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SAMMANFATTNING 

Titel: Balanserade styrkort - en fallstudie om Folktandvården i Uppsala län 

Författare: Lisa Carlsson och Emma Halling 

Handledare: Jan Öhrming 

 

Bakgrund: Sedan mitten på 1900-talet har många faktorer kommit att påverka organisationers 

sätt att samordna och organisera sig. Förändringstryck såsom expanderade organisationer ledde 

till företags och organisationers ökade behov av ledning och styrning för att bli mer effektiva, 

vilket resulterade i nya styrningsverktyg som kunde hantera dessa förändringar. Ett av dessa var 

det balanserade styrkortet som denna uppsats kommer att behandla. Det balanserade styrkortet 

kom att bli ett populärt styrverktyg inom den offentliga sektorn, speciellt inom hälso- och 

sjukvården. De finns dock ett flertal forskare som hävdar att det balanserade styrkortet inte har 

kapacitet att hantera den offentliga sektorns komplexitet och heterogena utformning. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur balanserade styrkort införts i 

Folktandvården i Uppsala län. Vidare ämnar vi, att utifrån ett klinikperspektiv, påvisa vilken 

inverkan införandet av balanserade styrkort haft på Folktandvården i Uppsala län. 

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har en fallstudie utförts på Folktandvården i Uppsala län. 

Datainsamlingen har skett genom sammanställning av relevant litteratur samt intervjuer med 11 

respondenter från ledning samt kliniknivå.  

Resultat: Vår fallstudie har visat att det balanserade styrkortet har haft en positiv inverkan i 

Folktandvården i Uppsala län på så sätt att arbetsuppgifterna blivit tydligare i verksamheten. Vi 

har kunnat se att det balanserade styrkortet går att förankra i en komplex organisation men dock 

inte problemfritt. Styrkortet kan lätt tendera till att expandera och målen i styrkortet kan bli 

otydliga för de anställda. För att lyckas krävs ett stort engagemang och delaktighet från alla inom 

organisationen. Utbildning och kommunikation är centrala delar för att förbättra medarbetarnas 

förutsättningar till att lyckas med användandet. Ledningens engagemang kan ses som avgörande 

för att styrkortet ska kunna förankras i verksamhetens olika led.  

Nyckelord: Styrning, balanserade styrkort, offentlig sektor, Folktandvården i Uppsala län.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för begreppen ledning och styrning och hur dessa begrepp 

har fått en annan innebörd i och med organisationers expandering under 1900-talet. Utifrån 

detta beskriver vi hur balanserad styrning uppkommit som ett alternativt styrningsverktyg, som 

sedan fått sitt fäste inom den offentliga sektorn, i synnerhet hälso- och sjukvården. Vidare 

kommer vi att presentera vår problemformulering samt uppsatsens syfte och avgränsningar. 

Slutligen följer en genomgång av tidigare forskning inom ämnet balanserade styrkort som vi 

anser är av relevant karaktär för vår uppsats. 

1.1 BAKGRUND  

Sedan mitten på 1900-talet har ett antal faktorer påverkat organisationers sätt att samordna sig 

såsom framväxten av ny informationsteknik, växande globalisering, uppkomsten av stärkt 

ägarorientering samt kunskapsarbetets ökade betydelse. Samtidigt har stora teknologiska 

utvecklingar skett och allt fler organisationer har blivit större och därigenom mer komplexa i sin 

utformning (Olve, Roy & Wetter 1999, 25-26). Dessa förändringstryck ledde till företags och 

organisationers ökade behov av ledning och styrning. När organisationer växer så används inte 

begreppet samordning längre vilket kan sägas vara mer knutet till arbete, produktionsprocesser 

och kärnverksamhet inom en organisation. Istället brukar man tala om ledning och styrning där 

man har det som rör hela organisationen i åtanke. I samband med att organisationer växer så ökar 

även antalet medlemmar inom organisationen vilket skapar ett större behov av att etablera och 

skapa olika ansvarsförhållanden och strukturer mellan dem. För att detta ska fungera bör en 

arbetsdelning både vara horisontell och vertikal mellan de olika nivåerna inom organisationen. 

