för att företag skall lyckas med sina målsättningar och nå framgång. Detta styrks 

av Upadhyay och Palo (2013) som också påvisar hur medarbetares engagemang leder till ökad 

produktivitet och effektivitet för företag och organisationer, men också genererar en lägre 

personalomsättning och bidrar till kundnöjdhet. Större vikt bör läggas på de individer som 

faktiskt utför arbetet inom organisationerna (Thompson & Mathys, 2013). 

 

Tidigare forskning har lagt till aspekter kring lärande och utveckling, men inte tillräckligt med 
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fokus för att visa hur stor och avgörande roll som det mänskliga perspektivet kan ha 

(Thompson & Mathys 2013). En aktuell fråga finns kring medarbetarnas roll för framtida 

utveckling och om dessa skall få större tyngd inom prestationsmätning och balanserat 

styrkort. Ax och Bjørnenak (2005) förklarar att i den ursprungliga modellen av Kaplan och 

Norton (1996), är medarbetarna inte bortglömda men får inget eget perspektiv. Istället ingår 

de i lärande- och utvecklingsperspektivet. Kaplan och Norton (1996) menade att ett ytterligare 

och eget perspektiv för medarbetare skulle kunna avleda uppmärksamheten från företagets 

strategi. Thompson och Mathys (2013) förklarar hur empiriska genombrott dock har skett, 

som stödjer idéerna kring att ge medarbetare ett eget perspektiv inom balanserat styrkort. 

Genom att införa ett medarbetarperspektiv och analysera utifrån detta kan utvecklingen hos 

företag främjas och organisationen upprätthållas (Thompson & Mathys, 2013). Som Figge et 

al. (2002) diskuterar skulle även införandet av ett ytterligare perspektiv kunna ha en direkt 

positivt påverkan på det finansiella perspektivet. De nämner även en möjlig indirekt påverkan 

på de övriga perspektiven. 

 

Idéer kring hur ledningen skall engagera medarbetare för att utveckla och maximera företags 

möjligheter har uppkommit och i Sverige har man i vissa fall lagt till ett femte perspektiv som 

analyseras utifrån medarbetarna. Detta perspektiv fick namnet medarbetarperspektivet (Alan 

et al., 2003). Det finns diskussioner kring huruvida det finns ett eget ”svenskt paket” gällande 

balanserat styrkort.  Majoriteten av de företag som använder sig av styrkort i Sverige, 

inkluderar även enligt Ax och Bjørnenak (2005) ett medarbetarperspektiv. De har i sin studie 

gällande balanserat styrkort funnit att i de svenska tidskrifter som analyserats har det ofta 

inkluderats ett medarbetarperspektiv. Detta till skillnad mot sökandet i den internationella 

databasen som resulterade i artiklar som endast tog upp frågor gällande medarbetare utifrån de 

ursprungliga fyra perspektiven (Ax & Bjørnenak, 2005). 

 

I Sverige har perspektivet fått genomslag (Ax & Bjørnenak, 2005), vilket tyder på att företag 

anser att perspektivet fyller ett syfte. Företaget Nokia var enligt Alan et al. (2003) ett företag 

som tidigt inkluderade sina medarbetare med målet att bättre ta vara på företagets resurser. 

Detta för att kritiskt granska organisationen och bidra till ökad framgång.  Även ABB och 

Skandia är två exempel på svenska företag som förespråkar fokus på medarbetare (Olve, Roy 

& Wetter, 1999). Medarbetarperspektivet är mer aktuellt i Sverige och till viss del i Norden 

till skillnad mot större delen av världen. Dock finns intressanta frågor obesvarade kring vad 

perspektivet specifikt bidragit till och frågor kring hur och vad som ska mätas. 
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Mätning av prestanda har generellt fått ett ökat intresse på grund av den kritik som riktats mot 

den finansiella styrningens åtgärder (Al-Najjar & Kalaf, 2012). Men som tidigare förklaras 

riktas ett stort fokus mot icke-finansiella tillgångar. Dessa anses vara en stor möjlighet till 

företags förmåga att särskilja sig från andra konkurrenter och blir därför en konkurrensfördel 

som bör beaktas (Hall, 1993). Enligt Kaplan och Norton (2004) skulle mätning av icke 

finansiella tillgångar möjliggöra att företag bättre skulle kunna jämföra sina positioner på 

marknaden med sina konkurrenter.   
 

Mätning av prestationer inom balanserat styrkort sker med hjälp av skräddarsydda indikatorer 

och mätetal för var och ett av de olika perspektiven. Dessa är inte generella för alla företag 

utan diskuteras fram var för sig för att exakt mäta det som önskas. Olve et al. (1999) 

framhäver vikten av att dessa indikatorer och mått ska bidra till diskussioner och lyfta fram 

det som ledningen anser viktigt inom företag. Detta precis som grundarna Kaplan och Norton 

(1992) påpekar att det som mäts blir gjort (“What´s get measured gets done”). Då inget av de 

fyra grundperspektiven lyfter fram medarbetarna som den viktiga resurs de idag anses vara, 

har frågan lyfts fram om inte detta bör införas som ett eget perspektiv, i form av ett 

“medarbetarperspektiv”. Indikatorer har konstaterats påverka medarbetarnas arbetsförmåga 

vilket även ökat intresset kring medarbetare (Bedarkar & Pandita, 2014). Genom införandet 

av ett medarbetarperspektiv samt ett framtagande av indikatorer kring medarbetare, blir 

ledningen ständigt påmind om medarbetarnas roll för företaget. Detta resulterar i att ledningen 

också lägger ett ökat fokus på de mänskliga resurser som vissa anser behövas för att 

organisationerna ska kunna bevara och utvecklas mot sina mål (Thompson & Mathys, 2013). 
 

Sammanfattningsvis anser vi att möjligheterna till företagsutveckling genom införande av ett 

medarbetarperspektiv är intressanta. En mängd forskning stödjer påståenden kring att 

medarbetares engagemang har en stor inverkan på företags resultat (Thompson & Mathys, 

2013). Frågor finns huruvida medarbetarperspektivet är rätt verktyg för att ta vara på de 

mänskliga resurserna som finns inom organisationer och vilken inverkan perspektivet har på 

medarbetare och deras engagemang. Med detta som grund har vi vidare valt att studera hur 

ledningen med hjälp av perspektivet skapar engagemang hos medarbetare. Ett av de nämnda 

problemen inom balanserat styrkort är att identifiera de rätta indikatorerna och detta anses 

vara en av de avgörande faktorerna till att styrkortet ska vara effektivt (Olve et al., 2003). 

Därför har vi i vår studie som syfte att belysa framtagningen samt användningen av dessa 
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inom organisationer.  Indikatorerna inom medarbetarperspektivet är tänkta att bidra till ökat 

engagemang bland medarbetare, men frågan kvarstår kring hur ledningen gör för att uppnå 

detta och hur indikatorerna är utformade. Vi har därför valt att belysa denna fråga i vår studie. 
 

1.3 Syfte 

 
Syftet med studien är att från ett ledningsperspektiv belysa hur indikatorer och mått inom 

medarbetarperspektivet är utformade och används, samt hur dessa bidrar till att skapa 

engagemang hos medarbetare. 
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2. Metod   

2.1 Övergripande metodval 

2.1.1 Hermeneutik 

 
I studien har vi använt oss av hermeneutik som är ett vetenskapligt synsätt och handlar om 

totalitet och att tolka och förstå texter (Andersson, 2006). Grundidén är att läsaren ska se 

texten utifrån samma perspektiv som författaren hade vid tillfället som texten skrevs, och på 

så vis skapa förståelse (Bryman & Bell, 2013). Förståelse för tidigare forskning inom ämnet 

balanserat styrkort och dess medarbetarperspektiv, är naturligtvis en betydande del för att vi 

ska kunna utföra vår studie. Då vi vill besvara vår forskningsfråga som är att belysa och skapa 

förståelse för medarbetarperspektivet har vi därför valt det tolkande synsättet hermeneutiken 

för att göra detta. 
 
 

2.1.2 Abduktion 

 
Abduktionens roll för studien och anledningen till varför vi ansåg att den passade, var för att 

den möjliggjorde för oss att regelbundet kunna växla mellan teori och empiri. Abduktion kan 

enligt Carr, Durant och Downs (2004) placeras mellan induktion och deduktion. Författaren 

menar att man med hjälp av abduktion kan förstå de erfarenheter man samlar på sig, genom 

att använda tidigare kunskaper.  Genom abduktion kan intervjupersonen fortsätta utfrågningen 

tills resultatet har uppnåtts (Carr et al., 2004). Detta har varit en viktig faktor för oss under 

våra intervjutillfällen. Enligt Alvesson och Sköldbergs (1994) ser många forskare en koppling 

mellan abduktion och hermeneutik, trots att en direkt förbindelse inte finns. Med abduktion 

skapas enligt Gold, Walton, Cureton och Anderson (2011) hypoteser som författaren anser 

vara rimliga, men som sedan kan ersättas om annat mer passande identifieras. I denna studie 

har vi haft stor nytta av detta då vårt fokus legat på att skapa en förståelse för 

medarbetarperspektivet, och hur detta används för att öka medarbetarnas engagemang. Det 

har också varit viktigt att vi kunnat arbeta framåt i studien, med vetskapen att vi senare kunnat 

ändra om vi ansett detta vara nödvändigt vilket Dew (2007) förklarar vara möjligt med en 

abduktiv ansats. På detta sätt har vi kunnat utnyttja vår begränsade tidsram på ett effektivare 

sätt vilket underlättat framtagningen av denna studie. 
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2.1.3    Kvalitativ ansats 

 
Vårt val av metod för denna studie är en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod är enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) en metod som är reflekterande och tolkande. Justesen och 

Mik-Meyer (2011) förklarar att en kvalitativ metod används för att ge en ökad förståelse och 

beskriva ett fenomen utifrån dess sammanhang. Detta anser vi är i enlighet med de avsikter vi 

haft med studien då syftet med studien var att skapa en djupare förståelse gällande 

användningen medarbetarperspektivet och dess betydelse för engagemanget inom företag. Det 

är viktigt att anpassa sin studie utifrån syftet. Om syftet med studien är att hitta mönster eller 

att skapa förståelse skall en kvalitativ studie göras (Trost, 2010).  Detta stämmer överens med 

det syfte som denna studie haft och vi valde därför att använda oss av denna metod. 

En kvalitativ undersökningsmetod är enligt Kvale (1997) en ”unikt känslig” och ”kraftfull” 

metod, där man betraktar undersökningspersonerna ur deras vardag för att söka förståelse och 

fånga erfarenheter. Vår studie har skapats för att belysa användandet av 

medarbetarperspektivet inom ledningen, vilket gör att deras erfarenheter kring det vardagliga 

arbetet därför var viktigt att betrakta. Kvalitativ forskning anses passande i de fall man vill 

försöka förstå mänskliga reaktioner och resonemang, samt vid studier då man vill studera 

handlingsmönster (Trost, 2010). Vi anser att respondenternas resonemang och åsikter kring 

vårt ämne var viktigt att beakta för att kunna tolka deras svar och jämföra med vår teoretiska 

referensram.  
 

Den kvalitativa metoden anses ha sin styrka i teoriutvecklingsfasen. Denna metod är lämplig i 

grundforskning där syftet är att analysera och utveckla nya metoder, begrepp och att 

vidareutveckla teorin (Jensen, 1995). Djupare forskning kring medarbetares engagemang 

efterfrågas (Kaliannana & Adjovu, 2015) och vi har därför antagit ett förhållningsätt till 

ämnesområdet som betraktar det som grundforskning. Då syftet var att och vidareutveckla 

teori kring medarbetarperspektivet och medarbetarengagemang, stärks även valet av en 

kvalitativ metod. 

2.2       Tillvägagångssätt 

 
Det inledande momentet med studien var att med hjälp av tidigare forskning inom balanserat 

styrkort och dess medarbetarperspektiv finna studiens syfte. Med utgångspunkt från det valda 
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syftet, samlades sedan information in som vi använde för att skapa studiens teoretiska 

referensram. Utifrån teorin valde vi fem teman som vi ansåg skulle kunna möjliggöra att 

studiens syfte besvarades. Våra fem teman är; medarbetarperspektivet, val av indikatorer och 

mått, användning av indikatorer och mått, uppföljning av indikatorer och mått, samt 

medarbetarengagemang. Dessa teman har vi även valt att använda som rubriker i vår teori, 

empiri och analys för att skapa en röd tråd för läsaren. Utifrån våra teman skapade vi en 

intervjuguide som skulle hjälpa oss att få svar på relevanta frågor för studien och som sedan 

användes som grund att utgå ifrån vid våra intervjuer. Nästa steg var att genom 

semistrukturerade intervjuer göra en datainsamling med våra utvalda respondenter som alla 

arbetade inom olika enheter på Landstinget i Västernorrland. Intervjuerna sammanställdes 

sedan och användes som grund för det empiriska kapitlet. Det empiriska materialet och den 

teoretiska referensramen ställdes sedan mot varandra i analyskapitlet för att jämföra teorin 

med empirin och på detta sätt möjliggöra kopplingar till studiens syfte. Vårt avslutande 

kapitel som är studiens bidrag, presenterar slutligen det resultat som studien bidragit med 

utifrån studiens syfte. 

 

Nedan presenterar vi en modell som visar vårt tillvägagångssätt för hur studien har utformats. 

Modellen har använts för att besvara vårt syfte med studien och tydliggör relationen mellan 

teorin och vår insamlade empiri. 
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Figur 1: Egen modell över studiens tillvägagångssätt 

2.2.1       Litteraturinsamling 

 
Vårt syfte med denna studie formades efter att vi lagt grunden för vårt intresse vid en 

litteraturstudie vi genomfört via Högskolan i Gävle. Vi utgick från en av de artiklar vi ansåg 

mest relevant och som tog upp det område som vi var intresserade att forska inom. Utifrån 

denna artikel sökte vi vidare efter litteratur som behandlat området. Vid kvalitativa studier 

och intervjuer är det viktigt med ett tydligt formulerat syfte, samt att man är förberedd och 

inläst på ämnesområdet (Trost, 2010). För att uppfylla detta krav har vi studerat en stor mängd 

vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar ämnesområdet. Bell (2006) poängterar 

vikten av att använda sig av litteratur som är relevant för det ämnesområde man skriver inom. 

Vi har därför varit noga med vårt urval av artiklar och försäkrat oss att den litteratur vi valt att 

inkludera i vår studie håller god kvalité. För att säkerställa detta har vi valt att endast använda 

oss av publicerade och tidigare granskade vetenskapliga artiklar. 
 

Vi började med att fördjupa oss inom det balanserade styrkortet för att få en god teoretisk 

grund att utgå ifrån och för att få en förståelse för bakgrunden. Vi analyserade främst 

vetenskapliga artiklar från de databaser vi fått tillgång till genom högskolan i Gävle, men har 

även utgått från andra databaser där vi också fått förslag på artiklar inom samma 

ämnesområde. I vissa fall har vi i vårt sökande av specifika artiklar fått använda oss av 

Google schoolar, om artiklar inte varit tillgängliga via databaserna på högskolan i Gävle. 

Relevanta sökord användes för att specificera vår sökning och hitta användbara artiklar. Vi 

har även granskat innehållsförteckningen i de artiklar vi valt att använda oss av för att 

undersöka möjligheten till ytterligare väsentliga artiklar. För att skapa en djupare och 

tydligare förståelse för det ämne vi behandlat, har vi också använt oss av textböcker. Vi anser 

att den bredare teoretiska grund som textböcker gett oss för de specifika ämnen vi analyserar, 

har underlättat förståelsen i de artiklar vi läst. 
 

2.2.1.1 Källkritik 

 
För att studien ska anses som trovärdig har vi haft en kritisk syn kring de källor som använts. 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar gällande balanserat styrkort som vi använt oss av för 

denna studie, är producerade utanför Sveriges gränser. Detta ser vi som naturligt för ett 
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styrmedel som grundats i USA och fått stor internationell genomslagskraft sedan 

introduktionen. Eftersom denna studie sker inom Sverige kan det vara av betydelse att 

undersöka om användandet bland företagen ser annorlunda ut än vad teorin säger och som 

mestadels är framtagen utomlands.  
 

Medarbetarperspektivet som ett komplement till de ursprungliga perspektiven inom 

balanserade styrkortet har fått genomslag i Skandinavien och används idag på bred front 

(Thompson & Mathys, 2013). Enligt författarna är införandet av medarbetarperspektivet dock 

inte lika vanligt i övriga världen, vilket har påverkat det vetenskapliga utbud som vi idag har 

att utgå ifrån gällande just medarbetarperspektivets bidrag till engagemang inom 

organisationer. Detta gör denna studie intressant för oss författare, men ger oss en relativt 

liten mängd nischad forskning att arbeta med, vilket kan komma att ändras drastiskt om 

konceptet kring medarbetarperspektivet skulle falla väl ut i resten av världen på några års sikt. 
 

2.2.2    Urval 

 
Innan vi påbörjade vår insamling av data gjordes urvalet för att vara säker på att de 

respondenter och den organisation vi valt var passande för studiens syfte. Vårt urval för denna 

studie har grundat sig på en rad olika faktorer. Eftersom vi arbetade efter ett tidsbegränsat 

schema och strävat efter att hålla kostnader låga, har vi valt att begränsa vår studie till företag 

och intervjupersoner inom regionen Ångermanland som vi båda är bosatta inom. Vårt urval av 

organisationer och intervjupersoner är framtaget efter ett bekvämlighetsurval. Detta är en väl 

beprövad metod som enligt Kvale (1997) är vanligt förekommande för denna typ av studie. 

Med denna urvalsteknik som utgångspunkt använder forskaren de företag och personer som 

passar undersökningen och finns till förfogande under tiden för studien (Bryman & Bell, 

2011). Den organisation vi baserat vår studie på använder sig av balanserat styrkort och ett 

medarbetarperspektiv.  För att försöka åstadkomma intern reliabilitet för vår studie samt 

konsekventa analyser, har vi båda författare till denna studie närvarat vid samtliga intervjuer.  
 

Urvalets storlek för denna studie är baserad på den tid vi hade för framställandet av studien. 

Vi ansåg att antalet intervjuer för studien dock bör uppgå till ca tio stycken, vilket är i enlighet 

med de restriktioner som kommit från Högskolan i Gävle. Vi anser detta rimligt vid en 

kvalitativ undersökning av denna typ för att studien ska få en betydande och trovärdig effekt. 

Dock finns det enligt Kvale (1997) inget krav på ett visst antal intervjuer för en kvalitativ 
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studie av denna typ, utan huvudsaken är att intervjuerna är tillräckligt många för att vi ska få 

reda på det vi undersöker.   

2.2.3   Empirisk datainsamling 

 
Efter vårt urval av respondenter var nästa steg att övergå till insamlingen av empirisk data. 

Val av metoder gällande datainsamling skall göras utifrån det teoretiska perspektiv och den 

frågeställning man har (Trost, 2010). Syftet och de val som gjorts gällande vår 

forskningsansats, har i denna studie varit utgångspunkt för att anpassa datainsamlingen och 

erhålla bästa möjliga och trovärdiga resultat. Vid en studie med syfte att förstå och tolka är det 

viktigt att det finns möjlighet till diskussion och utveckling av respondenternas svar. Därför 

lämpar sig användning av enskilda intervjuer, då denna metod anses passande vid sökande av 

informations samt åsikter och attityder (Kvale, 1997). Till denna studie skedde därför 

datainsamling genom tio intervjuer inom Landstinget Västernorrland, som använder sig av 

balanserat styrkort och ett medarbetarperspektiv. Antalet intervjuer styrdes av den tidsram 

som denna studie låg inom, samt den tillgänglighet vi hade av respondenter. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer gavs möjlighet att ställa följdfrågor, vilket öppnade upp 

för fördjupningar vid intervjuerna och genererade svar på de frågor som behövde besvaras 

utifrån vårt syfte. Detta styrker även giltigheten i en kvalitativ studie, enligt Jensen (1995). 

Ytterligare fördel med användandet av semistrukturerade intervjuer, är att man vid ett fåtal 

intervjuer grundligt kan studera och beakta dessa (Jensen, 1995). I och med detta fick vi 

möjligheten att noga granska intervjuerna för att analysera nyanser i de svar vi fick. 
 

Intervjufrågorna har sammanställts i en intervjuguide för att underlätta vid mötet med 

respondenterna. Genom att beröra stora och få frågeområden fick respondenten möjlighet att 

själv bestämma ordningsföljden i intervjun och val av delaspekter, vilket Trost (2010), 

förespråkar. Intervjuguiden säkerställde att vi höll oss inom studiens ämnesområde, men 

innehöll även mer riktade frågor vi ansåg behövdes för att uppfylla vårt syfte. Frågorna 

användes endast i de fall vi ansåg att respondenten inte berörde dessa områden. Det finns även 

en fördel med att kunna använda sig av frågor som inte är delgivna i intervjuguide (Bryman & 

Bell, 2013).  I och med vårt val av semistrukturerade intervjufrågor gavs möjlighet att gå 

vidare med ytterligare frågor i de fall respondenten delgav intressanta tankar vi ville analysera 

djupare. Den första frågan i intervjuguiden användes som en öppningsfråga där respondenten 

fick förklara sin roll inom medarbetarperspektivet.   
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2.2.4   Intervjuer 

 
För att få fram material till vårt empirikapitel, valde vi i denna studie att använda oss av 

intervjuer. Enskilda intervjuer har i grunden som mål att söka åsikter samt attityder och 

information (Kvale, 1997). Undersökningspersoner kan genom intervju delge sin situation 

med egna ord och ur sitt perspektiv (Kvale, 1997). Intervjuer anses ge en stor mängd material 

(Bell, 2006) och enkla frågor kan ge innehållsrikt material och komplexa svar (Trost, 2010) 

varför vi valt att använda oss av denna metod. En av de största fördelarna med intervjuer är 

enligt Bell (2006) dess flexibilitet. Vid en intervju har den som ställer frågorna möjlighet att 

få djupare svar eftersom följdfrågor kan ställas vilket kan generera att svaren utvecklas vidare 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta stämmer överens med den typen av information vi 

behövde för de avsikter vi hade med vår studie. Vid en kvantitativ metod som 

enkätundersökning är inte detta möjligt, varför vi valt att inte använda denna metod. Detta 

främst eftersom vårt motiv med studien krävde en ökad förståelse och en djupare insikt som vi 

hoppades kunna få med hjälp av intervjuer. 
 

Det är viktigt för den som intervjuar att både ställa frågor som inte är ifrågasättande samt att 

aktivt lyssna. (Trost, 2010) menar också på att man vid en intervju skall försöka att undvika 

att intervjua fler än en person, eftersom detta blir mer komplicerat. Gruppbeteendet och 

samspelet mellan flera individer kan störa balansen i intervjun (Trost, 2010). Vi har därför 

valt att utföra intervjuer med enskilda personer i syfte att få utförliga och nyanserade svar från 

varje person som möjligt. 
 

För att försöka få den intervjuade personen att känna sig avslappnad och bekväm i att dela 

sina åsikter och tankar har vi låtit personen vara anonym i texten. Vidare har vi valt att låta 

intervjun ske där personen känner sig bekväm vilket enligt Trost (2010) är viktigt när vi är två 

personer som intervjuar. Vi har därför låtit intervjupersonen bestämma plats och tidpunkt som 

intervjun skulle ske.   
 

Vid kvalitativa intervjuer anser (Trost, 2010) att de som utför studien med fördel skall närvara 

vid intervjuerna. Detta då ett återgivande av intervjuer ofta missar viktiga detaljer och det är 

svårt att delge hela bilden och speciella nyanser av intervjun i efterhand. I de fall där 

respondenten representerar en organisation eller företag kan två intervjuare vara lämpligt. 