Någon inom organisationen, oftast ledningen och mellanchefer, måste ha den formella rätten att 

kunna bestämma över de andra. Denna vertikala styrning brukar benämnas som hierarki i 

organisationer. Hierarkin beskriver hur de organisatoriska nivåerna är kopplade till varandra och 

många större organisationer använder sig av en traditionell uppbyggnad vilken brukar nämnas 

som linjeorganisation. I linjeorganisationer går arbetsdelningen i linje från ledningen till 

mellanchefer och sedan ner till det som ibland brukar benämnas som “golvet”. Ett vanligt sätt att 

modifiera linjeorganisationer är att decentralisera organisationen. Detta innebär att medlemmarna 

i organisationen får en mer självständig ställning och att vissa beslut kan fattas utan att ledningen 

behöver lägga sig i (Forssell & Westerberg 2007, 101-104).  



 
 

7 

Ledning och styrning kan definieras på annorlunda sätt av olika författare och böcker använder 

sig av skilda förklaringar när de beskriver dess innebörd. Forssell och Westberg (2007) använder 

sig av en möjlig tolkning på de två olika begreppen. De beskriver ledning som ett övergripande 

begrepp vilket innebär att få organisationen och dess medlemmar att göra som man vill. För att 

lyckas med detta så utförs ledningen med hjälp av styrning. Styrning benämner Forsell och 

Westerberg (2007) som ledningens försök att styra organisationen på avstånd med hjälp av olika 

styrningsverktyg. De anser att styrning är “opersonligt”, medan ledning och ledarskap är mer 

“personligt” och ligger närmare medlemmarna i organisationen. Forssell och Westerberg (2007) 

påpekar dock att ledning och styrning är starkt sammanlänkade, detta då styrningen kräver att 

någon eller några inom organisationen måste utöva ett ledarskap för att få styrningen att fungera, 

alltså är den ena processen beroende av den andra (Forssell & Westerberg 2007, 105-106). 

Söderlund och Tell (2012) för fram en alternativ tolkning om begreppet styrning. De nämner 

styrning som ett sätt att kombinera organisationens kunskap, aktiviteter och teknologier på bästa 

sätt för att länka samman nya och befintliga idéer så att medarbetare agerar efter att utveckla den 

befintliga organisationen. Styrning innebär att sätta standarder, mäta prestationer och vidta 

åtgärder för att på bästa möjliga sätt realisera strategiska synergier (Söderlund & Tell 2012, 23-

24).  

Ett traditionellt sätt att styra på är den tidigare flitigt använda ekonomistyrningen. Denna typ av 

styrning fick dock motta en del kritik för sitt kortsiktiga tänkande med fokus enbart på de 

finansiella måtten. Kritiken grundade sig i att den traditionella ekonomistyrningen använder sig 

av företagets redovisning för att kunna utföra mätningar. Detta innebar att man utifrån en och 

samma, finansiellt orienterad informationskälla, skulle belysa alla de komplexa skilda 

förhållandena inom företaget. Denna information kan dock ses som ofullständig då man endast 

förlitar sig till de finansiella mättalen, vilka har en tendens att ge ofullständiga och missvisande 

bilder av verksamheten och dess strategiska inriktning för framtiden (Lindvall 2011, 16-18). Ur 

detta uppkom ett behov av att utveckla en ny form av styrning som syftade att ge bättre insyn i 

verksamheten, bättre kunna bistå i det arbete som utfördes i företaget och som dessutom skulle 

engagera fler medarbetare än vad företagets tidigare använda traditionella ekonomistyrning har 

lyckats med (Lindvall 2011, 16). En ny modern verksamhetsstyrning var svaret på detta där fokus 