Dessa personer kan vid intervjun komplettera varandra samt att detta enligt Trost (2010) kan 
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anses som artigt. Vi som skrivit denna uppsats har på dessa grunder valt att genomföra 

intervjuerna tillsammans. Detta även fast vi insåg att vi kunnat spara tid genom att dela upp 

intervjuerna. Dock ansåg vi att trovärdigheten i de intervjuer vi genomfört stärkts av närvaron 

av oss två som genomfört denna studie. 
 

2.2.5 Semistrukturerade intervjuer 

 
Semistrukturerade intervjuer syftar till att erhålla beskrivningar från respondenten med avsikt 

att tolka (Kvale, 1997). Detta ger stöd för användningen av denna metod i vår studie, eftersom 

vi utgått från ett hermeneutiskt och därmed ett tolkande synsätt. Målet med semistrukturerade 

intervjuer är att de personer som blir intervjuade skall reflektera över samma frågor. Men till 

skillnad från den strukturerade intervjun, finns utrymme för frågor som avviker från en 

förutbestämd intervjuguide (Justesen & Mik- Meyer, 2011). Vid semistrukturerade intervjuer 

används ett frågeschema, men där utrymme finns att ställa följdfrågor för att ge djupare 

förståelse (Bryman & Bell, 2013). Vi har därför i vår studie valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att öppna upp för spontanitet som vi tror kan leda till mer 

nyanserade svar. För att skapa en bra kontakt med intervjupersonen är ordningsföljden på 

frågorna viktiga (Bell, 2006) men vid kvalitativa intervjuer anser Trost (2010) att man i 

största mån skall låta den som blir intervjuad styra ordningsföljden i intervjun.  Vi valde 

därför att börja med en inledningsfråga som gett respondenten möjlighet att själv välja 

ordningsföljd. Detta har även bidragit till att respondenten ibland berört frågor som funnits i 

guiden men utan att vi som intervjuar behövt ställa dem. 
 

Ord kan ha olika betydelse beroende på sammanhang och vid en intervju är det därför viktigt 

att sätta sig in i den intervjuades sammanhang för att verkligen förstå ordet och dess mening 

(Trost, 2010). Eftersom vi utgått ifrån ett tolkningsperspektiv och söker förståelse, anser vi 

därför också att semistrukturerade intervjuer har tillgodosett möjligheten att skapa den 

förståelse som krävts genom att kunna ställa följdfrågor. 
 
 

2.2.6 Intervjufrågor 

 
Med hjälp av den kunskap som vår teoretiska referensram givit oss, har vi framställt de 

intervjufrågor som vi använt oss av för vår empiriska datainsamling. Frågorna är framtagna 
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utifrån våra fem teman som används i studien och är utformade för att besvara studiens syfte. 

Vi har även tittat på tidigare arbeten för att få inspiration till våra frågor för att sedan 

vidareutveckla dessa för att passa vårt syfte.  
 

Formuleringen är en viktig faktor vid intervjuer och språkbruket måste vara begripligt för de 

som blir intervjuade. Huvudregel för intervjuer är enligt Bell (2006, s.159): ”inga ledande 

frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga värderande frågor”. Detta 

har vi tagit i beaktning vid framställningen av vår intervjuguide. Frågorna skall också vara 

enkla samt raka och man skall undvika att ställa indirekta frågor. Negation skall också 

undvikas för att frågorna inte skall anses som ett påstående (Trost, 2010), vilket vi undvikit 

med hjälp av välarbetade frågor i vår intervjuguide. 

 

Vi har lagt stor vikt på att få en bra start i våra intervjuer. De första frågorna kan enligt Trost 

(2010) vara avgörande för intervjuns utveckling och menar att ett alternativ till att börja kan 

vara att ställa en fråga som låter respondenten fritt berätta något som relaterar till 

ämnesområdet. Detta har vi tagit i beaktning vid våra intervjuer och har därför börjat våra 

intervjuer med en inledningsfråga. Frågorna som ställs skall också vara enkla och raka vilket 

underlättas av en välarbetad intervjuguide (Trost, 2010), vilket vi haft i åtanke vid 

framtagandet av vår guide. Men eftersom vårt syfte varit att tolka och försöka hitta skillnader 

samt likheter, har vi som tidigare beskrivet valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer vilket gett oss utrymme för följdfrågor. 
 

Respondenterna har kontaktats via mail samt telefon för att planera utförandet av intervjuerna. 

Vi har tydligt försökt förklara syftet med studien för respondenterna och vi har även gett dem 

möjlighet att ta del av frågorna i förväg om så önskats. Detta för att respondenterna skulle ha 

möjlighet till förberedelse samt förståelse kring vilka frågor som vi önskade få besvarade. 
 

2.2.7 Intervjudokumentation 

 
För att vara säker på att alla svar blir väl dokumenterade kan man använda sig av en 

ljudinspelning vid intervjutillfället (Bell, 2006) vilket vi valde att göra för att med säkerhet ta 

del av all den information som delgavs. 
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2.2.8  Dataanalys 

 
Efter att ha genomfört insamlingen av data var nästa fas inom studien att sortera, bearbetat 

och sammanställa det insamlade empiriska materialet som sedan legat till grund för den 

slutliga analysen. För att kunna få en tydlig struktur på vår insamlade data utgick vi ifrån de 

fem tidigare nämna teman som valts för att skapa en röd tråd. De har därför även använts här 

inom dataanalysen som rubriker. I vår dataanalys har vi utgått ifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Genomförandet av en analys med hjälp av denna metod sker genom sortering 

av svar och meningar som kodas och sammanställs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Empirikapitlet i denna uppsats är en sammanställning i text av det material vi fått genom våra 

inspelningar samt anteckningar från intervjutillfällena. Det insamlade materialet har inte 

analyserats under själva intervjun utan efter för att få distans, vilket förespråkas av Trost 

(2010).  Genom inspelningarna gavs möjlighet att lyssna ett obegränsat antal gånger vilket 

bidrog till en djupare bearbetning av det insamlade materialet. Vi har vid genomgång av 

inspelningarna tagit ut de relevanta avsnitten i intervjuerna, som svarat mot syftet och skrivit 

ned i text. Genom detta sorterades ointressant material bort, vilket gjorde det mer lätthanterlig 

inför analysen. Materialet vi fick fram placerades in under rätt tema. Därefter sorterades 

likartade svar tillsammans och avvikande för sig, vilket gjorde att ett antal kategorier bildades 

under varje tema. Citat har använts för att ge läsaren möjlighet att ta del av kontexten.  
 
 

2.2.9 Analys   

 
I vår analys har vi jämfört den empiri vi samlat in mot vår teoretiska referensram för att 

upptäcka skillnader och likheter som mynnat ut i studiens bidrag. Vi har sökt efter mönster 

och teman för att försöka jämföra med tidigare forskning. En noggrann analys har gjorts kring 

respondenternas redogörelser av erfarenheter för att få nyanserade svar och viktigt material 

till vårt bidrag. I analysen har vi även beaktat ytterligheter och undantag för att få en korrekt 

avspegling av empirin som möjligt och för att peka på nyanserna i intervjuerna. För att stärka 

trovärdigheten i vår analys används citat från respondenterna, vilket vi anser ger läsaren 

möjlighet att skapa en egen uppfattning.   
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2.2.10  Metodkritik 

 
Kritik riktas mot den kvalitativa metoden och vi har under framtagningen av studien varit 

medvetna om metodens vanligaste förekommande brister. Kritiken kommer enligt Bryman 

och Bell (2011) ofta från forskare inom kvantitativa forskningen. Kvalitativa metoder har 

enligt Jensen (1995) mer diffusa kriterier kring kvalitén på forskningen och menar att det är 

svårare att ge entydiga kvalitetskriterier. I en kvalitativ studie spelar författarna en avgörande 

roll för hur det insamlade materialet kommer att tolkas. Gällande kvalitativa studier sker 

studiens datainsamling endast genom författaren och dennes metoder och sätt att tolka. 

Författarnas uppfattningar speglar lätt studiens slutgiltiga analys vilket enligt Bryman och 

Bell (2011) kan ha en stor inverkan. Subjektiva värderingar är svåra att undvika vid en mer 

djupgående analys.  

 

När det kommer till intervjupersonernas medverkan i en kvalitativ studie, kan dessa inte anses 

spegla en hel population eller andra miljöer vilket gör att problem med generalisering uppstår 

(Bryman & Bell, 2011). Gällande kvalitativa studier kan det vara problem att identifiera vad 

författaren gjort för att komma fram till ett visst resultat och slutsatser. Detta då det i många 

fall saknas beskrivning hur studien faktiskt har gått till. Detta är något som idag ses över inom 

den kvalitativa forskningen för att på så vis skapa transparens inom forskningen (Bryman & 

Bell, 2011). 
 

Vi är medvetna om att ett kvalitativt tillvägagångssätt genererar utebliven mångfald, eftersom 

empiriinsamlingen inte går att göra i samma omfattning gällande kvantitet, som exempelvis 

den kvantitativa metoden. Detta har också hämmats av tidsaspekten som vi haft för denna 

studie. Vi ansåg dock att kvalitén var viktigare att beakta än kvantiteten. Gällande kvalitéten 

av vårt insamlade material från våra intervjuer anser vi nivån vara god och tillräcklig för att 

besvara syftet med studien. Dock är vi medvetna om att brister kan finnas i de enskilda 

intervjuerna eftersom vi var tvungna att respektera respondenternas möjlighet gällande 

tidsåtgång till intervjuerna.  
 

Det finns för- och nackdelar med att genomföra intervjuer och många faktorer att ta hänsyn 

till för att få ett bra resultat. Vi spelade in intervjuerna vilket gjorde att vi kunde hålla en 

högre koncentration på att få bra och tydliga svar. Vi kunde också vid upprepade tillfällen gå 

tillbaka och lyssna på vad som sagts, men även ta hänsyn till det tonfall som användes i 
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intervjun. Trost (2010) hävdar dock att det bidrar till en mer tidskrävande arbetssätt men vi 

ansåg att detta skulle bidra till ett bättre resultat. Tillvägagångssättet och de steg som tas i 

uppsatsen måste vara adekvat för studiens syfte så att detta besvaras på rätt sätt (Backman, 

2008).  Det finns inga enkla tillvägagångssätt för att upptäcka sammanhang och centrala 

begrepp, eller hur dessa är sammanlänkade (Jensen, 1995). Som Backman (2008) förklarar är 

tolkningen ett av de avsnitt där störst oenighet finns mellan forskare. Beroende på till exempel 

vetenskapsteoretisk förhållningsätt kan materialet tolkas helt olika. Vi vill därför påpeka att vi 

genom denna studie inte påstår att detta är det resultat som ligger närmast sanningen, utan att 

vår metod är ett sätt av många att genomföra en studie. 
 
 

2.3       Kvalitetskriterier 

 
För att säkerställa trovärdigheten vid studie finns flera olika kvalitetskriterier som kan följas. 

De kriterier vi valt att förhålla oss till är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Det är enligt Guba och Lincoln (1994) viktigt att metoder och termer 

specificeras för att kunna värdera kvalitén på en kvalitativ studie. För att ersätta validitet och 

reliabilitet som anses mer passande till kvantitativa studier, har vi valt att arbeta efter fyra 

punkter som Bryman och Bell (2011) föreslår. 
 

Tillförlitlighet anses viktigt för att säkerställa att forskarna har lyckats presentera den bedrivna 

forskningen på ett sätt att det speglar den sociala verkligheten. Enligt Bryman och Bell (2011) 

ska forskningen ha utförts enligt de regler som finns, men även att studiens resultat 

presenteras för människor som befinner sig i den sociala omgivning som studien berör. Detta 

för att säkerställa att verkligheten uppfattas rätt. För att säkerställa att kriteriet uppfylldes 

under intervjuerna gjorde vi fortlöpande kortare sammanfattningar av svaren, för att 

säkerställa att respondentens svar uppfattades på rätt sätt av oss intervjupersoner. 

 

Nästa kriterium som lyfts fram är överförbarhet som enligt Bryman och Bell (2011) är viktigt 

eftersom en kvalitativ studie går på djupet med få respondenter inom ett visst område. För att 

kunna bedöma överförbarheten till andra miljöer är det därför viktigt att ge en bra beskrivning 

för hur studien har arbetats fram. Detta för att andra individer ska kunna utvärdera och besluta 

om resultatet kan anses möjligt att överföra till andra miljöer. När det kommer till vår studie 

har vi genomfört personliga intervjuer som empirisk grund, vilket gjorde det möjligt att 
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framhäva de olika faktorer och aspekter som organisationen möter. Det blir därför lättare att 

bedöma överförbarheten till andra miljöer för läsaren. 
 

Bryman och Bell (2011) påpekar att nästa punkt pålitlighet ses som motsvarigheten till 

reliabilitet. För att åstadkomma pålitlighet anses det enligt Bryman och Bell (2011) vara av 

stor betydelse att ha en komplett redogörelse för hur forskningsprocessen har gått till 

väga.  För att uppfylla detta kvalitetskriterium har vi arbetat efter dessa riktlinjer och 

förmedlat en noggrann beskrivning för hur forskningsprocesserna fortlöpt genom vår studie. 
 

Konfirmering behandlar vikten av att författaren betraktar den information som presenteras 

vid intervjuer med en viss objektivitet. Det är enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att 

författarna tänker på att inte låta sina egna värderingar påverka slutresultatet och de slutsatser 

som dras ifrån den empiri som analyseras. För att lyckas med detta kriterium har vi varit 

noggranna att inte påverka respondenterna i deras svar på frågorna eller deras sätt att resonera 

kring frågorna som ställs. Våra åsikter och personliga infallsvinklar har inte framgått vilket vi 

även säkerställt genom att analysera inspelningarna av intervjuerna. 
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3. Teoretisk referensram    

3.1 Bakgrund  
Prestationsmätning 

 
En prestation är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) något som tidigare åstadkommits 

eller som planeras åstadkommas i framtiden. Dessa mäts med hjälp av prestationsmått som 

ger organisationer information om en viss prestation. Målet med prestationsmätningen är 

enligt Ax et al. (2009) att öka chanserna för att implementeringen av företagsstrategierna ska 

bli lyckade. Prestationsmätningen skall visa på vad som behöver göras inom organisationer, 

samt hur och vilken i riktning organisationen ska arbeta. Melnyk, Stewart och Swink (2004) 

förklarar att genom att bryta ner strategin till mål och prestationsmått på en mer konkret nivå, 

blir strategin även tydlig för medarbetarna.  

 

Prestationsmätning kan också användas inom en verksamhet utan uppsatta mål, som ett slags 

signalsystem. I detta fall används prestationsmätningarna och eventuella variationer i 

resultatet som en varning för ledningen. Dessa kan då göra ändringar i företaget för att 

bibehålla sin framgång (Merchant & Van der Stede, 2007). 
 

De mått som används inom prestationsmätningen kallas för prestationsmått och kan delas in i 

finansiella mått och icke-finansiella mått. Finansiella mått är en mätning av finansiella 

prestationer och är de som är vanligast förekommande inom företag. De finansiella måtten 

kan exempelvis vara försäljning, lönsamhet och kostnader (Ax et al., 2009). En bra egenskap 

på de finansiella måtten är att de är jämförbara med andra organisationer samt att de kan 

användas i olika modeller som ledningen använder sig av. Några nackdelar med att endast 

använda sig av finansiella mått är enligt Gröjer, Catasús, Högberg och Johrén (2008) att dessa 

inte ger en komplett bild av verksamheten. Cravens, Goad Oliver och Stewart (2010) förklarar 

att prestationsmätningen ibland ger otillräcklig information om vad som behövs för att öka 

prestationsnivån. Författarna diskuterar även att om de mått som används endast grundas på 

historiska åtgärder, kan framtidsförbättrande åtgärder försummas. Endast användning av 

finansiella mätetalen ger därför bara en återblick av vad som tidigare har presterats och inte 

vad som händer just nu, vilket är en nackdel eftersom kortsiktiga åtgärder vidtas (Ax et al., 

2009).  
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De icke finansiella måtten inom prestationsmätning har därför fått allt mer fokus inom 

organisationer på grund av deras vikt för styrningen (Siti-Nabiha, Thum & Sardana, 

2012). Genom att komplettera styrkortet med icke finansiella mått ges en mer komplett bild 

av företagets prestationer. Kundnöjdhet, kundlojalitet, leveranstid och kvalitet är enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) exempel på icke-finansiella mätetal, som kan hjälpa 

ledningen att få en insyn i hur företaget presterar just nu. Ett vanligt problem för många 

organisationer är de inte förstår fördelarna med att mäta icke-finansiella mätetal. Många av de 

som infört dessa har vanligtvis inte analyserat tillräckligt för att kunna identifiera ett orsak-

verkan samband mellan finansiella och icke-finansiella mätetal och på det sättet inte kunnat få 

en optimal effekt av prestationsmätningen (Ittner & Larcker, 2003).  På grund av den kritik 

som riktades mot prestationsmätning gällande för stort fokus på de finansiella måtten, togs 

balanserat styrkort fram (Kaplan & Norton, 1992). Det balanserade styrkortet inkluderar även 

de icke finansiella måtten och är enligt Olve et al. (2003) en metod som beskriver arbetet i en 

organisation med hjälp av mått. Dessa mått berör olika fokusområden som benämns som 

perspektiv.  
 

Bakgrunden till det balanserade styrkortet 

 

Enligt Lindvall (2011) fick Professor Robert Kaplan och Konsulten David P. Norton år 1990 i 

uppdrag av KPMG:s forskningsenhet att utveckla och studera mätningar. Den växande 

konkurrenssituationen hade skapat oro kring framtidens utveckling. Organisationer 

uppfattades som alltför finansiellt inriktade och kortsiktigt orienterade och man ansåg att 

traditionell finansiell styrning var bristande och inte tillgodosåg de behov som fanns 

(Lindvall, 2011). Förändringen från ett industrisamhälle till informationssamhälle skapade 

problem och företagen kunde inte längre skapa konkurrensfördelar genom enbart 

distributionen och hanteringen av materiella tillgångar (Kaplan & Norton, 1996). Mätning av 

endast finansiella mått ansågs inte vara tillräckligt och de gamla redovisningssystemen 

kritiserades därför (Kaplan & Norton, 1996). Kaplan och Norton ansåg att risken med att 

endast fokusera på de finansiella måtten bidrog till att företag missade viktiga målsättningar 

gällande framtiden (Hallgårde & Johansson, 1999). Att endast fokusera på finansiella 

mätningar kan vara direkt skadliga för ett företag. Detta då de finansiella resultaten grundas 

på handlingar som redan genomförts. Detta blir som Bengtsson och Skärvad (2001) förklarar, 

att köra bil och endast titta i backspegeln. 
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Den traditionella styrningen med fokus på finansiella mått behövde kompletteras och 

organisationer behövde identifiera viktiga indikatorer att utgå ifrån. Med hjälp av dessa anses 

signaler kunna identifieras vilket tyder på kommande förändringar i de finansiella resultaten 

(Bengtsson & Skärvad, 2001). 

 

År 1992 introducerades begreppet balanced scorecard (balanserat styrkort) av 

Professor Robert Kaplan och Konsulten David P. Norton i deras artikel ”Balanced Scorecard 

– Measures that Drive Performance”. Det balanserade styrkortet togs fram eftersom det 

traditionella redovisningssystemet fokuserade för mycket på finansiella aspekter (Hallgårde 

och Johansson, 1999). Bakgrunden till styrkortet var enligt Lindvall (2011), chefernas 

kortsiktiga tänkande och fokus på att upprätthålla kortsiktig finansiell avkastning. Detta 

ansågs påverka kundnöjdheten och lojaliteten negativt och skada organisationers långsiktiga 

utveckling samt öppna upp för konkurrens (Kaplan och Norton, 1996). De traditionella 

prestationsmätningarna som inriktade sig på redovisningen ignorerade det ekonomiska värdet 

av flera tillgångar som exempelvis forskning och mänskliga resurser (Nørreklit, 2000). 

 

Beskrivning av det balanserade styrkortet 

 

Kaplan och Norton är ofta citerade i tidskrifter och igenkända för sin liknelse mellan den 

traditionella ekonomistyrningen och att flyga ett flygplan. Författarna poängterar 

svårigheterna kring att kontrollera ett flygplan utan mätinstrument för alla viktiga faktorer. De 

liknar den traditionella styrningen vid detta och påpekar vikten av flera olika mätetal inom 

organisationer (Kaplan & Norton, 1996).  Kaplan och Norton tog fram en sammanställning av 

nya mätetal som ansågs behövas för att få en balanserad överblick över organisationen. De 

ansågs även vara betydande för att vinna konkurrenskraft i den komplexa och 

konkurrensutsatt företagsmiljön. Detta var starten till det balanserade styrkortet (Lindvall, 

2011). Den ursprungliga teorin som det balanserade styrkortet är uppbyggt på tog upp hur 

organisationer genom styrkortet identifierade mätetal och indikatorer att fokusera på, vilket 

skulle bidra till långsiktiga resultat: “Styrkortet ska berätta historien om strategin, som börjar 

med långsiktig finansiella mål, och sedan koppla dem till den följd av åtgärder som måste 

vidtas med finansiella processer, kund, interna processer, och slutligen medarbetare och 

system för att leverera önskade långsiktiga ekonomiska resultat.” (Kaplan & Norton 1996, s. 

47). 
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Styrkortet anses dock ha ett större användningsområde än bara att ge överblick av vad som 

bör mätas. Enligt Olve et al. (2003) är det en metod som används för att beskriva 

verksamheten i ett företag och ett sätt att sammanfatta företags ambitioner och 

målsättningar.  Det balanserade styrkortet ses även som en ledningsfilosofi. Ett instrument för 

ledningen, som i kombination med människan och informationssystem samlar in, lagrar, 

bearbetar och tolkar användningen av data (Hallgårde & Johansson, 1999). Det anses också 

vara ett hjälpmedel för företag att belysa orsakerna till de finansiella utfallen hos företag 

(Thompson & Mathys, 2013) och fungerar som en ram som översätter företags vision till 

strategi (Kaplan & Norton, 1996). Bengtsson och Skärvad (2001) förklarar, är det balanserade 

styrkortet framtaget för att skapa balans mellan kort och långsiktiga mål. Användning av 

balanserat styrkort utesluter inte mätning av finansiella mått men belyser en mer generell och 

integrerad samling av mätningar (Kaplan & Norton, 1996). Styrkortets uppbyggnad skall ge 

en klar bild av nödvändig information av verksamheten och visa både på externa och interna 

aspekter (Olve et al., 2003). På grund av detta menar Olve et al. (2003) att styrkortet är 

balanserat och motbevisar kritik gällande att styrkortet skulle vara ännu en 

verksamhetsrapport. Bengtsson och Skärvad (2001) sammanfattar det balanserade styrkortet 

som en referensram för att sammanlänka viktiga åtgärder inom företag. 

 
 

 

 

Figur 2: Det balanserade styrkortet är inte bara ett mätsystem. Egenarbetad modell (Hallgårde & 

Johansson, 1999, 14) 

 

Den ursprungliga modellen som Kaplan och Norton presenterade omfattade fyra perspektiv. 

Förutom det traditionella finansiella perspektivet inkluderas ett kundperspektiv, ett internt 

orienterat processperspektiv och ett utvecklingsperspektiv (Lindvall, 2011). 

 

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet handlar enligt Lindvall (2011) om mätningar enligt den 

traditionella ekonomistyrningen. Det finansiella perspektivets mål har enligt Kaplan och 

Norton (1996) setts som grundläggande för vidare åtgärder i de andra perspektiven. Fokus 

läggs på de långsiktiga finansiella målen och utifrån dessa vidtas de åtgärder som behövs med 

Ett mätsystem Ett ledningssystem En ledningsfilosofi 
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finansiella processer, kunder, interna processer samt kunder och system. Detta måste ske för 

att nå de önskade långsiktiga resultaten (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet anses bidra till förbättringar kring mätningar och fokus på företagets yttre 

effektiviteter. Detta perspektiv behandlar huvudsakligen vad som uppskattas och värderas av 

kunderna (Lindvall, 2011). Detta perspektiv hjälper enligt Kaplan och Norton (1996) 

företagen att identifiera möjliga kunder och segment. Med hjälp av kundperspektivet ska 

företag rikta fokus på de viktigaste kundrelaterade måtten som till exempelvis kundnöjdhet, 

lojalitet, lönsamhet m.m. (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Processperspektivet 

Processperspektivets benämning var ursprungligen Internal and Business Perspective men 

utvecklades senare till Internal Business Process. Detta perspektiv har utvecklats från ett 

hierarkiskt perspektiv för att bli mer processorienterat (Lindvall, 2011). Det ursprungliga 

Internal and Business Perspective hjälpte företag att identifiera de mest kritiska processerna 

för att nå kundrelaterade och interna mål (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Utveckling- och lärandeperspektivet 

Genom utvecklings- och lärandeperspektivet finns förhoppning att förhindra det kortsiktiga 

tänkandet som ofta uppkommer vid användningen av den traditionella finansiella styrningen 

(Lindvall, 2011). Företag bör lägga fokus på att förbättra och öka produktiviteten.  Detta 

perspektiv var enligt Kaplan och Norton (1996) det perspektiv som identifierade mätetal och 

mål för att utveckla företag och möjligheter till lärande. 

 

Upplevda fördelar med balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet hjälper till att poängtera vad företag behöver fokusera på för att nå 

sin vision. Olve et al. (1999) diskuterar att styrkortet skall ses som ett verktyg för att 

kommunicera organisationers strategi och vision. Den traditionella styrningens ekonomiska 

termer kan vara svåra att förstå för medarbetare och det balanserade styrkortet tydliggör på ett 

enklare sätt företagets framtida vision för alla inom företaget (Hallgårde & Johansson, 1999). 

Detta skapar i sig ett gemensamt mål vilket också bidrar till att alla medarbetare får förståelse 

för hur de kan bidra till företags framgång (Kaplan & Norton, 1996). Styrkortet är ett 

kommunikationsverktyg som berör de flesta aktiviteter inom ett företag (Olve et al., 2003). 
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Styrkortet möjliggör också att företagets strategi blir tydligt och kan översättas till mätbara 

och konkreta mål (Bengtsson & Skärvad, 2001). Salterio och Lipe (2000) menar att företag 

som använder sig av balanserat styrkort bör se förbättringar kring ledningens beslutsfattande, 

då mätningar sammankopplas med företagets mål och strategier. Genom införandet av 

balanserat styrkort hjälper detta företag att titta på och mäter rätt saker (Hallgårde & 

Johansson, 1999). Om företag lyckas med att identifiera rätt indikatorer, kommer företag att ta 

rätt initiativ och göra korrekta investeringar vilket kommer att bidra till önskat och långsiktigt 

resultat (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Olve et al. (2003, s.15) ger exempel på tre användningsområden där styrkortet visat sig 

användbart: 
 

·     ”att kommunicera strategiska intentioner så att chefer och anställda förstår innebörden 

av organisationens strategier” 

·    ”att diskutera åtgärder som motiveras av strategiska skäl snarare än av sådant som 

hänger samman med den löpande verksamheten som exempelvis 

kompetensutveckling, kundrelationer och IT och hur sådana investeringar kommer att 

ge framtida avkastning” 

·    ”att följa upp, styra och belöna sådana aktiviteter”. 
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Figur 3: Balanserat styrkort som ett strategiskt ramverk för handlingar. Översatt modell (Kaplan & 
Norton, 1996, 11) 
 

3.2   Medarbetarperspektivet 

 
Balanserat styrkort har blivit ett verktyg som används av tusentals företag runt om i världen, 

och hjälper genom att ge en mer komplett bild över organisationer. Vissa anser dock att det 

saknas ett mänskligt perspektiv för att utveckla och upprätthålla organisationerna (Thompson 

& Mathys, 2013). 
 

I den grundläggande uppbyggnaden av styrkortet som Kapan och Norton (1992) skapade 

ingick fyra perspektiv. Teorier kring dessa har utvecklats och modifierats och man har inom 

vissa organisationer lagt till ytterligare perspektiv (Sundin, Granlund & Brown, 2010). 

Införandet av fler perspektiv anses generera en organiserad överblick av hela verksamheten, 

sammanställt i en rapport (Sundin et al., 2010). Det finns flera alternativ till ytterligare och 

modifierade perspektiv, men ett ofta omtalat perspektiv på den svenska företagsmarknaden är 

medarbetarperspektivet. Perspektivet har enligt Ax och Bjørnenak (2005)  inte fått allt för 

stort genomslag globalt men används i stor utsträckning inom företag och organisationer på 

den svenska marknaden. Annan forskning (Malmi, 2001; Speckbacher, Bischof & Pfeiffer, 

2003) har dock visat att även andra länder använder sig av ett medarbetarperspektiv. 

 

Medarbetare har fått en allt större roll i organisationers uppbyggnad av styrkorten (Sundin et 

al., 2010).  Olve et al. (1999) förklarar att det finns viktiga frågor inom organisationer och 

även i uppbyggnaden av styrkort gällande synen på medarbetare. En fråga gäller huruvida 

medarbetare skall ses som en tillgång bortsett från dess roll kring företagets strukturer och 

processer (Olve et al., 1999). Företag har insett den betydelse som engagerade och 

kompetenta medarbetare har för företaget, varför man i vissa fall valt att inkluderat ett 

medarbetarperspektiv. I det ursprungliga balanserade styrkortet var ett medarbetarperspektiv 

inte inkluderat utan fokus på medarbetarna ingick i lärande- och tillväxtperspektivet. Detta då 

Kaplan och Norton ansåg att ett eget medarbetarperspektiv skulle ta fokus från strategin (Ax 

& Bjørnenak, 2005).  Ett medarbetarperspektiv anses dock enligt Ax och Bjørnenak (2005) 

som minst lika viktigt som de fyra ursprungliga perspektiven och medarbetarnas engagemang 

bör ses som en kritisk framgångsfaktor. Medarbetarperspektivet används som ett femte 

perspektiv men också som ett alternativ till något av de fyra ursprungliga perspektiven inom 
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balanserat styrkort. Uppsättningen av perspektiv är beroende av företags mål samt vision och 

vad som anses skall prioriteras och mätas inom företaget (Olve et al., 1999). 
 

Utveckling är ett viktigt begrepp inom företag. På grund av medarbetarnas betydande roll 

kring detta måste de också engageras och motiveras till att sträva efter ett noggrant 

genomförande och ständig förbättring (Ewing, 1995). Olve et al. (1999) förklarar att ett av 

huvudsyftena med balanserat styrkort är att förmedla organisationens mål och vision till 

medarbetarna. Styrkortet skall hjälpa medarbetarna till delaktighet och skapa kommunikation 

inom företaget. Med hjälp av det balanserade styrkortet och medarbetarperspektivet anses 

medarbetarnas roll för helheten inom organisationer tydliggöras, vilket i sin tur leder till ökad 

genomförandekraft samt förändringsbenägenhet. Detta ses som avgörande för att 

organisationer skall nå sina mål och visioner (Olve et al. 1999).   
 

Thompson och Mathys (2013, s.140) beskriver tre fördelar som införandet av 

medarbetarperspektivet kan generera: 
 

1. Visar på den betydelsen som engagemanget hos medarbetare har för organisationers 

framgång 

2. Uppmuntrar användning av åtgärder som utvärderar och identifierar anställdas 

engagemang 

3. Främjar prioritering av medarbetarnas engagemang. 

 

Mätningar inom företag påverkar individers beteenden både innanför och utanför 

organisationen (Kaplan & Norton, 1996). Ledare besitter enligt Thompson och Mathys (2013) 

verktyg som kan öka medarbetarnas engagemang och genom att uppmärksamma dessa 

verktyg främjas användningen. Genom införandet av ett medarbetarperspektiv blir ledningen 

ständigt påmind om vikten av medarbetarna, vilket resulterar i att de också lägger fokus på 

dem (Thompson & Mathys, 2013). 

 

Medarbetarperspektivet är enligt (Olve et al., 1999) vanligen inkluderat i de svenska 

modellerna av balanserat styrkort (Ax & Bjørnenak, 2005). Det balanserade styrkortet fick en 

stor spridning inom svenska företag under 1990-talet (Bengtsson & Skärvad, 2001) och 

medarbetares betydelse poängterades tidigt i de svenska företagen, vilket också visar sig i de 

svenska styrkorten.  Ax och Bjørnenak (2005) har i sin studie kring balanserat styrkort på den 
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svenska marknaden, sett att uppbyggnaden i flera fall avvek från den ursprungliga modellen 

av Kaplan och Norton. Ax och Bjørnenak (2005) har i sin forskning kommit fram till tre 

specifika skillnader som ofta visade sig i de svenska företagen. En av dem var användandet av 

ett medarbetarperspektiv. 
 

Enligt Olve et al. (1999) är ABB och Skandia två tydliga exempel på företag som valt ett 

medarbetarperspektiv där man motiverar detta med att personalen skall ses som en resurs.  I 

ABB:s utformning av styrkortet ansågs kunden och de anställda som två fundamentala 

hörnstenar. Även i Skandias uppbyggnad av styrkort har det inkluderats ett femte 

medarbetarperspektiv. Företaget beskriver sambandet mellan olika fokus som multiplikativt 

och ser det balanserade styrkortet som både ett komplement till både intern och extern 

styrning. Skandias motiv till införandet av det modifierade styrkortet är att balansräkningen 

inte kan ge en tydlig och förklarande bild på hela värdet, speciellt inte då immateriella delar 

har en stor betydelse för företaget och resultatet (Olve et al., 1999). 
 

Åtgärder inom medarbetarperspektivet är vanligtvis långsiktiga (Ewing, 1995). Styrtal 

gällande medarbetare är svåra att mäta frekvent och dessa följs för det mesta upp en eller 

maximalt ett par gånger på år (Olve et al., 1999). Styrkort med ett medarbetarperspektiv 

innehåller ofta studier kring attityder, men även nyckeltal och absoluta mått används. 

Mätningar inom medarbetarperspektivet görs ofta kring chefer samt klimatet inom företag och 

relevanta mått inom medarbetarperspektivet kan vara Motivationsindex, Ledarskapsindex, 

personalomsättning, genomsnittlig frånvaro, årlig utbildningskostnad m.m. (Olve et al., 1999). 
 

3.3 Val av indikatorer och mått  

 
Indikatorerna och de mått som organisationer inför i sitt balanserade styrkort är av stor 

betydelse för resultatet och de ska framhäva viktiga delar som den traditionella 

ekonomistyrningen inte tar hänsyn till (Olve et al., 1999). När det kommer till balanserat 

styrkort och dess indikatorer och mått så anser Olve et al. (1999) att bara för att organisationer 

inför indikatorer och mått så har de inte infört balanserat styrkort. Det viktiga är att kombinera 

dessa med diskussioner både inför, under och efter arbetet inom organisationen. Det är viktigt 

att sträva efter att införa så bra mått som möjligt men det är svårt att hitta perfekta mått. 

Strävan efter perfektion får inte påverka organisationens mål (Olve et al., 1999). Choong 
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(2013) menar att den yttersta motivationen för att välja mått är att de ska förbättra företagets 

prestation. 
 

Det anses inte vara helt riskfritt att mäta företagets prestationer. Lindvall (2001) menar att det 

finns risk att organisationen låter sina mätningar ta för stort fokus från företagets övriga 

arbete. Att företag väljer att mäta de mått som är enkla att ta fram istället för det som borde 

mätas, är enligt Holmblad Brunsson (2005) förekommande och ger vanligtvis enkla och 

mindre fördelaktiga svar än vad som skulle kunna åstadkommas, vilket kan skada 

organisationen på sikt. 
 

Det finns många riktlinjer som kan hjälpa en organisation att välja sina indikatorer och mått 

(Paranjape, Rossiter & Pantano, 2006). Trots detta är det vanligt att organisationer inte lyckas 

med att välja rätt, vilket enligt Paranjape et al. (2006) gör att styrkortets fulla potential inte 

utnyttjas. 
 

Malina och Selto (2004) anser sig ha hittat att valen av mått och deras motivationsfaktorer kan 

delas in i åtta attribut. Prestationsmått ska: 

·  Utgå från företagets strategi 

·  Vara kompletterande 

·  Vara exakta och objektiva 

·  Ge bra information 

·  Bidra till mer nytta än vad de kostar att framställa 

·  Vara relaterade i ett kausalt samband 

·  Fungera som verktyg för att kommunicera ut strategi och ge motiv 

·  Stödja förbättringar. 

Malina och Selto (2004) menar att viktigaste av dessa är att måtten är objektiva och exakta. 

Viktiga aspekter inom prestationsmätning är enligt Ax et al. (2009) att alla prestationer som 

mäts ska vara kopplade till organisationens strategi. Därför ska de uppsatta målen 
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sammanbindas med utvalda prestationsmått. Olve et al. (1999) förklarar hur målen bör ligga i 

linje med den vision och strategi som är övergripande för organisationen. Detta för att 

undvika att det uppstår en motverkande effekt mellan dessa. Detta bekräftar även Ittner och 

Larcker (2003) som påpekar att många företag använder sig av fel mått som de sedan också 

tolkar felaktigt vilket är ett vanligt problem. 

 

Enligt Olve et al. (1999) sker nedbrytningen av styrkortet och mått inom organisationen 

beroende på dess storlek. För att skapa förståelse för de mål och visioner som organisationen 

har satt upp, bör styrkorten brytas ner på en så tydlig och konkret nivå som möjligt.  För att 

tydliggöra medarbetarnas bidrag för organisationens övergripande mått och mål, är det viktigt 

att nedbrytningen blir så detaljerad som möjligt. I de fall där enheterna inom organisationerna 

verkar på olika marknader är det enligt Olve et al. (1999) lämpligast att utvecklingen och 

nedbrytningen av styrkorten görs av varje individuell enhet. I andra fall då samband finns 

mellan de olika enheterna och på olika nivåer inom organisationen anses det lämpligare att de 

gemensamt använder sig av samma övergripande vision och strategiska mål. (Olve et al., 

1999). 
 

Om möjlighet finns är det enligt Olve et al. (1999) nödvändigt att komplettera styrkortet med 

de individuellt unika framgångsfaktorer som finns hos varje enhet. De kortsiktiga nyckelmått 

som baseras på dessa bör bytas ut eftersom anser att mer relevanta mått finns. För att 

underlätta bör enheterna också ta fram skriftliga riktlinjer hur styrkorten bör tolkas och som 

förklarar vad som förväntas av varje medarbetare i sig. För att underlätta kan även styrkorten 

kompletteras med en enklare begreppslista för att undvika missförstånd (Olve et al., 1999).    

 

Gällande framtagningen förklarar Olve et al. (1999) att det är viktigt att det för varje mått 

formuleras ett mål. Prestationsmålen ska vara befogade och det är viktigt att personalen 

förstår dess betydelse. Vidare anser Ax et al. (2009) att det är viktigt att personalen känner till 

de faktorer som påverkar de prestationsmått som de ansvarar över och att de får information 

gällande prestationsmätningens resultat. Olve et al. (1999) menar också att det är av vikt att 

det finns en tydlig ansvarsprocess kring uppsatta mål och att det finns en tydlig struktur kring 

framtagande av mål och mätningar av utfall. Hur, var, hur ofta och vem som skall göra vad i 

processen skall framgå tydligt (Olve et al., 1999). Det slutliga steget gällande framtagningen 

av styrkortet blir att komplettera styrkortet med en handlingsplan. Detta för att precisera de 

åtgärder som ligger till grund för att uppnå de uppsatta målen och visionen. Även här bör  
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vem som är ansvarig tydliggöras samt innehålla en tidsplan för återfärderna (Olve et al., 

1999). 
 

Gällande antalet mått som väljs finns inom forskningen skilda meningar, enligt Van der Stede 

et al. (2006). Vissa anser att fler mått genererar en större spridning och är bättre, då det som 

mäts får fokus och blir genomfört. Vid ett färre antal mått anses risken stor att viktiga aspekter 

som inte mäts glöms bort. I motsatt till dessa teorier förklarar Van der Stede et al. (2006) att 

de forskare som berör teorier inom ramen för det andra lägret anser att val av för stort antal 

mått genererar en ökad komplexitet som medför ett stort ansvar och en hård press på de som 

skall utvärdera resultaten. Det behövs i många fall att mått väljs bort då ett vanligt fel som 

görs är att organisationerna använder sig av för många mått. Organisationer är dessutom 

enligt Paranjape et al. (2006) tröga på att byta ut deras indikatorer och mått som blivit icke-

relevanta på grund av förändringar som skett i eller runtomkring organisationen. Vikten av att 

byta ut dessa i tid är något som Assiri, Zairi & Eid (2006) anser vara en nyckelfaktor inom 

styrkortet då det tydliggör det som är relevant just nu. Genom att rensa bland icke-relevanta 

mått slipper organisationen att bra mått blandas med dåliga vilket lätt kan skapa en förvirring 

och bli tidskrävande (Assiri et al., 2006). 
 

De indikatorer och mått som organisationer använder sig av placeras vanligtvis i två olika 

grupper, finansiella- samt icke-finansiella indikatorer och mått. Indikatorer och mått av 

finansiellt slag kommer från den traditionella ekonomistyrningen och företagets finansiella 

redovisning (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008). Dessa mätetal är ofta förknippade 

med företagets resultat, försäljning, lönsamhet kostnader och är de observationer som anses 

ha störst inflytande av alla indikatorer. De finansiella måttens svaghet anses vidare endast 

fokusera på redan inträffade prestationer och inte på de nutida och kommande (Ax et al., 

2009). Icke finansiella indikatorer och mätetal ger besked om företagets inre och yttre 

effektivitet och inrymmer aspekter från företagets omvärld och medarbetare. Catasús et al. 

(2008) menar att mätningarna ger svar på om företaget arbetar på rätt sätt och med rätt 

företagsaspekter i dagsläget.  

 

Betydelsen av de icke-finansiella indikatorerna och mätetalen har på senare tid fått ökad vikt 

hos företag (Ax et al., 2009). Detta då mått som kundlojalitet, kundnöjdhet, 

personalomsättning, hög kvalité, service, nöjda medarbetare och korta leveranstider fått större 

fokus. Ittner och Larcker (2003) anser att genom att mäta icke-finansiella faktorer kan 



 
 

31 

ledningen få en försmak av hur företaget presterar. Greiling (2010) anser att de vanligaste 

måtten inom den icke-finansiella delen var mått som rörde medarbetar- och kundnöjdhet 

tillsammans med mått på hur nöjda samarbetspartners var. 
 

Rollen för de icke-finansiella måtten är i de flesta fallen som komplement till de dominerade 

finansiella indikatorerna. De icke-finansiella indikatorerna anses bidra till mer långsiktiga 

mätningar och breddar mångfalden i organisationens mätningar, men ersätter inte de 

finansiella indikatorerna. Informationen som de producerar anses dock av Dossi och Patelli 

(2010) vara djupare. Malina och Selto (2004) menar att det är viktigt att organisationer söker 

efter balans mellan generella, finansiella mått och specifika, icke- finansiella mått. 
 

Ett balanserat styrkort som är sammansatt med en bra balans mellan finansiella och icke-

finansiella indikatorer kan mäta både organisationens prestation externt och internt. Detta 

skapar en bra indikation på hur företaget har presterat tidigare men även hur det framtida 

resultatet kan komma att bli (Bourne et al., 2000).  

3.4 Användning av indikatorer och mått 

 
Det balanserade styrkortet grundar sig i att samla in information som sedan utvärderas med 

hjälp av mätningar av olika slag. Insamlingen av information kräver strukturerade system som 

producerar relevant vägledning. Brist på detta bidrar vanligtvis till att medarbetarnas intresse 

för styrkortet minskar, vilket gör det viktigt att integrera de förändringar som sker in i 

styrkortet så att organisationen använder den bästa informationen som finns tillgänglig utifrån 

de behov som organisationen har (Mooraj, Oyon & Hostettler 1999). 

 

De indikatorer och mått som används inom det balanserade styrkortet är det som driver 

företagets framtida finansiella resultat. Tillsammans bildar de ledningens redskap för att 

överföra de strategiska målen som är uppsatta inom organisationen (Kaplan & Norton, 1993). 

Mått beskrivs av Olve et al. (1999) som tajta sammansatta beskrivningar av iakttagelser som 

sammanfattas med ord eller siffror exempelvis lönsamhet och de anställdas hälsa. Vilka mått 

som företaget använder sig av grundar sig enligt Catasús et al. (2008) på vilken information 

intressenterna vill ha. Flera olika mått kan beskriva samma prestation och dessa används för 

att skapa en bild av vad som anses viktigt inom företaget. Catasús et al. (2008) menar att detta 

kan leda till att vissa mått är viktiga vid en tidpunkt för företaget men kanske inte vid en 
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senare tidpunkt. En organisation kan i teorin ha obegränsat med indikatorer och mått så länge 

de är kopplade till företagets strategi (Kaplan & Norton, 1999). Var och ett av måtten ska 

också bidra till att företagets mål ska uppnås (Ax et al. 2009). Att ha för många mått kan dock 

i många fall skapa oklarheter och bör därför enligt Dumond (1994) undvikas. Flapper, Fortuin 

och Stoop (1996) menar vidare att det är viktigt att företaget vet inom vilket intervall de olika 

mätningarnas resultat bör vara för att få en tydligare indikation på företagets prestation. 
 

Det är enligt Antonsen (2014) viktigt att korrekta mätningar görs inom verksamheten. Genom 

att ge medarbetarna möjlighet att påverka hur organisationen använder styrkortet uppmuntras 

de till att utföra mätningarna metodiskt vilket kan leda till minskat antal felaktiga mätningar. 

Kaplan och Norton (2001) menar att när organisationer väljer sina mått är det viktigt att 

måtten mäter rätt delar av verksamheten då risken annars finns att den valda strategin återges 

på fel sätt. Måtten bör vara direkt kopplade till strategin och de uppsatta målen och att detta 

sedan överförs till faktiska handlingar (Kaplan & Norton, 2001). Det är viktigt att 

organisationens mått ska vara mätbara för att inte slösa med det kapital som finns inom 

organisationen (Verbeeten, 2008). Genom att kvantifiera resultatet på en bestämd skala kan 

företaget i uppföljningen av mätningarna utvärdera prestationen med de uppsatta målen. 

Organisationens mål ska vara specifika, utmanande samt utvecklande vilket enligt Verbeeten 

(2008) är svårare inom offentliga organisationer än inom den privata sektorn eftersom målen 

ofta tenderar att vara svårtolkade alternativt ospecifika.  
 

Att använda sig av balanserat styrkort inom en organisation bidrar till att vissa områden är 

lättare och svårare att arbeta med. Northcott och Taulapapa (2012) visar i sin studie att 

styrkortet bidrar till enklare beslut gällande vilka delar av organisationen som ska mätas. 

Studien visar också att kopplingen mellan vision och strategi blir tydligare. Organisationens 

mål integreras mellan de olika delarna vilket skapar en positiv effekt (Northcott & Taulapapa, 

2012). Den mer besvärliga delen med styrkortet är tidsbristen som många chefer hamnar i. 

Vidare har svårigheter identifierats gällande att skapa ett tillräckligt informationssystem, 

tillräckliga mätetal, och att identifiera kundernas behov med hjälp av styrkortet (Northcott & 

Taulapapa, 2012). 
 