hamnade på att verksamheten skulle bedrivas i processer. En processorienterad 
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verksamhetsstyrning handlar om att utföra mätningar i verksamheten genom att ta fram olika mål 

och mått för olika enheter inom verksamheten (Lindvall 2011, 114-115). Verksamhetsstyrning 

passar bra i stora och komplexa organisationer och det finns en rad olika verktyg som kan 

kombineras med denna typ av styrning. Ledningen behöver ofta utforma generella verktyg då det 

ska användas av många inom organisationen (Forssell & Westerberg 2007, 122). Behovet av att 

kunna utföra mätningar för att registrera viktiga förhållanden inom verksamheten 

uppmärksammades av Robert S. Kaplan och David P. Norton 1992 genom den balanserade 

styrningen och det balanserade styrkortet. 

Balanserad styrning kan ses som en styrningsmodell som vuxit fram och adopterats från den 

privata sektorn till den offentliga sektorn i och med New Public Management (NPM) rörelsens 

framväxt. En av många teorier kring uppkomsten av NPM är att den brittiska forskaren och 

professorn Christopher Hood kände ett behov av att benämna den offentliga sektorns pågående 

förändringar (Barzeley 1998, refererad i Almqvist 2006, 19). De förändringar han ville beskriva 

var att den offentliga sektorn förändrades till att bli allt mer “managerad” med fokus på offentliga 

organisationers syften och roller (Almqvist 2006, 18-19). Det som skiljer offentliga 

organisationer mot de privata är bland annat att de offentliga organisationerna bör bedrivas 

kostnadseffektivt samtidigt som de bör leva upp till vissa ideal. Några av dessa ideal är; lika 

behandling, förutsägbarhet, deltagande av berörda parter och medborgarna i allmänhet samt att de 

ska förmedla centrala samhällsvärden. Dessa ideal behöver inte de privata organisationerna ta 

hänsyn till (Jacobsen & Torsvik 1997, 55-56). 

Den balanserade styrningen ska hjälpa en organisation att tydliggöra sin strategi och vision 

samtidigt som den ska fungera som ett hjälpmedel för organisationens förbättringsarbete. 

Begreppet “balanserad styrning” belyser behovet av förändring i synen på styrning av 

organisationer, från antingen ekonomisk styrning eller verksamhetsstyrning till en kombination 

av dessa styrformer. Den balanserade styrningen går att anpassa efter organisationens 

förutsättningar genom att utforma ett så kallat balanserat styrkort. I det balanserade styrkortet 

delas verksamheten upp i olika “perspektiv”. Antalet perspektiv kan komma att variera beroende 

på vilken typ av verksamhet det handlar om. Perspektiven ska innehålla olika mått och mål som 

verksamheten ska uppfylla, samtidigt som alla perspektiv ska kunna balanseras mot varandra 

(Sande & Waern 1999, 21-22). Styrkortet ser till att skapa en balanserad bild av hela 
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verksamheten både internt och externt. Det ursprungliga syftet med att införa balanserade styrkort 

är att företagsledare inte ska behöva välja mellan operationella och finansiella mått. Istället ska 

båda måtten finnas representerade i det balanserade styrkortet och därmed skapa en översiktlig 

bild över verksamheten. Grundmodellen som Kaplan och Norton utvecklade innehåller fyra olika 

perspektiv; finansiellt-, kund-, process-, samt lärandeperspektiv. Genom dessa perspektiv kan 

organisationen omvandla en vision, affärsidé och strategi till tydliga målsättningar och styrtal. En 

central tanke är att de finansiella måtten på kort sikt ska möta de icke finansiella måtten på lång 

sikt och därmed skapa en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål (Kollberg & Elg 2010, 

429).  