Electrolux och Volvo Personvagnar är två stora organisationer som Olve et al. (1999) lyfter 

fram som exempel över företag som infört ett medarbetarperspektiv eller “humanperspektiv” 

som de kallar det. Inom Volvo undersöks årligen medarbetarnas attityd i en årlig enkät. 
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Enkätens fokus är att lyfta fram organisationens engagemang och motivation, ledarskap, 

arbetets effektivitet, kundorientering och totalkvalitet (Olve et al., 1999). Undersökningen 

bidrar till att varje grupp inom verksamheten får en bättre kunskap om arbetet som görs och 

om sina medarbetare. 

 

För att organisationens strategi ska genomsyra företagets alla delar måste ledningen se till att 

detta når alla nivåer (Kaplan & Norton, 2007). De finansiella måtten bör enligt Samuelsson et 

al. (2006) endast användas inom företagets högsta nivå och låta de icke-finansiella och 

operativa måtten som medarbetarna i större grad kan påverka användas på dessa nivåer. 

Eftersom decentralisering blivit alltmer förekommande behövs mått på allt fler nivåer inom 

verksamheterna för att medarbetarna ska kunna göra en bra prestation (Holmblad Brunsson, 

2005). Enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) är det i de flesta fall bäst om medarbetarna på 

de lägre nivåerna får vara delaktiga i produceringen av mått då dessa vanligtvis är de som har 

störst kunskap om leverantörer, kunder och konkurrenterna. Detta resulterar även i ökat 

engagemang hos de flesta medarbetarna (Nilsson et al., 2010).  

 

Beroende på vilken strategi organisationen arbetar efter rekommenderar Nilsson et al. (2010) 

olika strategi även på användningen av olika mått. Måtten klassas inom kategorierna 

ekonomisk-analytiska mått, mått knutna till affärsredovisningen samt icke-finansiella mått. I 

de fall där ledningen arbetar efter en lågkostnadsstrategi används ofta endast mått knutna till 

affärsredovisningen. Verkar företaget däremot med hög kvalité inom en hårt konkurrenssatt 

bransch bör även icke-finansiella och ekonomisk-analytiska mått inkluderas, eftersom dessa 

bidrar till analyser med indikation på vad som kommer att krävas av företaget i framtiden för 

att vara framgångsrika (Nilsson et al., 2010).        
 

Användandet av balanserat styrkort och dess indikatorer och mått bidrar till en mer formell 

styrning vilket enligt Antonsson (2014) handlar om utvärdering och kontroll i den dagliga 

verksamheten av medarbetarna. Att kombinera detta med negativ feedback anses bidra till att  

medarbetarnas engagemang i både nutid och framtid kan komma att påverkas negativt. Detta 

bör ledningen beakta och även se till att berömma när något är bra (Antonsen, 2013). 

Med tanke på styrkortets hierarkiska uppbyggnad anser Nørreklit (2000) att ledningen måste 

använda sig av externa motivationsfaktorer för att få en engagerad organisation. Den externa 

motivationen beskrivs av Thompson och Mathys (2013) som exempelvis belöningar som är 

kopplad till den anställdas prestation på arbetet. En horisontellt styrd organisation bidrar 
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enligt Antonsen (2014) till delaktighet, demokratiska idéer och kreativitet. Genom att arbeta 

på detta sätt är det enligt Johansson et al. (2001) enklare att arbeta och bevara organisationens 

mål mellan enheterna. 
 

Nørreklit (2000) anser att en viktig del för att skapa ett effektivt styrkort är stor delaktighet 

bland medarbetarna samt att organisationens strategi ska sätta sin prägel på alla enheter. 

För att lyckas med detta och få styrkortet att fungera effektivt är kommunikationen inom 

organisationen en av de viktigaste faktorerna enligt Nørreklit (2000). Detta eftersom 

kommunikation ofta är det som ligger till grund för svårigheter inom det balanserade 

styrkortet. Kommunikation ska vara en naturlig del av det balanserade styrkortet och ska ses 

som ett verktyg för kommunikation, genom hela organisationen samt mot externa intressenter 

(Kaplan & Norton, 2001). Olve et al. (2003) menar att styrkortet bidrar till bättre 

kommunikation och kan användas för att rikta signaler till medarbetarna om vad som 

organisationen strävar mot och vilka prioriteringar som görs.  
 

En viktig del i styrkortsarbetet är enligt Radnor och Lovell (2003) att skapa en gemensam bild 

för organisationens vision och strategi och för att klara av detta är en bra intern 

kommunikation viktig. Denna underlättas med det balanserade styrkortet genom att 

diskussioner skapas kring var de är på väg och olika prioriteringar som görs inom 

organisationen (Olve et al., 2003).  
 

 

3.5 Uppföljning av indikatorer och mått 

 
Uppföljning innebär att företag följer upp och kontrollerar det som inträffar, både vad som 

sker i företaget men även i dess omgivning. Om företag uppföljningsarbete ska fungera väl 

måste ledningen enligt Olve et al. (1999) arbeta med uppföljningen löpande genom hela 

organisationen. I uppföljningsarbetet är det vidare extra viktigt att ständigt ifrågasätta de 

kortsiktiga måtten till skillnad från de mer långsiktiga måtten. Olve et al. (1999) lyfter även 

fram vikten av att så många medarbetare som möjligt bör vara delaktiga i detta arbete.   
 

Företags uppföljning av mätningarna bör inkludera medarbetare även längre ner i 

organisationerna. Detta då vikten av bra kommunikation mellan de olika organisationsdelarna 

har blivit allt viktigare i och med att medarbetare på lägre nivåer i allt större grad har fått ett 
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större ansvarsområde och fattar fler egna beslut (Dossi & Patelli, 2010). Razi och More 

(2010) menar vidare att detta bidrar till det viktiga engagemanget och förtroendet inom 

organisationen. Genom att involvera flera organisations-led i arbetet kring mätresultaten 

gynnas kommunikationen, men bidrar också till att medarbetarna utvecklar kunskap som är 

specifik för företaget. Detta bidrar till effektivare prestationer och förändringsprocesser men 

även att personalen anpassar sig till företagets kultur och kan hantera stress på ett bättre sätt 

(Razi & More, 2010). 
 

För att undvika missförstånd och att företagets indikatorer och mått ska tolkas på ett felaktigt 

sätt är det enligt Nilsson et al. (2010) viktigt att dessa är lättbegripliga. I annat fall kan lätt 

missförstånd ske eftersom många olika individer inom företaget använder och tolkar 

mätningarnas resultat. Det sätt som företagets medarbetare tolkar resultaten beror enligt 

Bititci, Garengo, Dörfler och Nadurupati (2012) på värderingar, känslor och tron som finns 

inom företaget och medarbetarna. För att få ut maximalt av det balanserade styrkortet har 

Shih-Jen och McKay (2002) i sin artikel presenterat tre faktorer som bidrar till ett väl 

fungerande styrkort. Den första punkt som de lyfter fram är vikten av att organisationen inte 

använder sig av för många mått då arbetet med styrkortet annars tenderar till att blir för 

tidkrävande. Vidare ska styrkortsarbetet bidra till att organisationen kontinuerligt kritiskt 

följer upp det som mäts. Den tredje och sista punkten är att medarbetarna ska vara 

uppdaterade i vad som händer inom organisationen och vad som ska åstadkommas. 

 

Vid beskrivning av strategisk inlärning och feedback förklaras sambandet mellan mått och de 

uppsatta målen som ett orsak- verkan samband (Kaplan & Norton, 1992). Om sambanden 

mellan detta saknas bör organisationen direkt ifrågasättas och modifieras. Detta bör enligt 

Kaplan och Norton (1992) följas upp varje månad eller kvartal. Organisationen kan på detta 

sätt snabbt se om dess långsiktiga strategi bör vara kvar eller justeras i ett tidigt skede. På 

detta sätt kan organisationen klara av att behålla eller öka sin konkurrenskraft på marknaden. 

3.6    Medarbetarengagemang 

 
Bristen av djupare studier kring medarbetarnas engagemang har gjort att mer forskning pågår 

inom ämnet (Kaliannana & Adjovu, 2015). Intresset kring engagemanget hos medarbetare har 

också ökat sedan man uppmärksammat indikatorer som setts påverka medarbetarnas 

prestanda och arbetsmiljö (Bedarkar och Pandita, 2014). 
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Forskning har visat att medarbetares engagemang är en stor källa till konkurrensfördelar i 

dagens turbulenta företagsmiljö (Bedarkar & Pandita, 2014; Gruman & Saks, 2011; 

Kaliannana & Adjovu, 2015; Shuck, Tonette, Rocco & Albornoz, 2011) och det har även 

påvisats hur viktiga medarbetarna är för organisationers uppsatta mål och resultat (Thompson 

& Mathys, 2013). Bedarkar och Pandita (2014) förklarar att organisationer idag har insett 

vikten av engagerade och motiverade medarbetare, och att dessa idag har blivit ett strategiskt 

verktyg för organisationer. Medarbetarna och deras engagemang har fått ett allt större fokus 

då företag och organisationer sett den avgörande roll som detta kan ha för att bland annat 

engagera kunder. Detta har blivit en nyckelfaktor för företag eftrsom det blivit viktigare att 

inte bara ha en nöjd kund, utan en engagerad kund (Thompson & Mathys, 2013). Enligt Olve 

et al. (2003) är en av framgångsfaktorerna att engagera medarbetarna i företagsstrategin. Detta 

eftersom medarbetare ofta står för kundkontakten och då kundnöjdhet är en betydande faktor 

för företagets framgång. 
 

För att effektivisera och stärka sin konkurrenskraft måste företag idag inte bara lägga fokus på 

att rekrytera de bästa arbetarna. De måste också inspirera och möjliggöra att medarbetare kan 

nyttja sin fulla kapacitet (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011a). Organisationer behöver idag 

medarbetare som är villiga att engagera sig fullt ut i sina roller inom verksamheten och som är 

framåtriktade och arbetar i förebyggande syfte (Bakker et al., 2011a). Chefer har därför idag 

en viktig utmaning i att se till att deras medarbetare är både fysiskt och mentalt närvarande på 

arbetet (Bedarkar & Pandita, 2014). Företagsledningen bör ställa sig frågor kring hur de skall 

skapa en kultur inom företaget som främjar engagerade medarbetare. Precis som 

frågeställningar kring de ursprungliga fyra perspektiven bör nu frågor kring medarbetarna 

införas. Detta för att kunna hjälpa ledningen att skapa mål och åtgärder som främjar högt 

engagemang hos medarbetarna (Thompson & Mathys, 2013). 
 

Medvetenheten kring engagemangets betydelse för produktiviteten skapar ett behov hos 

arbetsgivarna att analysera de drivande faktorerna för engagemang. Det är enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) viktigt att engagera personalen vilket i sin tur gör dem motiverade att 

hjälpa företaget att nå sina mål. Medarbetarengagemang har visat sig få positiva följder även 

för individen. Gorgievski, Bakker och Schaufeli (2010) har i sin forskning kommit fram till 

att engagerade medarbetare har en mer positiv attityd till sitt arbete och kan själva känna och 

skapa uppskattning och erkännande kring sitt arbete. Engagerade medarbetare behöver inte i 
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samma utsträckning som andra en stark drivkraft för att utföra sitt arbete eftersom dessa ofta 

anser sitt yrke som roligt (Gorgievski et al., 2010). 
 

Engagemang hos medarbetare kan bero på många olika faktorer. Bedarkar och Pandita (2014) 

har identifierat vad de anser vara tre viktiga drivande faktorer som bidrar till medarbetares 

engagemang där förutom arbetsmiljön, också kommunikation och ledarskap ingår. Höga 

energinivåer och stor delaktighet i arbetet anses vara bidragande orsaker till 

medarbetarengagemang och detta hävdar Bakker, Schaufeli, Leiter och Taris (2008) är en 

växande teori inom forskning. Enligt Bakker, Albrecht och Leiter (2011b) beror 

engagemanget hos medarbetare på en kombination mellan förmågan och viljan att arbete. 

Energi och kraft ligger till grund för förmågan och delaktigheten och entusiasmen är starkt 

ihopkopplat med en individs vilja att utföra ett arbete. Bakker et al. (2011b) hävdar också att 

det är mer troligt med engagerade medarbetare om de upplever att organisationen har ett 

stödjande, involverande och utmanande klimat. Självständighet främjas också genom att 

medarbetarna får beslutsutrymme och de arbetsresurser som finns kan därför spela en viktig 

roll för engagemanget, enligt Bakker et al. (2011a). 
 

Engagerade medarbetare tar egna initiativ, anpassar sig till organisationsförändringar samt 

ökar sin prestation vilket alla är positiva faktorer för verksamheten. Kahn (1990) menar att en 

medarbetare behöver tre kriterier för att kunna vara eller bli fullt engagerade inom 

verksamheten. Den första är meningsfullhet, den anställde måste känna att sitt arbete är 

givande. Det andra kriteriet är trygghet, att den anställde känner tillit från sin arbetsgivare och 

denne blir stöttad. Det tredje och sista kriteriet är tillgänglighet. En medarbetare har fysiska, 

känslomässiga och psykologiska sätt att vara engagerade i sina arbeten vid olika tillfällen och 

är viktigt för att känna engagemang. 
 

En fallstudie som Upadhyay et al. (2013) presenterar visar material från en fallstudie där 

balanserat styrkort användes för att engagera sina medarbetare. I detta fall användes 

styrmedlet ända ner till medarbetarna som fick ett individuellt styrkort med gott resultat. 

Ledningen införde bland annat planerad utveckling av medarbetarnas kompetens vilket ökade 

medarbetarnas arbetsmoral. Studien visar att detta bidrog till ökad delaktighet och 

initiativtagande med flera implementeringar i företagets styrkort som resultat. 

Företagsledningen införde genomgångar av styrkortsarbetet vecko-, månads- och kvartalsvis 

vilket ledde till att visa medarbetarna att företagsledningen var seriösa och engagerade 
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gällande styrkortsarbetet. Detta orsakade en rad problem inom företaget togs upp och som 

tillsammans blev lösta vilket resulterade i ökat engagemang (Upadhyay et al., 2013). 
 

Nedan visas publicerad forskning i Harvard business Review (Analytic services, 2013, s.7) där 

de mest effektiva faktorerna för att skapa engagemang bland medarbetare har listats i ordning. 

Dessa punkter lyfts fram som viktiga faktorer i det dagliga arbetet för att skapa en god 

stämning och effektivitet inom företaget. 
 

1.      Att berömma medarbetare som gör ett bra jobb. 

2.    Att medarbetarna har klar en uppfattning om hur deras arbete bidrar till    

organisationens strategi. 

3.      Att företagets ledare kontinuerligt uppdaterar och kommunicerar företagets strategi 

till medarbetarna. 

4.      Att affärsmålen är kommunicerade i hela företaget och är förstådda. 

5.      Att de individuella målen är i linje med företagets mål. 

6.      Att bedömningar och utvecklingssamtal sker i linje med företagets mål. 

7.      Att utbildning och utveckling sker kring företagets mål. 

 

Bedarkar och Pandita (2014) menar, att till skillnad från de faktorer som anses generera störst 

engagemang, så är de tre viktigaste indikatorerna för att kunna skapa engagemang inom en 

organisation ledarskap, kommunikation och att ha balans i arbetslivet. Inom Europa lyfter 

Bedarkar och Pandita (2014) fram några andra nyckelindikatorer för att skapa 

medarbetarengagemang. Dessa är karriärmöjligheten, lönen och företagets erkännande. 
 

3.7    Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 
Den teoretiska referensramen framhäver att den traditionella styrningen ansågs bristande och 

kortsiktigt inriktat (Lindvall, 2011) och mätningar av endast finansiella mått kritiserades 

därför (Kaplan & Norton, 1996). Organisationer missade det ekonomiska värdet av icke 

finansiella mått tillexempelvis mänskliga resurser (Nørreklit, 2000). De finansiella måtten 

behövde kompletteras och indikatorer att utgå ifrån behövde identifieras (Bengtsson & 

Skärvad, 2001). Kaplan och Norton (1996) påpekade vikten av flera olika mätetal och Olve et 

al. (1999) förklarar att det balanserade styrkortet har till uppgift att verka som en 

ledningsfilosofi. Styrkortet skall enligt Hallgårde och Johansson (1999) vara ett instrument för 
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ledningen och sammanfatta företags ambitioner och målsättningar. Enligt Olve et al. (2003) 

skall styrkortet också visa på strategiska avsikter för att medarbetare och ledningen ska förstå 

innebörden av strategin. Det balanserade styrkortet skapar en mer komplett bild av 

organisationen men enligt Thompson och Mathys (2013) behövs ett mänskligt perspektiv. 

Vikten av engagerad och kompetent personal anses som en avgörande faktor för att nå 

uppsatta mål och visioner (Olve et al., 1999). Medarbetarperspektivet är vanligt inom svenska 

företag (Ax & Bjørnenak, 2005) och arbetet inom detta är enligt Ewing (1995) ofta 

långsiktigt. Ledningen har enligt Thompson och Mathys (2013) alla verktyg för att kunna 

engagera medarbetarna och införandet av medarbetarperspektivet bidrar enligt författarna till 

prioritering och fokus på medarbetarengagemanget. 

 

Vidare påtalar den teoretiska referensramen att vilka mått som väljs inom styrkortet har stor 

betydelse. Olve et al. (1999) förklarar hur styrkortet skall visa på viktiga delar inom företaget. 

Främsta motivet till valen av indikatorer och mått skall vara prestationsförbättring inom 

företaget (Choong, 2013). Malina och Selto (2004) förklarar att det är viktigt att måtten är 

objektiva och exakta. Enligt Verbeeten (2008), ska de också vara mätbara. Fel mått kan enligt 

Ittner och Larcker (2003) bidra till felaktig utvärdering av mätningarna vilket skapar problem 

för organisationer. Paranjape et al. (2006) nämner att måtten måste vara relevanta. Specifika 

framgångsfaktorer för varje enhet bör om möjligt införas (Olve et al., 1999) och måtten som 

används skall vara kopplade till organisationens strategi (Ax et al., 2009). För varje mått bör 

ett mål vara formulerat och kompletteras med en handlingsplan som preciserar åtgärderna för 

att organisationer ska uppnå sina visioner och mål (Olve et al., 1999). Nedbrytningen av 

styrkort bör enligt Olve et al. (1999) ske på en så tydlig och detaljerad nivå som möjligt, för 

att skapa förståelse för mål och visioner hos alla inom organisationen. Olve et al. (1999) 

menar också att det är viktigt att vem som har ansvar för vad tydliggörs och att frågor som 

hur, var, hur ofta och vem tydligt skal framgå. Van der Stede et al. (2006) förklarar att 

användningen av fler mått bland vissa forskare anses vara positivt eftersom det som mäts ofta 

blir genomfört. Olve et al. (1999) förklarar samtidigt att för stort antal mått ger en ökad 

komplexitet vid utvärderingarna.  

 

Styrkortet och dess indikatorer och mått bidrar till en mer formell styrning med ökat fokus på 

utvärdering och kontroll i den dagliga verksamheten av medarbetarna (Antonsson, 2014). 

Enligt Mooraj et al. (1999) är det viktigt för organisationer att använda sig av strukturerade 

system som skapar en bra vägledning inför framtiden. Mätningar används som redskap för att 
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överföra de strategiska målen inom organisationen (Kaplan & Norton, 1992). Beroende på 

vilken information ledningen vill ha måste dessa anpassa måtten (Catasús et al., 2008). Det är 

dock viktigt att inte använda sig av för många mått eftersom organisationer lätt på grund av 

detta hamnar i tidsbrist (Northcott & Taulapapa, 2012). Nørreklit (2000) framhäver vikten 

av delaktighet bland medarbetarna och för att främja delaktigheten är det enligt Nilsson et al. 

(2010) bäst om medarbetarna på de lägre nivåerna får vara delaktiga i framtagningen av mått. 

Detta då dessa vanligtvis är de som har störst kunskap om organisationens kunder, 

leverantörer och konkurrenter. Måtten ska mäta rätt delar och vara kopplade till 

organisationens strategi för att säkerställa att denna inte återges på ett felaktigt sätt och sedan 

överföras till faktiska handlingar (Kaplan & Norton, 2001). 

 

Uppföljningen av indikatorer och mått bör enligt Olve et al. (1999) ska ske löpande genom 

alla delar av organisationen och författaren lyfter även fram vikten av att göra medarbetarna 

delaktiga. Dossi och Patelli (2010) menar att dessa måste inkluderas i mätningarna på alla 

nivåer inom organisationen. Detta anses av Razi och More (2010) gynna förtroendet hos 

medarbetarna samt kommunikationen, och bidra med företagsspecifik kunskap hos 

medarbetarna, vilket bidrar till effektivitet. För en rättvis utvärdering av den insamlade 

informationen är det viktigt att ledningen vet inom vilket intervall mätningarna bör ligga 

(Flapper et al., 1996). Måtten bör vara lättbegripliga för att dessa vid uppföljningen inte ska 

tolkas felaktigt (Nilsson et al., 2010). Effektiv uppföljning bidrar till ökad konkurrenskraft på 

marknaden eftersom organisationer tydligt ser om den långsiktiga strategin bör justeras eller 

vara kvar (Kaplan & Norton, 1992). Holmblad och Brunsson (2005) förklarar att fel val av 

mått kan bidra till att uppföljningens bidrag blir felaktiga vilket kan skada organisationen. 

 

Det har i teorin påvisats att medarbetarengagemang anses som en viktig konkurrensfördel 

(Kaliannana och Adjovu, 2015; Gruman och Saks, 2011; Shuck et al. 2011; Bedarkar & 

Pandita, 2014) och viktigt för att nå uppsatta mål och resultat (Thompson & Mathys, 2013) 

Medarbetare behöver enligt Bakker et al. (2011a) engagera sig fullt ut och ledningen har en 

viktig utmaning i att få dessa mentalt närvarande på arbetet (Bedarkar & Pandita, 2014). 

Organisationens mål och åtgärder bör enligt Thompson och Mathys (2013) utformas så att 

dessa bidrar till högt engagemang och Bedarkar och Pandita (2014) pekar på arbetsmiljö, 

kommunikation och ledarskap som viktiga faktorer för detta. Bakker et al. (2011a) menar 

också att självständighet bland medarbetarna skapas med hjälp av beslutsutrymme och därför 

spelar arbetsresurserna en viktig roll för engagemanget.  
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Med vårt syfte som utgångspunkt har fem teman tagits fram. Dessa teman har vi haft som 

grund för vår insamling av teori och sammanfattar de relevanta delarna i den teoretiska 

referensramen. De resterande delarna av denna studie är strukturerad efter dessa utvalda 

teman och illustreras i vår modell nedan. De fem teman är, Medarbetarperspektivet, Val av 

indikatorer och mått, Användning av indikatorer och mått, Uppföljning av indikatorer och 

mått samt Medarbetarengagemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Egen modell över vårt teorikapitel och de fem teman som vi utgår ifrån i denna studie. 

 
Modellen över studiens teorikapitel visar vår uppbyggnad av den teoretiska referensramen.  

Vi har börjat med att presentera vad prestationsmätning och balanserat styrkort är eftersom 

dessa styrmedel ligger till grund för det ämne som vår studie behandlat. Detta för att skapa en 

inblick inom ämnet för läsaren. Medarbetarperspektivet inom det balanserade styrkortet är det 

som vi belyser i denna studie, och som är det första av de fem teman som vi valt. För att få en 

djupare insikt hur perspektivet används inom organisationen har vi valt att även beröra val av 

indikatorer och mått, användningen av indikatorer och mått, samt uppföljning av indikatorer 

och mått. Dessa tre utgör även teman för vår studie, och vidare undersöker vi om dessa har 

någon inverkan på medarbetarengagemanget inom organisationen. Medarbetarengagemang 

utgör därför vårt sista och femte tema.   
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4. Empiri 

 
Landstinget Västernorrland är en politisk styrd organisation där landstingsfullmäktige 

ansvarar för verksamheten. I denna studie har vi utfört tio intervjuer inom olika enheter och 

avdelningar. Då studien sker utifrån ett ledningsperspektiv besitter samtliga respondenter vi 

intervjuat ledande befattningar inom respektive enhet.  

 

Det arbete som bedrivs inom landstinget i Västernorrland, med att bestämma organisationens 

mål och mått, sker av politiker inom landstingsfullmäktige. Deras uppgift är att planera de 

övergripande målen och det styrkort som ska användas inom organisationen. De bestämda 

målen överlämnas sedan till organisationens tre olika nämnder som är Folkhälso-, 

Primärvårds- och Tandvårdsnämnden, Hälso- och Sjukvårdsnämnden samt 

Landstingsstyrelsen. Väl där omarbetar nämnderna de mål som är uppsatta och utformar ett 

styrkort som passar den verksamhet som nämnderna arbetar med.  Utifrån nämndernas mål 

och styrkort bryts sedan dessa ner en sista gång och anpassas till enhetsnivå av våra utvalda 

Verksamhets- och Enhetschefer som huvudansvariga. Fyra perspektiv används inom 

organisationen där inriktningsmål finns för varje perspektiv och är gemensamma för hela 

Landstinget i Västernorrland. 
 

Styrkortet inom landstinget i Västernorrland ska tydliggöra de framgångsfaktorer och 

handlingsplaner som används för att klara verksamhetens mål och som skall hjälpa 

organisationen att nå de gemensamma inriktningsmålen. (Landstinget Västernorrland, 2015) 
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Figur 5: Egen modell över Landstinget i Västernorrlands arbete med medarbetarperspektivet. Källa: 
(Landstinget Västernorrland, 2015) 
Landstingets perspektiv och inriktningsmål: 
 

Invånarperspektivet:  Nöjda medborgare 

Processperspektivet:  Effektiva verksamheter 

Medarbetarperspektivet:  Nöjda och kompetenta medarbetare 

Ekonomiperspektivet:  God ekonomisk hushållning 

 

Landstingets tre nämnder: 
 

1. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden  
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden  
3. Landstingsstyrelsen 

 
Källa: (Landstinget Västernorrland, 2015). 
 

4.1 Presentation av respondenter 

 
Vår studie bygger på tio intervjuer som vi gjort inom landstinget Västernorrland. Vi har valt 

att låta våra respondenter vara anonyma och har därför endast nämnt deras befattning i texten. 

För att klargöra vem som sagt vad har vi numrerat respondenterna i den ordning som vi haft 

personlig kontakt med dessa. I Bilaga 2 presenteras våra respondenter.   

 

4.2  Medarbetarperspektivet inom Landstinget i Västernorrland 

 
Det balanserade styrkortet har funnits inom organisationen sedan början av 2000-talet och i 

dagens styrkort används de fyra ovan nämnda perspektiven. Enhetschef 1 berättade att 

utveckling och kompetensperspektivet fanns med från början inom organisationen. Det togs 

så småningom bort då organisationen ville förenkla modellen och ansåg att utvecklings och 

kompetens frågor fanns inom de andra perspektiven. Enhetschef 1 förklarade att denne ansåg 

att det finansiella perspektivet också finns inom de andra områdena och att detta var ett dåligt 

motiv till att ta bort perspektivet. 
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Verksamhetschef 7 arbetade inom Landstinget vid införandet av det balanserade styrkortet 

och påpekar att struktur och användningen till en början såg annorlunda ut jämfört med idag. 

Politikerna använde sig då av ett eget styrkort medan ett annat separat styrkort utformades på 

organisationens olika nivåer. Detta förändrades enligt respondenten vid år 2012 och övergick 

till dagens upplägg, där samma styrkort bryts ner i flera omgångar ända ner till enhetsnivå. 
 

Enligt Enhetschef 1 sågs i mitten på 2000-talet en ökad betoning på medarbetarperspektivet. 

Man såg då en satsning på många viktiga delar inom detta perspektiv men som idag har 

kommit i skymundan för de ekonomiska aspekterna. Respondenten förklarade att denne ansåg 

att detta kan få negativa konsekvenser på lång sikt, då man tenderar att titta för mycket på 

kortsiktiga resultat: “Viktiga aspekter som exempelvis löneöversyn nonchaleras vilket gör att 

man riskerar att förlora bra och kompetent arbetskraft.” (Enhetschef 1). 

 

Enligt Enhetschef 9 var många inom organisationen skeptiska till användandet av styrkorten i 

början. Detta har i efterhand förändrats eftersom de sett de positiva effekter som styrkorten 

och mätningarna har genererat. Flertalet andra respondenter var också eniga om att styrkortet 

till en början var ett svårhanterligt verktyg, men som allt eftersom blivit effektivare med åren 

på grund av de förändringar som skett inom styrkortet. 

Även Verksamhetschef 4 tyckte att styrkortsarbetet fungerade dåligt den första tiden efter 

implementeringen, men att det sakta men säkert blev bättre allt då uppföljning och delaktighet 

fick mer fokus: “Den största skillnaden tycker jag var när chefen ovanför mig blev utbytt och 

den nya hade ett större fokus på uppföljning och delaktighet.” (Verksamhetschef 4, personlig 

kommunikation, 16 april 2015). 

I dagsläget tyckte majoriteten av de intervjuade respondenterna att styrkortet var ett 

fungerande verktyg i deras organisation. Alla respondenterna anser att medarbetarperspektivet 

spelar en stor roll och att det är viktigt att se till medarbetare, eftersom organisationen är 

beroende av dem för att få verksamheten att fungera.  På frågan om Enhetschef 6 ansåg att 

medarbetarperspektivet var viktigt svarade denne: ”Absolut! Det är jätteviktigt. För mig så är 

medarbetare och eleverna det viktigaste, för har vi inte elever som trivs på skolan så finns ju 

inte skolan kvar. Så medarbetarna måste ju trivas för att göra ett bra jobb så att eleverna 

också trivs.” (Enhetschef 6, personlig kommunikation, 21 april 2015). 
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Enligt samtliga respondenter påverkas även kunderna positivt av ett bra medarbetarskap och 

Enhetschef 10 förklarade vikten av detta: ”Medarbetarperspektivet för mig, är det allra 

viktigaste. Därför att om jag har nöjda och glada, engagerade medarbetare så levererar vi 

optimalt, som jag vill att vi ska leverera och då blir det bra mot våra kunder. ” (Enhetschef 

10, personlig kommunikation, 24 april 2015). 

Enhetschef 1 instämde med detta och berättade att denne ansåg att medarbetarskapet är intimt 

kopplat till hur bra jobbet blir gjort och en viktig kvalitetsfråga att beakta gällande 

organisationens framgång. 

På frågan om respondenterna ser en koppling mellan medarbetarperspektivet och de andra 

perspektiven inom Landstinget i Västernorrland, var alla respondenter eniga om att 

perspektiven är beroende av varandra. Enhetschef 1 hävdade att man måste ha med 

medarbetarperspektivet för de andra perspektivens skull, då detta binder ihop de andra 

perspektiven: ”Hur bra medarbetarperspektivets mål blir uppfyllda, är beroende av 

medarbetarskapet och som i sin tur påverkar det ekonomiska perspektivet och så vidare.” 

(Enhetschef 1). 

Enhetschef 9 förklarade att om det fungerar bra i processperspektivet och 

medarbetarperspektivet så ökar också chanserna till att ekonomiperspektivet ska gå bra. Även 

Verksamhetschef 7 var av denna uppfattning och förklarade hur denne ansåg att perspektiven 

följs åt: ”Det är viktigt att medarbetarna känner utveckling och för att detta ska kunna 

erbjudas krävs det att det finns möjlighet att avsätta både tid och kapital.  Om det ekonomiska 

perspektivets mål exempelvis inte uppnås blir det svårare att kunna ge pengar till utbildning 

och utveckling vilket hämmar processen. Detta kommer då i sin tur hämma medarbetarna och 

resultatet på detta perspektiv. Perspektiven följs alltså åt enligt mig.” (Verksamhetschef 7). 

Enhetschef 10 förklarade dennes syn på kopplingen mellan perspektiven och det resultat som 

man hoppas få: ”Tanken och önskemålen är ju att det ska gå ihop, att det ska vävas in i 

varandra. Det är därför vi ska få ut bra siffror när man tittar utifrån kundperspektivet, 

medarbetarperspektivet och när vi tittar på ekonomin.” (Enhetschef 10). 

 

Gällande medarbetarperspektivet och kopplingen till övergripande mål ansåg majoriteten av 

respondenterna att de såg en röd tråd kring visionen som arbetade sig ner i handlingsplanerna. 
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Dock påpekade flera respondenter att de upplevde att styrkortens utformning inte var 

anpassade till enhetsnivå. Enhetschef 10 påpekade även att medarbetarna ibland var kritiska 

till måtten: ”Vissa saker kan jag känna att det här är någon annan som har hittat på /…/” Så 

känner medarbetarna också, att det känns inte riktigt verklighetsförankrat utifrån den 

verklighet som vi befinner oss i. Men vi måste ju förhålla oss till det.…”Medarbetarnas 

upplevelse är det som är det viktiga /.../ Jag tror inte att man ur ett medarbetarperspektiv 

funderar så mycket vad det står i det balanserade styrkortet i vardagen.” (Enhetschef 10). 

 

4.3  Val av indikatorer och mått 

 
Samtliga respondenter var eniga om att organisationens val av övergripande indikatorer och 

mått bestäms centralt i organisationen, men åsikterna går isär gällande hur mycket 

respondenterna kan påverka dessa. 
 

Det råder delade åsikter gällande respondenternas möjlighet att kunna påverka de indikatorer 

och mått som används inom organisationen. Dock anser de allra flesta respondenterna att de 

inte kan sätta sin prägel på styrkortet inom sin enhet på grund av landstingets i 

Västernorrlands tillvägagångssätt och dess centrala styrning. En respondent som anser sig i 

viss mån kunna ta egna beslut kring det medarbetarperspektivet är Verksamhetschef 7. Denne 

förklarade att måtten och indikatorerna ej är påverkbara eftersom dessa är styrda uppifrån, 

men att det finns möjlighet att välja vilka mått och indikatorer de vill arbeta mest med. 
 

Enhetschef 2 berättade att denne har möjlighet att påverka de mål som enheten bestämmer 

tillsammans med ledningsgruppen, så länge dessa är inom ramen för det styrkort som 

landstingsgruppen bestämt. Det är den centrala styrkortsramen som avgör vad som får göras, 

men trots detta tycker Enhetschef 8 att utrymme finns att lägga till andra mål och parametrar 

efter vad som anses relevant: “Vi arbetar efter handlingsplanen som är ett nedbrutet styrkort 

för vår enhet. Den innehåller både områden som finns i övergripande styrkortet som vi utgår 

ifrån men även vissa delar som är tillagda lokalt på vår enhet”. (Enhetschef 8). Exempel på 

detta kan enligt Enhetschef 8 vara en utbildningssatsning för att införa specifik kompetens 

eller för att utbilda ny personal på enheten och som sedan följs upp. 
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Enhetschef 1 vars enhet arbetar med sjukvård som skiljer sig från övriga sjukvården, berättade 

att vissa indikatorer inte stämmer överens med deras verksamhet gällande vad man vill titta 

på. Respondenten menar att enheten arbetar inom ett område som är svårt att mäta och anser 

därför att det är relevant att själv skriva till kvalitetsindikatorer för att få ett eget mer anpassat 

styrkort till sin verksamhet. Enhetschef 1 berättade att han är med och kan anpassa indikatorer 

efter denna verksamhets behov: ”Man får utveckla och konkretisera på ett sätt så att det blir 

mera meningsfullt för medarbetarna och för en själv.” (Enhetschef 1). 
 

Enhetschef 9 ansåg sig likt Enhetschef 1 kunna rikta sina indikatorer och har exempelvis 

infört så kallade fokusgrupper för att skapa specialkunskaper bland sina medarbetare. Denna 

extra indikator mäter hur många medarbetare som ingår i någon av dessa. Målet med 

indikatorn för enheten är 90 %, alltså att nio av tio medarbetare ska ingå i någon fokusgrupp. 

Detta kan mätas när som helst vilket Enhetschef 9 anser vara bra. Detta ansåg respondenten 

vara ett bra exempel på att varje enhet kan rikta sina indikatorer efter enheten så länge de 

håller sig inom ramen för landstinget i Västernorrland. 
 

Samtliga respondenter berättade att de får resultatet från den årliga medarbetarenkäten 

sammanställd från en central avdelning inom organisationen. Utifrån medarbetarenkäten 

utläser organisationen resultatet för både medarbetarskaps- och ledarskapsindex som är två av 

standardindikatorerna inom landstinget i Västernorrland och som alla enheter använder. De 

uppsatta målen som enheternas prestationer jämförs med, bestäms centralt och bidrar till att 

många respondenter känner sig styrda. Medarbetarskapsindexet ska uppgå till minimum 75 av 

100 och ledarskapsindex till 75 av 100. Den resterande två standardindikatorerna som är 

sjukfrånvaron får högst vara 4 % samt hälsoindex som ska uppgå till minimum 79 på en skala 

0-100. 
 

På frågan vilken indikator eller mått som anses vara det viktigaste inom 

medarbetarperspektivet svarade sex av tio respondenter att medarbetarnas hälsa är det allra 

viktigaste: “Jag tycker att medarbetarnas hälsa är jätteviktigt. Jag tycker alltid det men 

kanske lite extra just nu då sjukfrånvaron på min avdelning är hög för tillfället och sticker ut i 

jämförelse med både andra avdelningar och våra tidigare år. Det här gör att vi har valt att 

fokusera lite extra mycket på detta mått just nu.” (Enhetschef 8). 
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Till skillnad från majoriteten ansåg Verksamhetschef 7 och Enhetschef 6 att 

medarbetarsamtalet är den allra viktigaste indikatorn för att summera hur avdelningen mår, 

men också för uppföljning och jämförelse: ”Det viktigaste tycker jag är att de ska ha rätt till 

medarbetarsamtal, rätt till arbetsplatsträffar och att det ska finnas ett verksamhets råd som 

har just med medarbetarperspektivet att göra. På det sättet får medarbetarna insyn i 

verksamheten och kan påverka sin arbetsplats, och lönedialogen får vi heller inte glömma.” 

(Enhetschef 6). 
 

Verksamhetschef 4 svarade utan tveksamhet att medarbetarskapsenkäten är den viktigaste 

indikatorn. Respondenten ansåg att enkäten levererar så mycket viktig information såsom 

medarbetarskapsindex och ledarskapsindex att denna bör ses som den viktigaste. 
 

Den ende respondent som inte valde att lyfta fram en speciell indikator var Enhetschef 9 som 

länge tvekade på frågan om någon indikator är viktigare än de andra:  

”Alla är viktiga på sitt sätt, har man inget bra medarbetarskap på en arbetsplats så når man 

inga framgångar. Och samma om man har ett dåligt ledarskap så bidrar detta till dåligt 

medarbetarskap.” (Enhetschef 9) 

 

Gällande valet av antal indikatorer inom medarbetarperspektivet, råder inga delade meningar 

mellan respondenterna utan alla var överens om att det är viktigt att inte använda sig av för 

många. Verksamhetschef 4 använder sig utav max tre indikatorer för att inte tappa fokus på de 

uppsatta målen: “För att vi på enheten ska kunna arbeta med det fokus vi vill ha så använder 

vi aldrig oss av fler än två mått per område. Genom att begränsa oss så tummar vi heller inte 

på kvalitén.” (Enhetschef 1). 

Gällande vilka indikatorer som enheten använder så berättade Enhetschef 5 att denne anser att 

det är viktigt att inte byta ut dessa från år till år eftersom arbetet är så pass omfattande. Arbete 

och planering bör ske över flera år vilket skapar kontinuitet och var något som många chefer 

påpekade vara viktigt: ”Tidigare då stora förändringar skedde hela tiden så gick flera dagar 

åt för att följa upp och skriva allt pappersarbete som krävdes vilket blev för tidskrävande och 

inte effektivt. Tid för att verkställa det som handlingsplanen beskrev fanns inte och arbetet på 

enheten blev lidande.” (Enhetschef 5). 
 

Enhetschef 1 berättade att det finns en negativ aspekt gällande organisationens val av de 

indikatorer och mått som används. Respondenten ansåg sig få känslan av att de personer som 
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utformat det övergripande styrkortet inte haft koll på vilken typ av verksamhet som bedrivs på 

de lägre nivåerna. Enhetschef 10 berättade på ett liknande sätt att det känns som om det är 

någon annan som har hittat på något som respondenten inte anser vara 

verklighetsförankrat.  Av denna anledning ansåg respondenten att det vore viktigt för 

organisationen att införa en bättre dialog mellan de olika nivåerna inom organisationen.  

4.4  Användning av indikatorer och mått  

 
Respondenternas svar kring användningen av medarbetarperspektivet och de mätningar som 

görs var i grunden liknande. Samtliga förklarade att detta berodde på styrningen och 

utformningen av styrkortet från högre nivå som endast var påverkbara i viss grad. De 

respondenter vi intervjuat bekräftade att de använder sig av medarbetarperspektivet samt de 

indikatorer och mått som är framtagna. Styrkortet är framarbetat av politiker för att nå de 

övergripande målen. Det är tänkt att användas för att tydliggöra framgångsfaktorerna och 

målsättningarna, som sedan skall användas som riktlinjer. Utifrån dessa skapas 

handlingsplaner som medarbetarna arbetar efter i det dagliga arbetet inom verksamheten. 

Gällande hur medarbetarperspektivets indikatorer och mått används i vardagen, ansåg 

majoriteten av respondenterna att styrkortet inte utgjorde något dagligt verktyg. Enhetschef 8 

svarade att mätningar inte utförs i det dagliga arbetet, men att denne vid planering och 

uppföljning tittar på hur läget ser ut just nu. Respondenten förklarade att denne anser att 

mätningar är svåra att få till i vardagen, men att en bra uppfattning fås om vad som behöver 

förändras i det dagliga arbetet. Vidare förklarade denne att man med hjälp av styrkortet ser 

vilka aktiviteter och åtgärder som behöver vidtas.  
 

På frågan om hur Enhetschef 3 arbetar med det balanserade styrkortet och främst 

medarbetarperspektivet, svarade denne: ”Jag anser att jag inte jobbar med det balanserade 

styrkortet i baktanken i mitt dagliga arbete utan det känns som att för mig är det mest 

någonting som finns på papper.” (Enhetschef 3). Enhetschef 6 var av en annan uppfattning 

och ansåg att det balanserade styrkortet används dagligen, eftersom allt arbete utgår utifrån 

den ram och styrkort som är beslutat ska användas. Varje möte, arbetsplatsträff och planering 

sker med styrkortet som grund.  
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Samtliga respondenter använder sig av två gemensamma huvudindikatorer, 

medarbetarenkäten och medarbetarsamtalet. Vid enheternas uppföljning väljs sedan vilka mått 

som skall fokuseras på och utifrån dessa arbetas en handlingsplan fram. 

 

Inom landstinget i Västernorrland är användningen av medarbetarenkäten och 

medarbetarsamtalet stor inom alla de verksamhetsområdena där vi utfört intervjuer. 

Respondenterna förklarade hur medarbetarenkäten årligen fylls i och därefter återfås i ett 

sammanställt dokument. Sammanställningen är uppdelad i nivåer där enheterna har möjlighet 

att jämföra värden med föregående år, men också med andra enheter. Ett sammanställt 

genomsnittsvärde för hela landstinget i Västernorrland visas, vilket också genererar material 

till uppföljning.  

 

Det blir enligt enhetschef 1 en tydlig dialog mellan perspektivet och enkäterna och detta 

tydliggör vilka faktorer som handlingsplanen skall handla om. Styrkortet har gett mer 

strukturerade frågeställningar utifrån medarbetarperspektivet att beakta och främst utifrån 

enkäten som varit Enhetschef 1´s huvudsakliga verktyg. Denne respondent förklarade också 

hur kommande periods styrkort anpassas utifrån resultatet av enkäten. 
 

Flera respondenter angav att de ansåg att enkäten gav indikationer kring framtida utfall av 

valda mått. Verksamhetschef 7 berättade att denne anser att enkäten fångar upp helheten i de 

perspektiven som berörs och att det blir en typ av ”temperaturtagning” på gruppen där 

ledningen kan titta på vad risken för varje individ blir om organisationen fortsätter utan 

förändring. Även Enhetschef 6 förklarade att denne anser att enkäten används för att ge en 

indikation på hur enheten mår och att det därför är bra att medarbetarna får vara anonyma. 

 

Medarbetarsamtalen benämndes av alla respondenter som en användbar indikator. De 

genomförs en gång per år och Enhetschef 8 förklarade att de följer organisationens mall vid 

samtalen, som är samma inom alla avdelningar. Medarbetarsamtalet var enligt 

Verksamhetschef 7 den viktigaste indikatorn, eftersom tid är avsatt till att sitta i lugn och ro 

och diskutera med medarbetarna. Genom medarbetarsamtalet så ansåg denne att man tar 

temperaturen på de enskilda medarbetarna. Enhetschef 10 berättade att det viktiga med 

samtalen är att den enskilda medarbetaren personligen får uttrycka sig hur man upplever 

hälsa, välbefinnande, rollen på arbetsplatsen, delaktighet, aktiviteter .osv. Enhetschef 1 ansåg 

att medarbetarsamtalen är viktiga, speciellt med tanke på enhetens storlek där denne ansvarar 
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för 23 medarbetare. De träffas ofta i mötesverksamheter och dialoger ger denna chef en insyn 

hur medarbetarna fungerar tillsammans. Samtalen genererar enligt Enhetschef 1 mer än bara 

allmänna kunskaper kring medarbetarna och båda parter får tydlig feedback. Frågeställningar 

gällande utvecklingsmöjligheter som berör verksamheten kan tas upp och samtalen har även 

gett möjlighet att fråga om det är någonting som medarbetaren vill utveckla. Även Enhetschef 

10 förklarade att medarbetarsamtalen genererar en typ av temperaturtagning på arbetsplatsen 

och påpekade att det är bra att diskutera i korta kontinuerliga samtal med medarbetarna. 

Respondenten förklarade att denna försökte ha daglig kontakt och återkoppling med 

medarbetarna för att stämma av, eftersom det fanns ett stort mervärde i detta.  

Utifrån styrkortet tas handlingsplaner fram vilket används av hela landstinget i 

Västernorrland. Ledningen ansvarar för framtagningen, men har i de flesta fall tagit 

medarbetarnas åsikter till grund för valen av fokusområden. Enhetschef 8 förklarade hur 

styrkortet bryts ner för varje enhet och utefter relevanta indikatorer och de mätningarna som 

görs väljs fokusområden och utifrån dessa arbetar ledningen fram en handlingsplan. Dessa 

visar enligt respondenten vilka som är ansvarig, tidsplan och ger tydliga riktlinjer. 

Aktiviteterna som tas med i handlingsplanen beror på vad som anses bör prioriteras inom 

enheten. Enligt Enhetschef 1 diskuteras detta ofta fram vid gemensamma träffar med 

medarbetarna. Denne förklarade också att de lokala aktiviteterna ändras eftersom de blir 

uppnådda. Aktiviteterna kan också jämföras med varandra och Enhetschef 8 berättade att i 

vissa fall då enheterna samarbetar, är det viktigt att dessa jobbar gemensamt utifrån båda 

deras handlingsplaner. 

 

Två av de intervjuade inom samma verksamhetsområde berättade att de inom denna 

verksamhet har utvecklat personliga styrkort. Enhetschef 10 förklarade att de använder sig av 

ett personligt styrkort för varje medarbetare, men att de just nu för en diskussion om de skall 

fortsätta att använda sig av detta. Respondenten förklarar att det inte finns något större 

intresse från medarbetarnas sida, samt att de personliga styrkorten är väldigt lika de 

utvecklingsplaner som görs. Både medarbetarna och chefen på denna enhet anser att 

användandet blir en upprepning. 
 

Det finns bland respondenterna i denna studie både positiva och negativa åsikter kring 

användandet av indikatorer och mått. Det positiva med att använda mätningar i 

verksamhetsstyrning anses bland annat vara att det finns någonting att förhålla sig till. Man 
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har centralt inom Landstinget i Västernorrland bestämt de uppsatta mål som finns att relatera 

till och jämföra inom enheterna. Ledarskapsindex och medarbetarskapsindex anses ge tydliga 

riktlinjer och visa på vad som behöver följas upp. Detta var något av det mest positiva med 

styrkortet enligt Enhetschef 4, eftersom de inom verksamheten blir tvungna att följa upp och 

utvärdera resultatet från de olika mätningarna, vilket i annat fall inte hade skett i samma 

utsträckning. Enhetschef 9 instämde och förklarade att denne anser att det är positivt med den 

regelbundenheten som finns kring mätningar och uppföljningar. Respondenten förklarade att 

denne tycker att styrkortet är en bra stöttepelare att luta sig mot under verksamhetens all stress 

som gör att man inte tappar spåret för hur jobbet ska genomföras. 

 

Tydliggörande är ett ord som majoriteten av respondenterna anser är starkt förknippat med 

användningen av medarbetarperspektivet och mätningar. Respondenter påpekade att 

mätningarna visade på vad som skulle ligga i fokus. Enhetschef 8 berättade att denne ansåg att 

de positiva aspekterna var att målen konkretiseras. Ett nedbrutet styrkort med ett fåtal 

indikatorer och mått, tydliggör även för medarbetarna. Detta blir mer relevant eftersom 

fokusområden och vad som behöver göras förtydligas och kommer ner på medarbetarnas nivå. 

Enhetschef 8 förklarade också att denne tror att det är få av medarbetarna som har full 

kännedom om organisationens övergripande mål och visioner för verksamheten och inom 

styrkortet. Information kring styrkortet finns på intranätet, men denne ansåg att det är för 

övergripande och på en sådan nivå att medarbetarna inte tycker att det blir något viktigt att 

lägga fokus på. Däremot när det blir mer konkret förklarade denna att värdet ökar för 

medarbetarna, eftersom mål och områden som ligger närmare medarbetarna blir tydliga. 

Det finns skilda åsikter kring synen på tidsåtgång gällande användandet av styrkortet. 

Styrkortet anses tidskrävande enligt Enhetschef 1 men är ändå positiv till användandet. 

Enhetschef 8 anser däremot inte att styrkortets tidsåtgång är krävande och hämmar 

effektiviteten, utan att styrkortet används på en bra nivå. På frågan om Enhetschef 9 tycker att 

styrkortet är tidskrävande att arbeta med så svarade denne att så var fallet till en början. 

Styrkortet hade fått mycket motstånd vid starten men detta hade avtagit allt eftersom 

organisationen anpassat sig till de nya rutinerna. Nu tycker Enhetschef 9 att arbetet sedan 

länge fungerar mycket bra. 
 

Styrkortets struktur ansågs bland flera respondenter vara för övergripande och svåra för 

medarbetarna att greppa och indikatorerna samt mått ansågs i vissa fall ej anpassade till 
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enhetsnivå. Enhetschef 8 berättade att styrkortet enligt denne ansågs beröra stora områden och 

ofta mycket övergripande. Enhetschef 1 ansåg att styrkorten är intressanta att titta på men 

pratade också om att de ofta är för övergripande och ej anpassade på verksamhetsnivå:  

”De objektifierade måtten som är något slags ideal inom forskningsvärlden, passar inte alltid 

in på komplexa situationer med människor”. (Enhetschef 1, personlig kommunikation, 13 

april 2015). 
 

Enhetschef 1 berättade också att denne vill varna för att användandet av det balanserade 

styrkortet kan skapa “illusioner och etiketter”. Med detta menade respondenten att 

användningen av balanserat styrkort kan ge en falsk trygghet. Det är då lätt att tro att 

organisationen genom implementeringen har en färdig lösning på organisationens styrning. 

Enhetschef 1 såg även en fara i och med att det som mäts tenderar att framstå som viktigt. 

Organisationen mäter det som är möjligt att mäta, vilket kan vara en fälla eftersom andra 

omätbara men relevanta mått blir förbisedda. Både Enhetschef 1 och Enhetschef 8 förklarade 

att det fanns andra saker som de egentligen ville mäta. De förklarade att problematiken ligger 

i att det ej är möjligt att omvandla dessa till mätbara indikatorer och mått. Detta påpekas 

också av Enhetschef 9 som berättade att det kan vara svårt att hitta mätbara mått som är 

relevanta och att de av denna anledning blir “mindre viktiga att titta på”. Ej mätbara mål 

diskuterades också som ett problem för vidare uppföljning. ”Ska man få gehör för någonting 

så ska man kunna visa på siffror.” (Enhetschef 8). 

Även verksamhetschef 7 förklarade att det är svårt att konkretisera vissa delar kring 

medarbetare: ”det finns mycket i det här perspektivet som man inte kan pränta ner på ett 

papper men som på något sätt blir en helhet som man måste svara upp till.” 

(Verksamhetschef 7). 
 

Majoriteten av respondenterna har beskrivit att det som tas upp och fokuseras på, är 

problemområdena som medarbetarenkäten och medarbetarsamtalen identifierat. 

Verksamhetschef 7 berättade att det finns vissa frågor som alltid tas upp till diskussion, men 

förklarade att denne ser en problematik i att det som inte lyfts fram som ett problem, inte blir 

lika viktigt att jobba med. 
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4.5  Uppföljning av indikatorer och mått  

 
Uppföljningsarbetet inom medarbetarperspektivet sker med en årlig medarbetarskapsenkät 

samt ett medarbetarsamtal. Enkäten är uppbyggd med ca 30 frågor som alla medarbetare 

svarar på. Svaren från enkäterna sammanställs av en central enhet inom organisationen och 

skickas sedan tillbaka till respektive enhet. Väl där analyseras resultatet enligt Enhetschef 1 

oftast i den ledningsgrupp som denne tillhör för att sedan presenteras för medarbetarna under 

en arbetsplatsträff vilket också Enhetschef 8 bekräftar. Sedan väljs områden som behöver 

uppmärksammas och exempelvis förbättras. 
 

Samtliga respondenter anser att det presenterade resultatet från enkäterna och 

medarbetarsamtalen ger ledningen ett bra underlag för att besluta vilka områden som de ska 

prioritera under den kommande perioden. 
 

Verksamhetschef 7 anser att uppföljningen av enkäten är bra eftersom det många gånger kan 

dyka upp vissa saker i diskussionen som man vill följa upp. Med hjälp av svaren startas en 

diskussion inom enheten, exempelvis varför ett visst resultat är så pass lågt som det är och vad 

kan ändras för att höja detta till nästa år. Genomgående anser respondenterna att det är de 

sämre resultaten från medarbetarenkäten som enheterna fokuserar på och vill förbättra. De 

resultat som anses tillfredställande lämnas åt sidan för att ledningen inte ska fokusera på för 

många områden samtidigt. Utifrån medarbetarenkäten utvinns både ett medarbetarskapsindex 

och ett ledarskapsindex som används för att analysera enhetens prestation inom respektive 

del. 
 

Samtliga respondenter förutom Enhetschef 6 påpekar att de använder resultatet från enkäterna 

till att se hur sina kliniker har presterat i jämförelse med de övriga, men även med 

genomsnittet för hela organisationen. Respondenterna ansåg att detta är en bra indikation på 

hur den enskilda kliniken presterar. Enhetschef 6 förklarade dock att denne inte gör detta: 

 “Jag gör inga jämförelser med de andra enheterna i dagsläget, eventuellt görs det på högre 

nivå men detta är inget som jag känner till. Möjligheten finns ju att göra det, om jag känner 

att det skulle behövas.” (Enhetschef 6). 
 

I och med att enkäten är återkommande varje år så blir den jämförbar. Indikatorerna och 

måtten som används har tidigare varit samma vilket genererar att ledningen tydligt ser 
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utvecklingen. Enhetschef 1 berättade att man genom enkäterna analyserar hur saker har 

förändrats. Den används som Enhetschef 10 förklarade, för att spegla en del av medarbetarnas 

åsikter, där dessa utvärderas för att visa vad man får för index. 
 

Respondenterna var alla eniga om att de utifrån resultatet från medarbetarenkäterna gör 

utvärderingar och åtgärdsplaner som sedan presenterades för övriga medarbetare på sin enhet. 

Tillsammans med medarbetarna diskuteras sedan resultatet på arbetsplatsträffar innan de 

gemensamt fastslår vilka åtgärder som bör göras på deras enhet. Verksamhetschef 7 tycker att 

medarbetarna på sin avdelning är väl införstådda i vilka indikatorer och mätetal som 

avdelningen använder. Detta tror respondenten beror på den regelbundna uppföljningen på 

arbetsplatsträffarna där styrkortsarbetet varje gång berörs. 
 

Enhetschef 2 förklarade att det som följdes upp på dennes enhet är det som organisationen 

allmänt följer i sin medarbetarenkät. Respondenten förklarade att enkäten leder fram till ett 

efterarbete som ska leda fram till handlingsplaner på de områden som detta anses behövas på. 
 

För att veta om en uppföljning behövs så använder sig samtliga respondenter av 

organisationens uppsatta gränsvärden. Om enhetens resultat är under det uppsatta målvärdet 

leder detta ofta till en uppföljning för att förbättra resultaten. Enhetschef 2 förklarar att det är 

cheferna som har ansvar för att följa upp och försöka skapa åtgärder som förbättrar enhetens 

prestation. 
 

Enligt samtliga respondenter är alla inom respektive enhet inblandade i uppföljningen av de 

undersökningarna som görs. Samtliga respondenter pekar på vikten av medarbetarnas 

deltagande inom uppföljningen och Enhetschef 6 menar att medarbetarnas deltagande är 

ovärderlig: “En uppföljning utan medarbetarnas synpunkter skulle resultera i total 

meningslöshet.” (Enhetschef 6).  
 

Enhetschef 1 är den enda respondent som avviker från resterande respondenter gällande 

enhetens uppföljning. Respondenten har organiserat sin enhet så att medarbetarna sitter i 

mindre team tillsammans med Enhetschefen. Väl där diskuteras resultatet av 

medarbetarenkäten, och man kommer fram till vilka tre områden som anses vara viktigast att 

arbeta med under den kommande perioden. Detta tycker respondenten bidrar till högre 

engagemang och ger uppföljningen en mening för alla medarbetare. 
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Uppföljningen och handlingsplanerna som genomförs efter medarbetarenkäten kan enligt 

Enhetschef 9 skilja sig på olika enheter eftersom blir det olika värden på lokala plan. 

Enhetschef 9, som även arbetar mot andra enheter och har god erfarenhet efter sina 30 år inom 

organisationen, menar att styrkortet kan se väldigt olika ut mellan de olika enheterna i 

landstinget i Västernorrland. Enhetschef 9 följer upp medarbetarskapet en gång per år men 

påpekar att frekvensen på uppföljningarna kan skilja mellan olika enheter vilket är upp till 

enhetschefen och de överenskommelser som är gjorda på respektive enhet. 
 

Som komplement till de fyra standardindikatorerna, medarbetarskapsindex, ledarskapsindex, 

hälsoindex och sjukfrånvaro har Verksamhetschef 4, Enhetschef 10 och Enhetschef 9 infört 

ett personligt styrkort för alla medarbetare. Dessa personliga styrkorten följs precis som de 

övriga upp en gång per år och i dessa enheter i samband med de årliga medarbetarsamtalen. 

Det personliga styrkortet innehåller medarbetarens mål för det kommande året, den 

kompetensutveckling som är inplanerad alternativt önskad och bidrar enligt Verksamhetschef 

4 till ökat engagemang bland medarbetarna. 
 

Enhetschef 10 som också använder sig av personliga styrkort på sin enhet är dock inte lika 

övertygad om att detta bidrar till ökat engagemang: “Vi för en diskussion kring huruvida vi 

ska ha kvar detta eller inte eftersom intresset från medarbetarnas sida är inte värst stort. Vår 

utvecklingsplan är väldigt lik medarbetarnas styrkort vilket gör att det blir en upprepning.” 

(Enhetschef 10).  
 

Utöver medarbetarenkäten så genomför alla tillfrågade respondenter årliga medarbetarsamtal 

och individuella lönesamtal som en del av det balanserade styrkortet. Samtliga respondenter 

ser positivt på att ha årliga medarbetarsamtal. Detta gör att det avläggs tid för att reflektera 

och hitta utvecklingsområden och bekräfta det som är bra. Alla respondenter är eniga om att 

samtalen bidrar till ökad delaktighet samt förslag kring vad som kan förbättras samt strävas 

emot. Detta kan enligt Enhetschef 8 bidra till ett större engagemang. 
 

Verksamhetschef 7 anser att organisationen ska akta sig för att mäta allt, då det blir mycket 

fokus på det som mäts medan resterande hamnar i skymundan. Samtalet är viktigt för att få 

summering kring hur dennes enhet fungerar på medarbetarnas nivå och därför anser denne att 

det är viktigt med medarbetarsamtal. Dock anser majoriteten av respondenterna att arbetet 

kring medarbetarsamtalen är väldigt tidskrävande. 
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Många positiva aspekter kring det balanserade styrkortet har lyfts fram under våra intervjuer. 

Enhetschef 1 tycker den uppföljningsstimulans som kommer från enkäten är viktigt. Detta 

bidrar till att personalen får reda på hur det går i verksamheten och vad medarbetarnas roll i 

styrkortet finns eftersom detta bidrar till att göra arbetet meningsfullt. Enhetschef 7 anser att 

de flesta medarbetarna har koll på vissa mått, speciellt de som är kopplade till ekonomin 

exempelvis vårdgarantin där pengar är inblandat. Enhetschef 6 tror att kännedomen av 

organisationens indikatorer och mått är från person till person och beroende på hur nyfikna 

och engagerade de är: “deras fokus ligger främst på undervisningen, så det är lite upp till 

denne som ansvarig att försöka påminna medarbetarna och se till att dessa får öka 

förståelsen kring styrkortet.” (Enhetschef 6). 
 

Enhetschef 1 anser att det är bra med siffror kring index, det skapar en diskussionsgrund och 

eventuella förbättringar. Utifrån detta kan enheten tillsammans besluta om något som 

diskuterats fram ska tas med till den kommande handlingsplanen för året. 
 

Möjlighet till jämförelse av aktiviteter med andra enheter är en positiv aspekt som Enhetschef 

9 valde att påpeka som är möjlig i och med att indikatorerna är generella inom organisationen 

och att alla arbetar på ett liknande sätt. En annan positiv aspekt är enligt Enhetschef 4 att 

arbetet hela tiden följs upp. Statistik skickas centralt varje månad till enheterna som sedan tas 

upp på arbetsplatsträffarna. Detta skapar en kontinuitet som Enhetschef 4 tror är viktigt för att 

skapa engagemang. De löpande mätningarna gäller dock inte medarbetarperspektivet i samma 

utsträckning då de allra flesta indikatorerna och mätetalen endast kontrolleras en gång per år. 

Ingen av respondenterna har påpekat att de anser att det borde vara fler mättillfällen inom 

medarbetarperspektivet, utan tycker att det är bra som det är. Enhetschef 10 förklarade även 

att denna ansåg att detta även gällde medarbetarna: “Jag tror inte heller att medarbetarna är 

mottagliga för att medverka i ytterligare mätningar än vad som sker nu.” (Enhetschef 10). 
 

4.6  Medarbetarengagemang  

 
Alla respondenter bekräftar att engagerade medarbetare har stor betydelse både för landstinget 

i Västernorrlands övergripande målsättningar men även för att cheferna skall kunna nå de mål 

som sätts på enhetsnivå.  Engagemanget anses behövas för att klara av den höga belastning 

som råder inom verksamheten och då cheferna inte anser sig kunna uppfylla verksamhetens 
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övergripande mål själva. Enhetschef 6 lyfte fram engagemanget som det allra viktigaste inom 

sin enhet. Denne förklarade att det är viktigt att alla arbetar för att skapa en arbetsmiljö som 

alla trivs i, inte minst eleverna som är skolans ansikte utåt. Respondenten menade att det 

därför är viktigt att eleverna är nöjda med sin tillvaro. Samt förklarade att det för att kunna 

möjliggöra detta krävs delaktighet och engagemang från alla inblandade. 
 

Flera av respondenterna anser att medarbetarperspektivet bidrar till engagemanget hos 

medarbetarna och samtliga anser att engagemanget har en påverkan på organisationens 

resultat: ”Engagemang är väldigt viktigt och jag tror att medarbetarperspektivet ändå bidrar 

till engagemang inom verksamheten. Jag tycker att delaktigheten och engagemang har stor 

inverkan på verksamhetens resultat, inte minst på ekonomin” (Verksamhetschef 4, personlig 

kommunikation, 16 april 2015). 
 

Respondenterna som ansåg att perspektivet bidrog till medarbetarnas delaktighet och 

engagemang, beskrev ofta att detta skapades genom medarbetarsamtal och uppföljningen. 

Målsättningarna ansågs bland vissa vara det som låg till grund för att ett engagemang skulle 

skapas, men i flera av respondenternas svar drogs paralleller mellan ledningens engagemang 

och intresse för styrkortet.  Enligt vissa respondenter kan en del kopplingar också göras till 

det ekonomiska utfallet för verksamheten och enheten.  

 

Enhetschef 1 berättade att denne ser det som att det finns paralleller kring hur engagemanget 

skapas. Om chefen ska vara engagerad är det också beroende av högre chefers 

engagemang.  Medarbetarnas uppfattning mot chefen, ger i sin tur resultat i patientarbetet, 

enligt respondenten.  Även verksamhetschef 7 förklarade att engagemanget beror på 

individerna. Målsättningar som rör medarbetarna i det dagliga arbetet och kräver 

självständighet samt initiativtagande, skapar engagemang enligt verksamhetschef 7. 

Enhetschef 6 anser att det är viktigt att denne som chef tar arbetet med balanserat styrkort på 

högsta allvar och följer upp det löpande arbetet. Om inte denne lägger stort fokus och tid på 

styrkortet så kommer heller inte medarbetarna att göra det, vilket hämmar arbetsplatsen och 

dess miljö. 

 

Även Verksamhetschef 2 menade att medarbetarperspektivet har en positiv inverkan på 

engagemanget på avdelningen, men att detta är från person till person: ”De som visar 



 
 

59 

delaktighet och aktivt bryr sig om sin arbetsplats är de personer som jag känner påverkas 

mest positivt av medarbetarperspektivet och de sätt vi följer upp resultaten.” 

(Verksamhetschef 2).  
 

Medarbetarsamtalen ansågs som den indikator som möjligtvis kunde bidra till engagemang. 

Enhetschef 8 uppskattade samtalen eftersom det finns tid att reflektera och hitta 

utvecklingsområden och bekräfta det som är bra. Medarbetarna är med och kommer med 

förslag kring vad som saknas och vad man ska sträva emot, vilket respondenten ansåg kunde 

bidra till engagemang. 

Regelbunden uppföljning ansåg Enhetschef 9, kunna bidra som en motiverande faktor till 

engagemang då jämförelser med andra enheter kan göras. Detta triggade medarbetarna på 

tandvårdsenheten som respondenten var ansvarig över vid ett tidigare skede. Med kontinuitet i 

mätningarna skapas ett större fokus på det som mäts och kan enligt Enhetschef 9 bidra till 

större motivation hos medarbetarna. Enhetschef 1 menade också på en ”uppföljnings-

stimulans” som bidrar till att medarbetarna blir engagerade eftersom de får veta hur det går för 

verksamheten.  Enhetschef 8 förklarade hur denne ansåg att medarbetarna kan bli engagerade 

genom att använda vissa konkreta mått och speciellt när detta relateras till det ekonomiska 

resultatet.   
 

Det fanns respondenter som ansåg att engagemanget inte skapades på grund av styrkortet. 

Dessa ansåg att de indikatorer och mål som är uppsatta idag mest används av ledningen för att 

reflektera kring och förhålla sig till:  

”Vardagen görs sig påmind och det är patienterna som är i fokus. Sen vad vi har skrivit här, 

det förhåller vi oss till, vi tycker att vi har god tillgänglighet, vi har en hög kvalitet, vi har ett 

bra förtroende, men det är någonting som bara finns. Det är ingenting som medarbetarna går 

och funderar på att det måste jag göra för att det står i BSK, utan det är ju så vi jobbar. Det 

här är ändå någonting som jag kan gå tillbaka till om det är någonting som inte fungerar.” 

(Enhetschef 10). 

 

Vissa påtalade också styrkortets övergripande helhet och att användningen av 

medarbetarsamtalen innan införandet av styrkort, genererat frågor som varit mer specifika för 

att kunna bidra till engagemang: ”Det här med balanserat styrkort och mätningar tycker nog 

de flesta är bra, att man kan visa och mäta. Det tror jag. Det som var enklare förut när vi 

bara hade mål som vi hade innan vi blev ålagda att införa styrkort som vi har nu då så var 
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det enklare. Vi hade 15-20 mål som hade kommit från medarbetarsamtalen och de vart 

faktiskt mer fokus på saker som engagerade personalen. Det vart mer fokus på att genomföra 

de mål som vi gemensamt hade kommit fram till och som var bra för personalen.” 

(Enhetschef 5, personlig kommunikation, 20 april 2015). 
 

Gällande måtten och indikatorerna fann vi aspekter som anses kunna påverka engagemanget 

negativt. Ett övergripande problem i respondenternas svar var att känslan hos medarbetarna av 

att inte få vara delaktiga, ansågs kunna ha negativ effekt på engagemanget. Enhetschef 4 

berättade att problemet uppstod när bra idéer presenterades på arbetsplatsträffarna och som 

alla var överens om borde inkluderas i styrkortet, men som ansågs vara svåra att mäta och 

därför inte kunde inkluderas. Detta är en brist hos styrkortet och påverkar engagemanget 

negativt enligt Enhetschef 4. Verksamhetschef 7 berättar också att mål är viktiga och 

efterfrågas av medarbetarna. Vissa vill vara med och bidra till att bestämma sin enhets 

målsättning. Detta hindras i många fall på grund av organisationens centrala styrning. 

Respondenten menar att genom den hårda styrningen finns inget som enheten själva kan 

bestämma kring. Vilket kan skada engagemanget eftersom medarbetarna inte får vara med att 

påverka. 

 

På frågan om respondenterna har identifierat någon indikator eller mått som bidrar till ett ökat 

medarbetarengagemang berättar Enhetschef 1 att denne inte ser någon specifik indikator som 

bidrar till engagemang men poängterar att enkätens frågor och den feedback som detta 

genererar eventuellt kan ha en inverkan på detta. Även återkopplingen kan enligt 

respondenten också skapa utvecklingsidéer som i sin tur kan resultera i ökat engagemang, 

men inte nödvändigtvis. Enhetschef 2 menar tvärtom att man inom organisationen aktivt 

försöker att engagera medarbetarna. Detta genom att använda sig utav relevanta 

frågeställningar i medarbetarenkäten och på så sätt hittar lösningar på problemen tillsammans 

med medarbetarna. 

 

Enhetschef 9 påpekade vikten av att ha ett högt engagemang eftersom detta är mycket viktigt 

för organisationen och att cheferna har ett ansvar i att skapa engagemang och förklarade: “Det 

är svårt utan ett engagemang, sen kommer man ju aldrig få fullt engagemang från alla. Man 

kommer aldrig få så att alla älskar balanserat styrkort, så är det ju. Jag tror att man som 

ansvarig chef kan få ett större engagemang genom alla led om man bara kan hitta den röda 

tråden så att man får ett värde i det. (Enhetschef 9, personlig kommunikation, 23 april 2015). 
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Vidare instämmer Enhetschef 9 med Enhetschef 4 om att indikatorer inom styrkortet riktas för 

att skapa motivation och att detta inte bara sker inom medarbetarperspektivet utan inom hela 

styrkortet. Dock anser respondenten att de indikatorer som kan mätas varje månad bidrar till 

engagemang på ett bättre sätt än de årliga mätningarna som mestadels sker inom 

medarbetarperspektivet. 

 

Enhetschef 4 hoppas att arbetet med balanserat styrkort bidrar till engagemang men är inte 

säker på att så är fallet. Respondenten känner att ledningen inom organisationen i många fall 

är ”längre fram” än medarbetarna och att ledarna kan vara dåliga på att framföra och förklara 

det balanserade styrkortet för medarbetarna. Detta kan bidra till att engagemanget inte blir så 

högt som det annars kunnat ha varit. Men i och med att det mesta i övriga perspektiv följs upp 

månadsvis hoppas Enhetschef 4 att förståelsen för styrkortet kommer att bli högre allt 

eftersom arbetet med styrkortet fortleder.   
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5. Analys 

5.1  Medarbetarperspektivet 

 
Medarbetarperspektivet har funnits inom Landstingets i Västernorrland sedan 

implementeringen av styrkortet.  Eftersom organisationen inkluderat perspektivet redan från 

uppstarten av styrkortet, bekräftar detta teorier (Ax & Bjørnenak, 2005; Olve et al., 1999; 

Bengtsson & Skärvad, 2001) kring användningen som ett femte perspektiv inom företag och 

organisationer i Sverige. 

 

Vi har i den teoretiska referensramen tagit upp att Ax och Bjørnenak (2005) anser 

medarbetarperspektivet som minst lika viktigt som de övriga perspektiven. Denna åsikt har vi 

även funnit bland samtliga respondenter. Flera respondenter förklarade att 

medarbetarperspektivet var det viktigaste perspektivet för dem, då medarbetarna var 

nyckelpersoner för att få verksamheten att fungera. Ax och Bjørnenak (2005) pekar på 

medarbetarna som en kritisk framgångsfaktor, vilket samtliga respondenterna i vår studie 

instämde kring. Detta eftersom organisationen ansågs sig vara beroende av medarbetarna, för 

att nå mål både på organisations och enhetsnivå.  Vi har sett att medarbetarperspektivet i den 

teoretiska referensramen påvisats ha en betydande roll, vilket stämmer överens med 

respondenternas åsikter. Studien har även visat på enighet i vår teori och empiri gällande 

medarbetarnas betydelse  

 

Vi har i vår studie sett att våra respondenters svar stämmer överens med vår teoretiska 

referensram gällande medarbetarperspektivets positiva påverkan på de andra perspektiven. 

Precis som Figge et al. (2002), trodde respondenterna att ett införande 

av medarbetarperspektivet kan ha påverkan på de andra perspektiven och en direkt påverkan 

på det ekonomiska perspektivet. Respondenter förklarade att medarbetarperspektivet 

påverkades av det ekonomiska perspektivet, eftersom tid och ekonomi ansågs behövas för att 

uppfylla mål inom medarbetarperspektivet. De ansåg även omvänt att medarbetarperspektivet 

länkade hop de andra perspektiven och förklarade hur uppfyllda mål gällande medarbetarna 

ansågs påverka finansiellt. 

 

Respondenterna ansåg att med ett medarbetarperspektiv blir ledningen påmind om 

medarbetarnas roll för helheten och för organisationens resultat, vilket är i enlighet med 
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Thompson och Mathys (2013) åsikter. Författarna nämner detta som en av de positiva 

aspekterna med styrkortet och ett medarbetarperspektiv. Studien bekräftar att 

medarbetarperspektivet bidrar till ökad fokus på medarbetarna. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de kunde se en röd tråd från organisationens 

övergripande mål och vision ner genom medarbetarperspektivet. Enligt Olve et al. (1999) är 

detta ett av syftena med balanserat styrkort, det vill säga att förmedla organisationers vision 

och mål. Enhetschef 10 förklarade dock att utformningen av styrkortet inte ansågs anpassat 

till enhetsnivå då måtten inte överensstämde med enhetens verksamhet och påpekade även att 

medarbetarna kände så inom dennes enhet. Genom att inte bryta ner styrkortet på en anpassad 

och relevant nivå, kan medarbetarnas förståelse för organisationens vision och uppsatta mål 

påverkas negativt (Olve et al., 1999).  Vi har i vår studie sett att förståelsen hos medarbetarna 

för medarbetarperspektivet anses enligt ledningen kunna förbättras.  

 

Vår studie har visat att samtliga respondenter anser att styrningen inom landstinget i 

Västernorrland är central och styrd uppifrån. Användningen av balanserat styrkort är något 

som även Antonsson (2014) påpekar ska bidra till en mer strikt styrning. Respondenter har 

påpekat medarbetarnas åsikter kring att inte få vara delaktiga i den grad de önskar och att 

deras kreativitet och engagemang ibland hämmas av organisationens styrning. Som 

Verksamhetschef 4 förklarade gick enheten ofta miste om att kunna införa bra idéer från 

medarbetarna på grund av att mål redan var fastslagna och ej påverkbara.  

 

De mål som organisationen har ska vara specifika och utvecklande, vilket anses vara svårare 

inom offentliga organisationer att uppnå, eftersom mål kan vara svåra att tolka och ospecifika 

(Verbeeten, 2008). Författaren anser även att de mått som införs måste vara mätbara. Det 

finns enligt Olve et al. (1999) vissa svårigheter med att göra mätningar inom 

medarbetarperspektivet. Enligt Holmblad Brunsson (2005) finns en risk att organisationer ofta 

väljer att mäta de mått som är lätta att ta fram, men påpekar att detta kan skada företaget på 

sikt. Bland de negativa åsikterna kring mätningar inom medarbetarperspektivet, ansågs 

problem finnas då vissa mått inte är mätbara. Enhetschef 4 berättade att problemet uppstod 

när bra idéer presenterades på arbetsplatsträffarna och som alla var överens om borde 

inkluderas i styrkortet, men som ansågs vara svåra att mäta och därför inte kunde inkluderas. 

Detta är en brist hos styrkortet och påverkar engagemanget negativt enligt Enhetschef 4. Olve 

et al. (1999) förklarar att ett av styrkortets syften är att göra medarbetarna delaktiga. Som 
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Nilsson et al. (2010) förklarar finns fördelar med att låta medarbetare vara delaktiga i 

produceringen av mått. Studien har med detta som grund indikerat på att medarbetarna anses 

bör få en större delaktighet gällande framtagningen av mått och mål för organisationen. 

 

5.2  Val av indikatorer och mått 

Gällande val av indikatorer och mått inom organisationens medarbetarperspektiv var alla 

respondenterna eniga om att det mesta styrs från en central enhet. Denna enhet anses sätta 

ramen för hela Landstingets styrkort och detta anser vi överensstämma med det som Ax et al. 

(2009) anser vara viktigt, att organisationen kopplar sina indikatorer och mått till dess strategi. 

På detta sätt anser vi att organisationen minskar risken för att vissa enheter skulle ha avvikit 

från organisationens strategi och minskar risken för dubbelarbete. Men har också bidragit till 

att många av respondenterna känner sig styrda. 

Landstingets centralt framtagna styrkort bryts ner och konkretiseras i flera steg neråt inom 

organisationen. Detta ska enligt Olve et al. (1999) bidra till att skapa bättre förståelse för 

organisationens mål och vision ända ner på enhetsnivå. Väl där ska styrkortet anpassas till en 

så konkret nivå som möjligt, samt tydligt visa medarbetarnas roll i styrkortskedjan. Detta 

anser Olve et al. (1999) vara viktigt då organisationens olika delar verkar inom olika 

områden. I annat fall kan styrkortet innehålla delar som inte är användbara vilket skulle 

påverka effektiviteten och engagemanget. Trots detta påpekade två av våra respondenter att 

detta skett på deras enheter. Respondenterna ansåg att vissa indikatorer och mått som tagits 

fram av nämnderna inte alls stämde in på deras enheter. Enhetschef 1 berättade att känslan var 

att de som arbetat fram det övergripande styrkortet inte hade någon aning vilken verksamhet 

som faktiskt bedrivs. 

Vi har i vår teoretiska referensram sett hur medarbetarnas delaktighet kring val av mått ska 

främjas och att detta till stor del beror på anpassning av mått för att effektivisera mätningarna 

och styrkortet. Mått och indikatorer inom företag bör enligt Nilsson et al. (2010) vara 

lättbegripliga för att undvika missförstånd och ska enligt Olve et al. (1999) justerars för att 

passa organisationen. Användningen av måtten och indikatorerna ansågs dock bland vissa 

respondenter behöva anpassas till enhetens nivå då dessa inte överensstämde med deras 

arbete. Respondent 1 menade att denne själv fick bryta ner vissa mått och indikatorer för att 

användningen skulle bli meningsfull inom enheten och för medarbetarna. Detta styrker det 
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Olve et al. (1999) förklarar kring anpassning av mått till rätt nivå och även bekräftar att 

ledningen behöver bearbeta samt tolka datan som samlas in (Hallgårde och Johansson, 1999). 

Gällande anpassningen tyder studien på att en ökad delaktighet bland medarbetarna skulle 

generera mått anpassade efter enheterna och därmed skapa ett ökat förtroende för styrkortet 

samt ledningen hos medarbetarna, vilket Razi och More (2010) förespråkar. 

 

Nørreklit (2000) anser att en viktig del för att skapa ett effektivt styrkort är stor delaktighet 

bland medarbetarna samt att organisationens strategi ska sätta sin prägel på alla enheter inom 

organisationen. Enhetschef 1 menade dock att problem uppstår då arbetsuppgifterna i dennes 

enhet klassificeras som sjukvård men är olik övriga sjukvården. Respondenten ansåg att vissa 

indikatorer inte stämde överens med deras verksamhet, gällande vad man ville titta på 

eftersom enhetens områden är svåra att mäta. Därför ansåg respondenten att det var relevant 

att själv kunna skriva till kvalitetsindikatorer tillsammans med medarbetarna för att få ett eget 

mer anpassat styrkort till sin verksamhet. Detta var en viktig faktor som Enhetschef 1 använde 

sig av för att göra arbetet mer meningsfullt för sina medarbetare vilket denne också 

ansåg bidrog till ökat engagemang. Olve et al. (1999) anser att det är nödvändigt att 

komplettera styrkortet med enhetsspecifika indikatorer och mått om detta krävs, vilket 

Enhetschef 1 bekräftat. 
 

Övriga respondenters åsikter huruvida de hade möjlighet att påverka de indikatorer och 

mätetal som används inom medarbetarperspektivet har genom vår empiriska insamling visat 

sig skifta. Enhetscheferna 5, 3 och 8 ansåg att de inte kan påverka någonting på grund av 

organisationens styrning, medan Enhetschef 2 ansåg sig kunna påverka arbetet inom ramen 

för det styrkort som nämnden beslutat. Den respondent som ligger mellan dessa två grupper är 

Verksamhetschef 7 som inte ansåg sig kunna påverka valet av indikatorer och mått, men som 

däremot kan välja vilka denne vill fokusera mer eller mindre på. Flera av respondenterna 

ansåg att styrkortet inom medarbetarperspektivet var för generellt och inte anpassat efter deras 

enheter vilket utgjorde problem för dem. Trots detta var det endast ett fåtal respondenter som 

gjort aktiva förändringar för att anpassa styrkortet efter sin enhet. Två av dessa hade utökat 

medarbetarperspektivet med personliga styrkort för att fylla en lucka som de ansåg finnas. 

Verksamhetschef 4 och Enhetschef 9 har båda infört personliga styrkort på sina avdelningar 

som ett komplement till övriga indikatorer och mått vilket är ett exempel på att 

respondenterna kan införa egna indikatorer och mått och tyder enligt studien på att mycket är 

upp till ledningen för enheterna. Detta är ett kvitto på att möjligheter till egna indikatorer och 
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mått finns inom organisationen, samt att detta till stor del är beroende på den som är ansvarig 

för enheten.  
 

Enligt Bedarkar och Pandita (2014) är det upp till ledningen inom organisationer att skapa 

högt engagemang och detta görs genom en bra arbetsmiljö, kommunikation och ledarskap 

som alla lyfts fram som viktiga faktorer för detta. Att vissa av studiens respondenter själv har 

infört enhetsspecifika indikatorer och mått för att höja engagemanget anser vi vara i linje med 

den teoretiska referensramen och borde enligt Olve et al. (1999) användas i större 

utsträckning eftersom möjligheter till detta fanns. 
 

Vår empiriska insamling visade att den viktigaste indikatorn eller måttet som majoriteten av 

respondenterna lyfte fram var gällande medarbetarnas hälsotal och hälsoindex. 

Medarbetarenkäten ansågs även den vara viktig eftersom denna genererar underlag för både 

medarbetarskapsindex och ledarskapsindex. Enligt studien tyder detta på att respondenterna 

värdesätter medarbetarnas prestationer högt och att ett samband mellan friska medarbetare 

och bra resultat finns vilket också Olve et al. (1999) påpekar.     
 

Samtliga respondenter har lyft fram att det är viktigt att inte ha för många indikatorer och mått 

inom medarbetarperspektivet då detta tenderar att ge mindre fokus och kvalité på arbetet. 

Detta tankesätt ligger i linje med Van der Stede et al. (2006) som påpekar att för många mått 

lätt blir tidskrävande och skapar en komplexitet. Många organisationer använder för många 

mått och bör ta bort några för att bli effektivare. Van der Stede et al. (2006) menar dock att för 

få mått ofta tenderar i att viktiga aspekter glöms bort.  

 

Gällande Landstinget i Västernorrlands tre obligatoriska indikatorer och deras mått inom 

medarbetarperspektivet, visar studien att dessa är relevanta för alla tillfrågade enheter och vi 

ser inte att någon av dessa bör tas bort. Däremot tyder det empiriska materialet på att det finns 

utrymme för att på enhetsnivå följa upp ytterligare en indikator/mått som enheten anser vara 

extra viktig för just dem. Detta var något som få av de tillfrågade respondenterna hade gjort.  
 

Holmblad Brunsson (2005) hävdar att vissa organisationer använder sig av för enkla 

indikatorer och mått än vad de egentligen borde. Vår studie visar att samtliga av Landstingets 

nuvarande indikatorer och mått är relevanta och ger bra information till ledningen. Däremot är 
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det viktigt att eventuella nya indikatorer och mått inte införs bara för att få mätningar som 

sker mer frekvent, utan att de fyller ett bra syfte för organisationen. 

   

Olve et al. (1999) lyfter betydelsen av att löpande följa upp styrkortsarbetet. Även studien 

visar att införandet av ett mer regelbundet mått kan bli betydelsefullt för att öka intresset för 

medarbetarperspektivet. Dock bör införandet av ett sådant vara lättbegripligt för samtliga då 

det är svårt för medarbetare att bli engagerade av något de inte förstår och ser helhetsbilden 

av.  Landstingets indikatorer och mått som alla enheter använder sig av är enligt respondenter 

inom ramen för de mål och visioner som organisationen har. Detta anser även Kaplan och 

Norton (1992) vara viktigt.  

5.3  Användning av indikatorer och mått 

 
Vi har i vår empiri sett en betoning kring medarbetarna vid användningen och utvärderingen 

av exempelvis enkäten, samtalen och de uppföljningarna som sker kring 

medarbetarperspektivets mått. Som enhetschef 4 berättade tvingades man i och med 

mätningarna att följa upp, vilket denne ansåg inte annars hade skett i samma utsträckning. 

Verksamhetschef 7 och Enhetschef 10 förklarade att användningen av indikatorer och mått 

genererade att man tittade på medarbetarna och utvärderade deras åsikter och känslor. Detta 

styrker Thompson och Mathys (2013) påstående gällande att mätningar bidrar till att 

ledningen ökar sitt fokus på medarbetarna. Studien visar därmed att ledningen genom 

medarbetarperspektivet lägger ökat fokus på medarbetarna.  

 

Vi har i empirin sett att respondenterna anser att mätningarna genererat tydligare riktlinjer och 

guidning. Genom utvärdering och sammanställning av handlingsplaner, vilket utförs av 

samtliga respondenter, anses de åtgärder och aktiviteter som behövs inom organisationen 

tydliggöras. Målen konkretiserades enligt Enhetschef 8 och Enhetschef 9 berättade att 

styrkortet blir en stöttepelare som bidrar till vägledning. Detta kan kopplas till det 

användningsområde som förklaras av Mooraj et al. (1999), som innebär att styrkortet och 

mätningar ska hjälpa att vägleda arbetet inom organisationen. Även Bengtsson och Skärvad 

(2001) bekräftar användningen som vägledande och har diskuterat hur styrkortet skall 

tydliggöra företagets strategi för att bryta ner denna till konkreta och mätbara mål. Som 

Enhetschef 6 berättade fungerade styrkortet som en ram att utgå ifrån i det vardagliga arbetet, 

vilket även enligt Kaplan och Norton (1996) är ett av de användningsområden som styrkortet 
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bidar till. Utifrån den teoretiska referensramen och respondenternas svar ser vi att dessa 

överensstämmer gällande detta användningsområde. Genom studien har det påvisats att 

användningen av indikatorer och mått bidrar till att tydliggöra strategin och vägleda arbetet 

inom organisationen. 
 

Bengtsson och Skärvads (2001) och Olve et al. (2003) nämner styrkortet som ett 

kommunikationsverktyg. Kommunikation är enligt Nørreklit (2000) en avgörande faktor för 

styrkortets effektivitet och funktion. Likt med teorin har empirin visat på kommunikation som 

en viktig faktor. Medarbetarsamtalet förklarades av samtliga respondenter som en värdefull 

indikator, som ansågs bidra till bland annat tydlig feedback och djupare kunskap kring 

medarbetarna och deras åsikter. Vid användningen av mått så grundar sig valen i vad 

organisationerna vill ha för information (Catasús et al., 2013). Mätningarna baseras på vad 

organisationen anser är viktigt att titta på just nu. Olve et al. (1999) förklarar att det 

exempelvis kan vara medarbetarnas hälsa, vilket Enhetschef 10 berättade diskuteras vid 

medarbetarsamtalen. Medarbetarna får genom samtalen uttrycka sig gällande välbefinnande 

och hur man upplever sin hälsa. Men även gällande andra enligt respondenten viktiga 

aspekter, till exempelvis upplevelser kring delaktighet, roll och så vidare. Studien har visat på 

att användningen av medarbetarsamtalen är en viktig indikator för organisationen, som bidrar 

till kommunikation och information. Även den teoretiska referensramen påtalar 

kommunikationen som en betydande faktor för ett effektivt styrkort. 
 

Olve et al. (2003) förklarar att styrkortet ska användas för att skapa förståelse för innebörden 

av styrkortet och dess strategi. Gällande detta har studien visat att det finns delade meningar 

hos våra respondenter kring huruvida medarbetarna har insikt och kunskap om de mätningar 

som görs. Vad som ansågs påverka detta var i vilken omfattning medarbetarna aktivt fick 

delta i styrkortsarbetet tillsammans med cheferna. Verksamhetschef 7 förklarade att de 

regelbundna arbetsplatsträffarna där styrkortet behandlades och följdes upp vid varje tillfälle 

var en bidragande faktor till delaktighet vilket är i linje med den forskning som Upadhyay et 

al. (2013) gjort. Denna visade att tätt återkommande uppföljningar genererade i seriösa och 

engagerade medarbetare. Även om de flesta respondenter påpekade att de hade önskat större 

insikt hos medarbetarna, blev svaret i flera fall att förståelsen alltid kunde bli bättre. 

Enhetschef 10 menade att medarbetarnas fokus främst låg på kunderna och att det vardagliga 

arbetet var det som prioriterades, varför kännedom kring styrkortet inte fanns i den 

utsträckning som ledarna hade önskat. Gällande den förståelse som användningen enligt den 
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teoretiska referensramen skall generera, har vår studie i motsats till detta visat på att ledningen 

inte anser att kännedom nått ner till medarbetarna på en tillfredställande nivå.  
 

Tydliggörande var något som samtliga respondenter pekade på som något positivt kring 

användningen, inte bara gällande företagets strategi och mål utan också vilka handlingar som 

behöver vidtas för att nå organisationens uppsatta mål. Tydliggörande används även i teorin 

där länken mellan vision och strategi enligt Northcott och Taulapapa (2012) ska tydliggöras 

och organisationens mål ska integreras mellan dessa. Respondenterna i vår undersökning 

bekräftade att de ser paralleller med organisationens övergripande vision, mål och de mått 

som används. Detta är även i linje med den förklaring som Olve et al. (2003) har gällande 

avsikterna med användningen, vilket är att strategin skall kommuniceras till både chefer och 

medarbetare.  Radnor och Lovell (2003) påpekar att det är viktigt att alla medarbetarna har 

samma syn på vad som är organisationens vision och författarna menar att detta grundar sig i 

tydlig kommunikation.  

 

Som ovan diskuterat anser ledningen inom organisationen dock att medarbetarnas kunskap 

kring styrkortet kan förbättras. Som Kaplan och Norton (2007) förklarar är det ledningen som 

har en viktig roll gällande att kommunicera företagets strategi till organisationens olika 

avdelningar och medarbetare. Vår studie pekar på att användningen av ett 

medarbetarperspektiv ska tydliggöra vision, strategi och mål. Studien har dock påvisat att det 

är ledningens roll att kommunicera dessa till medarbetarna. 

 

Även medarbetarenkäten anses vara ett viktigt kommunikationsverktyg inom Landstinget och 

är en genomgående indikator inom samtliga tillfrågade enheter. Samtliga respondenter är 

positiva till användningen av medarbetarenkäten och den används likt det exempel som Olve 

et al. (1999) presenterat med den globala organisationen Volvo. Författaren menar att 

användningen av denna årliga enkät ger organisationen möjligheten att få en inblick gällande 

kvalité, ledarskap, medarbetarnas motivation och effektivitet. Enhetschef 6, Verksamhetschef 

7 och Enhetschef 10 påpekar också, likt Olve et al. (1999) att enkäten fångar upp helheten i de 

perspektiv som berörs och att den bidrar till en typ av ”temperaturtagning” på gruppen. Detta 

ser vi som en viktig del för att arbeta på rätt sätt. Respondenterna ansåg att detta bidrog till att 

organisationen fick indikationer på hur framtiden såg ut med de mått som organisationen 

använder just nu. Enkäten ansågs bra för att den lyfter fram vad risken för organisationens 

individer blir om man fortsätter utan förändring. Detta bekräftar Bourne et al. (2000), då 
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denne anser användning av styrkortet som ett hjälpmedel för att ge indikation för framtida 

utfall. Studien har visat på att användningen av medarbetarenkäten bidrar till information 

gällande helheten men också kring enskilda mått. 
   
Enhetschef 1 förklarade att en tydlig dialog uppstår mellan enkäterna och 

medarbetarperspektivet och att detta indikerar på vilka mått och indikatorer som skall ligga 

till grund för handlingsplanen. Hela organisationen använder sig utav handlingsplaner som 

grundar sig på medarbetarenkäten och medarbetarsamtalen. Samtliga respondenter använder 

resultatet från enkäten som underlag för att framställa den handlingsplan som ska ligga till 

grund för arbetet den kommande perioden. Kaplan och Norton (2001) har tagit upp detta 

användningsområde och förklarar hur måtten ska länkas till strategin som sedan ska överföras 

till faktiska handlingar, vilket empirin visat sker genom de nämnda handlingsplanerna. 

Handlingsplanen visar enligt respondenterna vilka som är ansvariga, den gällande tidsplanen 

och ger tydliga riktlinjer. En tydlig struktur anses enligt Mooraj et al. (1999) vara viktig för att 

främja medarbetarnas intresse och för att bidra till vägledning. De mätningar som görs inom 

organisationen används enligt vår studie för att skapa underlag för ledningen till 

framtagningen av en relevant handlingsplan för den kommande perioden.  
 

Två av de intervjuade vid samma verksamhetsområde berättade att de har utvecklat personliga 

styrkort. Verksamhetschef 4 förklarade att de använder sig av ett personligt styrkort för varje 

medarbetare och som följs upp med hjälp av handlingsplanen. Detta bidrar enligt 

respondenterna till ökad kommunikation mellan cheferna och dess medarbetare vilket Razi 

och More (2010) också lyfter fram som en viktig faktor inom användningen av styrkortet. En 

bättre kommunikation leder också till att medarbetarna utvecklar kunskap, som är specifik för 

företaget och bidrar till effektivare prestationer och förändringsprocesser (Razi & More, 

2010). Det förs dock enligt Enhetschef 10 en diskussion om det personliga styrkortet ska 

fortsätta att användas eller inte. Även om dessa bidrar till kommunikation förklarar 

respondenten att det inte finns något större intresse från medarbetarnas sida, samt att de 

personliga styrkorten är väldigt lika de övriga utvecklingsplaner som används. Detta gör att 

det personliga styrkortet blir en upprepning, vilket Enhetschef 10 förklarade att denne och 

medarbetarna ansåg vara negativt. Användningen av personliga styrkort är i likhet med den 

fallstudie som Upadhyay et al. (2013) har presenterat. Gällande detta skiljer sig 

respondenternas svar från teorin, då Upadhyay et al. (2013) menar att personliga styrkort 

bidrog till ökad arbetsmoral hos medarbetarna, detta till skillnad från respondentens åsikt. 
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Olve et al. (1999) förklarar att nedbrytningen bör ske bör ske så konkret som möjligt. Men vi 

tolkar det genom respondenternas svar som att nedbrytning i för många steg kan generera 

negativa effekter. 

 

Enligt Dossi och Patelli (2010) är det viktigt att även medarbetare längre ner i organisationen 

är med i framtagningen av handlingsplanerna, vilket också samtliga respondenter ansåg vara 

viktigt. Detta sker enligt Enhetschef 1 och 8 genom gemensamma diskussioner på 

arbetsplatsträffar, där medarbetarnas åsikter bidrar till enhetens val av fokusområden till 

handlingsplanen. Dossi och Patelli (2010) anser att detta är bra för kommunikationen och har 

blivit allt viktigare eftersom det är vanligare att allt fler beslut tas längre ner i 

organisationerna. Detta visar på att medarbetarnas delaktighet anses vara viktig. 

 

Gällande ledningens användande av indikatorer och mått i vardagen, förklarade respondenter 

att mätningar var svåra att utföra i det dagliga arbetet. Majoriteten ansåg att det balanserade 

styrkortet inte var något som dessa utgick ifrån dagligen inom verksamheten. Antonsson 

(2014) förklarar att indikatorer och mått ska bidra till utvärdering och kontroll i den dagliga 

verksamheten. Som samtliga respondenterna förklarar gällande användningen av det 

balanserade styrkortet, så genomförs mätningar och uppföljning inom medarbetarperspektivet 

en gång per år, vilket vår studie pekar på kan vara orsaken till att perspektivet inte används 

som ett dagligt redskap. 

5.4  Uppföljning av indikatorer och mått 

 
För att skapa ett bra uppföljningsarbete inom organisationen måste ledningen enligt Olve et 

al. (1999) arbeta med uppföljningen löpande genom hela organisationen och ha en så hög 

delaktighet bland medarbetarna som möjligt. Detta är något som samtliga respondenter 

poängterat att det görs, dock med olika frekvenser inom de olika perspektiven.  
 

Medarbetarperspektivets indikatorer och mått som idag följs upp av alla enheterna, sker årsvis 

vilket samtliga respondenter ansåg vara lämpligt. Detta är i linje med Ewing (1995) och Olve 

et al. (1999) som bekräftar de långa intervallerna mellan mätningarna som är vanliga och 

menar att detta grundar sig i att målen inom perspektivet ofta är långsiktiga. Dock saknade 

några respondenter ytterligare mått som följdes upp månads- eller kvartalsvis, för att på så vis 

öka engagemanget och intresset för perspektivet bland medarbetarna. De övriga perspektiven 
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som har mer frekvent uppföljning ansågs av respondenterna ha en större uppmärksamhet från 

medarbetarna vilket också påpekas av Shi-Jen och McKay (2002). 
  
Trots att flera respondenter påpekade att fler frekventa mätningar inom 

medarbetarperspektivet behövs och skulle främja engagemanget bland medarbetarna så var 

Enhetschef 9 den enda av respondenterna som infört ett eget mått. Detta då denne ansåg att 

det var lämpligt att mäta mer frekvent än årligen. Problematiken var enligt Enhetschef 9 att 

hitta ett mått som var mätbart och som kunde ligga till grund för detta. Denna aspekt av 

styrkortet var de flesta respondenter eniga om. De respondenter som inte påpekade problemet 

anser möjligen inte att behovet finns på deras enheter, alternativt att styrkortsarbetet bidragit 

till tidsbrist vilket gjort att tid inte funnits för att reflektera över detta. Flera respondenter 

ansåg att styrkortet var tidskrävande vilket också Northcott och Taulapapa (2012) påpekat 

kunna ske. 

    

Viktigt för samtliga respondenter var att alla på enheten fick möjligheten att vara delaktig i 

uppföljningen och de undersökningar som skedde kring styrkortet. Detta är enligt Dossi och 

Patelli (2010) viktigt eftersom kommunikation mellan de olika delarna i organisationen bör 

prioriteras i och med att beslutsfattande då kryper allt längre ner i organisationerna. Samtliga 

respondenter bekräftade också att kommunikationen var viktigt för deras enhet och bidrog till 

delaktighet och engagemang. 
 

Landstingets arbete med styrkortet anser vi ligga i linje med de tre faktorer som Shih-Jen och 

McKay (2002) anser behövas, eftersom samtliga respondenter lyft fram vikten att använda sig 

av indikatorer för varje perspektiv. Detta bidrar till att styrkortet inte blir för invecklat och 

tidskrävande. Styrkortet behöver också enligt Shih-Jen och McKay (2002) följas upp 

regelbundet vilket respondenterna förklarar görs inom organisationen. Respondenter i studien 

förklarar att medarbetarna hålls uppdaterade med hjälp av arbetsplatsträffar, vilket enligt 

Shih-Jen och McKay (2002) var den sista av de tre faktorerna.   
 

5.5  Medarbetarengagemang 

 
Den teoretiska referensramen har visat på medarbetarengagemangets betydelse för individerna 

som enligt Gorgievski et al. (2010) själva blir mer positiva till sitt arbete om de känner sig 

engagerade, men också för organisationen i helhet. Medarbetarna och deras engagemang har 
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enligt Thompson och Mathys (2013) och även Anthony och Govindarajan (2007), påvisats ha 

en betydande roll för resultaten och måluppfyllelsen inom organisationer. Detta är i enlighet 

med de åsikter vi uppfattat hos respondenterna, eftersom samtliga betonade medarbetarnas 

vikt för ledningen men också för organisationen i helhet. 
  
På grund av betydelsen av engagerade medarbetare inom organisationer, finns ett behov hos 

ledningen att arbeta för att höja medarbetarnas prestationer och vår studie pekar på att 

ledningen har en betydande roll för medarbetarengagemanget. Bakker et al. (2011a) nämner 

detta och påtalar vikten av att ledningen uppmuntrar och möjliggör hög prestation från 

medarbetarna. Även Bedarkar och Pandita (2014) menar på att ledningen har en utmaning i att 

mentalt och fysiskt engagera medarbetarna i syfte att maximera deras arbetsinsats. I dessa 

åsikter finns likheter med vad Enhetschef 1 förklarade kring chefens ansvar. Denne menade 

att medarbetarnas engagemang var beroende av ledningens engagemang och att personer med 

ledande roller därför hade möjlighet att påverka.  

 

Kopplat till ledningens roll tas även ledarskapet upp som en drivande faktor till 

medarbetarengagemang (Bedarkar & Pandita, 2014). Detta bekräftas av de åsikter som 

diskuterats kring respondenternas svar gällande ledningens vikt, då ledarskapet ansågs ligga 

till grund för ledningens och chefernas agerande och medarbetarnas uppfattning kring denne. 

Vidare gällande ledningens roll påtalade även Enhetschef 6 arbetsmiljöns vikt för 

engagemanget och att cheferna har en stor betydelse för hur väl medarbetarna uppfattar 

denna. Även detta stämmer överens med den forskning som Badarkar och Pandita (2014) 

gjort, eftersom arbetsmiljön är en av de drivande faktorerna som de anser bidrar till 

engagemang hos medarbetarna. 
 

Delaktighet diskuterades av våra respondenter som en drivande faktor och kan enligt 

forskning kopplas till medarbetarengagemang (Bakker et al. 2008; Bakker et al. 2011a). 

Enhetschef 2 förklarade att de som visade delaktighet var de medarbetare som respondenten 

ansåg påverkades mest positivt av perspektivet. Detta kan sammanlänkas med de teorier som 

Bakker et al. (2011b) har, som diskuterar viljan och utmanande klimat som drivande faktorer 

för engagemanget. De medarbetare som visar delaktighet är de som vill engagera sig och 

därmed påverkas av perspektivet och intentionerna med användandet av detta. Bakker et al. 

(2011b) pekar också på att beslutsutrymme för medarbetarna främjar engagemanget, vilket 

Enhetschef 2 förklarade efterfrågades. Önskan att få påverka målsättningar fanns hos 



 
 

74 

medarbetarna, men hämmades av den centrala styrningen inom organisationen. Enhetschef 2 

menade dock att denne som chef hade en viktig roll att bekräfta åsikterna och samtidigt skapa 

förståelse för styrkortet. Respondenten ansåg att det var viktigt att cheferna gjorde 

medarbetarna delaktig i processen av styrkortet, så att dessa även får förståelse för besluten. 

Vår studie indikerar alltså på att delaktighet starkt kan förknippas med 

medarbetarengagemang. Gällande delaktigheten hos medarbetarna visar studien också på att 

individer med ledande befattning har en central roll. 
 

Det som respondenterna förknippade med delaktighet och engagemang var främst samtal och 

medarbetarnas involvering i uppföljningen. Detta ansågs fundamentalt för skapandet av 

engagemang, vilket är i enlighet med Bedarkar och Panditas (2014) gällande 

kommunikationens bidrag till engagemanget. Gällande engagemanget ansåg respondenter att 

medarbetarsamtalen var en bidragande indikator som ansågs främja kommunikation. Även 

frågorna och uppföljningen kring medarbetarenkäten ansågs bidra till diskussion och som 

Enhetschef 1 förklarade kan även återkopplingen och uppföljningen skapa utvecklingsidéer 

som resulterar i ökat engagemang.  

 

Enligt Olve et al. (1999) är styrkortet tänkt att användas som ett verktyg för att skapa 

kommunikation. Majoriteten av respondenterna nämnde dock inte användningen av 

indikatorerna i sig för att skapa engagemang. Endast Enhetschef 9 hade tidigare medvetet 

använt uppföljningen som en typ av motivation som denne ansåg triggade engagemanget hos 

medarbetarna. Andra respondenter förklarade att styrkort var någonting man förhåller sig till 

men inte använder i vardagen och att de hoppades att styrkortet skulle bidra till engagemang. 

Enhetschef 2 reflekterade över att organisationen aktivt försökte skapa engagemang genom att 

tillsammans med medarbetarna hitta lösningar på problem, genom till exempelvis 

användandet av relevanta frågeställningar som togs upp i medarbetarenkäter. Denne 

respondent nämnde dock inte sitt eget användande av styrkortet som ett verktyg för att skapa 

engagemang. 
 

Bakker et al. (2011b) förklarar att chansen att medarbetarna känner engagemang ökar då 

klimatet inom organisationen är stödjande, involverande och utmanande.  Detta styrks av 

Thompson och Mathys (2013) som menar att ledningen måste arbeta för att skapa en kultur 

inom företaget som verkar för att engagera medarbetarna.  I enlighet med detta menade 

Enhetschef 9 att denne tror att om ledningen hittar en ”röd tråd” att följa, kan detta generera 
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ett värde och bidra till större engagemang. Samtliga respondenter anser att engagemanget är 

viktigt och arbetar för att motivera och engagera sina medarbetare, men har inte nämnt att 

detta genomförs med indikatorer eller mått. Det finns en enighet mellan den teoretiska 

referensramen och empirin kring huruvida organisationer bör arbeta för en kultur som främjar 

engagemanget.  Studien indikerar dock på att indikatorer och mått i praktiken inte ses som ett 

redskap att använda för att skapa medarbetarengagemang.   
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6. Bidrag 
 

6.1 Allmänt bidrag 
 

Syftet med denna studie var att från ett ledningsperspektiv belysa hur indikatorer och mått 

inom medarbetarperspektivet är utformade och används. Studien har visat att indikatorer och 

mått i enlighet med Olve et al. (1999) ansågs måsta anpassas till enheter inom organisationen. 

Användningen ska i enlighet med Thompson och Mathys (2013) bidra till fokus på 

medarbetare, samt vägleda arbetet inom organisationen (Mooraj et al., 1999; Bengtsson & 

Skärvad, 2001). Enligt denna studie verkade användningen av styrkortets indikatorer och mått 

även som ett kommunikationsverktyg, i enlighet med Bengtsson och Skärvad (2001), samt 

används för att tydliggöra mål, strategi och handlingsplaner, vilket även Northcott & 

Taulapapa (2012) hävdat. 
 

Syftet var även att se hur medarbetperspektivet och dess indikatorer och mått bidrar till att 

skapa engagemang hos medarbetare. Teorin inom den teoretiska referensramen vi utgått ifrån 

(Ax & Bjornenak, 2005; Bedarkar & Pandita, 2014) menar på att medarbetarperspektivet 

skapar medarbetarengagemang. Vår studie har dock visat att användningen av dessa måste tas 

med som en faktor för att stämma överens med detta tidigare påstående. 

Genom användningen främjades delaktighet, vilket i sin tur ansågs bidra till 

medarbetarengagemang. Studien visade dock också att ledningen har en central roll i 

skapandet av engagemanget.  
 

6.2 Teoretiskt bidrag 

 
I enighet med vår teoretiska referensram har vi genom vår studie sett att medarbetarna och 

deras engagemang i praktiken anses vara viktiga för ledningen och organisationen. 

Medarbetarna anses enligt teorin (Ax & Bjørnenak, 2005; Ewing, 1995; Thompson & Mathys, 

2013) vara en framgångsfaktor för organisationer. Större ansvar gällande beslutstagande har 

lagts på medarbetarna (Dossi & Patelli 2010) och dessa anses utgöra den kritiska länken 

mellan organisationens mål och kunderna (Nilsson et al., 2010). Medarbetarengagemang har i 

vår teoretiska referensram (Bedarkar & Pandita, 2014; Gruman & Saks, 2011; Kaliannana & 

Adjovub, 2015; Razi & More, 2010; Saks, 2011; Shuck et al. 2011) även påvisats ha en viktig 

roll för organisationer. Detta överensstämmer väl med respondenternas åsikter i denna studie. 
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Studien har även bidragit med värdefull kunskap för vår förståelse gällande medarbetarna och 

medarbetarengagemangets betydelse för organisationen. Detta har genererat en insikt gällande 

anledningarna till användandet av ett medarbetarperspektiv. Fler studier gällande 

medarbetarengagemang efterfrågas enligt Kaliannana och Adjovu (2015) och vi tror därför att 

denna studie kan utgöra ett värdefullt bidrag till den befintliga teorin. 
 

Studien har även visat på en annan infallsvinkel gällande medarbetarperspektivets 

nyckelpersoner. Detta eftersom teorin framhäver medarbetarna som nyckeltillgångar 

(Anthony & Govindarajan, 2007; Bedarkar & Pandita, 2014; Kaplan & Norton, 2007; Olve et 

al., 2003), men vi genom vår studie sett den betydande roll som ledningen har för att lyckas 

informera, engagera och involvera medarbetarna  

 

Som vi har diskuterat ovan i vårt teoretiska bidrag har medarbetarna fått en nyckelroll för att 

nå organisationens mål och effektivisera verksamheten. Vår analys av det empiriska 

materialet har dock visat på den betydelse som ledningen har för att medarbetarnas bidrag 

skall bli så effektivt som möjligt. Studien indikerar därmed på att ledningen i sig har en 

nyckelroll inom organisationerna för att påverka medarbetarna och deras engagemang. Detta 

anser vi därför bidra med värdefull insikt till den befintliga teorin inom ämnesområdet.  
 

Engagerade medarbetare anses idag vara ett strategiskt verktyg eftersom organisationer har 

insett vikten av medarbetarengagemang (Bedarkar & Pandita, 2014). Den befintliga 

forskningen inom vår teoretiska referensram (Ax & Bjørnenak, 2005; Bedarkar & Pandita, 

2014; Olve et al., 1999; Thompson & Mathys, 2013), lyfter fram medarbetarperspektivet som 

en möjlig källa till ökat engagemang hos medarbetarna. Då syftet var att belysa hur 

perspektivet användes för att skapa medarbetarengagemang. I och med detta hade vi med den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt, en teori gällande att medarbetarperspektivet i sig 

utgjorde ett verktyg för ledningen att använda för att skapa engagemang. Studien indikerade 

dock på att respondenterna inte såg medarbetarperspektivet som ett redskap att använda sig av 

för att engagera medarbetare. Vår teori är därför i enlighet med Thompson och Mathys (2013) 

som förklarar att ledningen besitter de verktyg som behövs för att skapa engagemang hos 

medarbetare. Vi har dock vidareutvecklat detta och menar att vår studie även har visat på att 

medarbetarengagemanget skapas av ledningen och inte av styrkortet i sig. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

 
Denna studie bidrar till kunskap och förståelse hos ledningen inom organisationer genom att 

visa vilka faktorer som är viktiga för att effektivisera användandet av indikatorer och mått. 

Studien möjliggör även för personer med ledande befattning att se den betydande roll de har 

för effektiviteten gällande användningen av ett medarbetarperspektiv samt för 

medarbetarengagemanget.  
 

Studien har visat på svårigheter kring att skapa ett optimalt styrkort gällande 

medarbetarperspektivet. Genom att göra medarbetarna delaktiga kan måtten och indikatorerna 

anpassas på ett bättre sätt, vilket också kan skapa tydligare förståelse och ett större 

medarbetarengagemang.  
 

Studien visar även på vikten för organisationer att bryta ner styrkortet på en konkret nivå och 

anpassa medarbetarperspektivets indikatorer och mått till varje individuell enhet.  
 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 
Det skulle vara av intresse att vidareutveckla den studie vi gjort gällande 

medarbetarengagemang genom att undersöka ämnet ur en annan synvinkel, exempelvis med 

medarbetare som respondenter. Detta skulle kunna bidra till fördjupad kunskap inom 

ämnesområdet. Genom att studera medarbetares syn på huruvida mätningar skapar ett 

engagemang, kan en jämförelse sedan göras kring ledningens förväntade utfall och den 

uppfattning som finns hos medarbetare. 

   

Utifrån det vår studie visat gällande ledningens roll för att skapa medarbetarengagemang, kan 

detta utgöra utgångspunkt för vidare forskning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

                                                                               
 
Namn:....................................................................................................... 
Företagets namn: 
.................................................................................................................. 
Befattning: 
.................................................................................................................. 
Antal år i organisationen: 
..................................................................................................................                                
                                                           
 
Inledningsfråga  
 

• Berätta lite om din roll inom företaget och hur du kommer i kontakt med balanserat 
styrkort och medarbetarperspektivet i din arbetsvardag. 

 

  Val av Indikatorer/Mått inom Medarbetarperspektivet 
 

• Vem/ Vilka beslutar om vilka indikatorer/mått som ska användas/mätas? 
• Hur ser processen ut vid valet av indikatorer/prestationsmått och vilka är delaktiga i 

arbetet? 
• Vilka indikatorer/prestationsmått använder ni inom medarbetarperspektivet? Varför 

just dessa? 
• Vilka mått anser du är viktigast? Varför? 
• Vad är syftet med mätningarna  som görs inom organisationen? 
• Vad anser du är positivt med indikatorer/prestationsmått? 
• Vad anser du är negativt med indikatorer/prestationsmått? 

 
Användning av Indikatorer/Mått inom Medarbetarperspektivet 
 

• Hur används Medarbetarperspektivet inom er organisation?  
• Hur arbetar ni med mätningar inom organisationen? 
• Vilket användningsområde anser du vara det viktigaste? 
• Används olika indikatorer/mått på olika avdelningar eller finns samma i hela 

organisationen? Varför? 
• Hur anser du att indikatorerna/måtten inom medarpetarperspektivet kopplas ihop med 

organisationens mål och strategi? 
• Används mätningar och resultatet i det dagliga arbetet? 
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Uppföljning av Indikatorer/Mått inom Medarbetarperspektivet 
• Hur ofta följs indikatorerna/måtten upp? 
• På vilket sätt följs de upp? 
• Vilka är delaktiga i uppföljningen av mätningarna? 
• Till vilka och hur förmedlas information kring mått mellan 

avdelningar/chefer/medarbetare i företaget? 
• I vilken utsträckning har medarbetarna kännedom om måtten? 
• Får medarbetarna ta del av mätningen? 
• Hur förmedlas i så fall resultatet till medarbetarna? 
• Används och i så fall hur, prestationsmått för att motivera personalen? 
• Har ni sett att detta gett resultat? 
• Påverkar medarbetarperspektivet de andra perspektiven på något sätt positivt eller 

negativt? 
 
 
Medarbetarengagemang 

• Används indikatorer/prestationsmått på något sätt för att engagera medarbetarna inom 
organisationen?  

• Anser du att medarbetarengagemang är viktigt? (varför/varför inte?) 
• Anser du att engagerade medarbetare bidrar till organisationen? (varför/varför inte?) 
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Bilaga 2 – Översikt över respondenter inom Landstinget Västernorrland 

 
  

    
  
            Respondent             Organisatorisk hemvist            Befattning             Kontakt, datum 

 

1 
Hälso‐ och 

sjukvårdsnämnden 
 

Enhetschef Personlig Intervju,  
2015-04-13 

2 Landstingsstyrelsen Verksamhetschef Telefonintervju,  
2015-04-14 

3 
Hälso‐ och 

sjukvårdsnämnden 
 

Enhetschef Telefonintervju,  
2015-04-15 

4 

Folkhälso- 
primärvårds- och 

tandvårdsnämnden 
 

Verksamhetschef Personlig intervju,  
2015-04-16 

5 
Hälso‐ och 

sjukvårdsnämnden 
 

Enhetschef Telefonintervju,  
2015-04-20 

6 Landstingsstyrelsen Enhetschef Personlig intervju,  
2015-04-21 

7 

Folkhälso- 
primärvårds- och 

tandvårdsnämnden 
 

Verksamhetschef Personlig intervju,  
2015-04-21 

8 
Hälso‐ och 

sjukvårdsnämnden 
 

Enhetschef Personlig intervju,  
2015-04-23 

9 Landstingsstyrelsen Enhetschef Telefonintervju,  
2015-04-23 

10 

Folkhälso- 
primärvårds- och 

tandvårdsnämnden 
 

Enhetschef Telefonintervju,  
2015-04-24 

*Endast arbetstitel presenteras då studiens respondenter är anonyma. 