Det finansiella perspektivet ska fastställa organisationens långsiktiga mål och kan i många fall ses 

som ett övergripande perspektiv som ska ange förväntningar i form av tillväxt- och 

lönsamhetskrav som sätts upp av ledningen. Det ska ge en indikation på hur olika finansiella 

program bidrar till förbättring inom organisationen (Olve et al. 1999, 72-73). Det finansiella 

perspektivet presenterar de övriga perspektivens resultat av de strategiska valen som har gjorts 

för att nå fram till målen. Perspektivet visar också de förutsättningar som måste finnas för att 

kunna uppfylla de andra perspektivens mål (Kaplan & Norton 1999, 52). 

Kundperspektivet identifierar vilka kunder och marknadssegment som organisationen ska inrikta 

sig mot. Inom detta perspektiv kan ledningen använda sig av olika utfallsmått som exempelvis 

kundtillfredställelse och kundlönsamhet (Kaplan & Norton 1999, 33). De interna processerna och 

utvecklingsarbetet som bedrivs inom organisationen riktas mot detta perspektiv. Om kundernas 

behov inte tillfredsställs tappar perspektivet kraft då kunderna spelar en central roll för hela 

verksamheten. Fokus ligger på att tillgodose kundernas behov för att försäkra sig om deras 

lojalitet. Med tanke på omvärldens förändringstakt och individers benägenhet att förändra sig, 

måste organisationen ständigt hålla sig uppdaterade på eventuella förändringar i kundernas 

värderingar och beteenden (Olve et al. 1999, 73-74). 

Processperspektivet innefattar de processer som organisationen måste ha kunskap om för att 

lyckas. Perspektivet ska hjälpa till att identifiera nya processer som organisationen måste 

behärska för att kunna uppnå de finansiella målen. Detta kan ses som en av styrkortets fördelar i 

jämförelse med tidigare mer traditionella styrningsmodeller. Processperspektivet lägger stort 
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fokus på organisationens interna processer vilka ska tillfredsställa kundbehoven, allt för att 

förbättra kvaliteten och maximera värdekedjan (Kaplan & Norton 1999, 34-35;Olve et al. 1999, 

75). 

Lärandeperspektivet/ förnyelse- och utvecklingsperspektivet ska förbereda organisationen för 

framtiden och hjälpa till med att skapa långsiktig tillväxt och förbättring. Med hjälp av 

människor, system och rutiner kan organisationen lära sig hur de ska hantera framtidens 

utmaningar. För att lyckas måste organisationen fokusera på vad kunden vill ha för att uppnå 

maximal kundtillfredsställelse (Kaplan & Norton 1999, 35-36). Perspektivet behandlar också 

motivation, “empowerment” och samsyn och det är här medarbetarna hamnar i centrum. Med 

empowerment menas att den enskilde individen i en organisation ska känna att denne har makt att 

kunna påverka sina arbetsuppgifter och sin situation. Empowerment syftar också till den centrala 

roll som de anställda har i en kundorienterad organisation (Ibid, 169). Lärande och tillväxt samt 

en organisations framgång handlar om att skapa ett klimat som främjar medarbetarnas motivation 

och initiativkraft och vilja att föra organisationen framåt (Ibid, 128). 

Allt fler offentliga verksamheter, speciellt inom hälso- och sjukvården, implementerar system 

som balanserad styrning och balanserade styrkort. Detta då den balanserade styrningen anses 

kunna hantera komplexa organisationer med många intressenter samt den offentliga 

verksamhetens komplexitet och heterogena utformning (Brignall & Modell 2000, 286). Hälso- 

och sjukvården ställer höga krav på kvalitet och hantering av kontroll för att kunna upprätthålla 

medborgarnas förväntningar. Den balanserade styrningen ses som ett styrningsverktyg som har 

goda möjligheter att uppnå dessa förväntningar. En av många andra positiva aspekter med att 

införa balanserade styrkort i en offentlig verksamhet är att verksamheten blir mer transparent för 

både medborgare och intressenter. Detta är viktigt då verksamheter idag styrs alltmer av externa 

faktorer (Fältholm & Nilsson 2010, 303-305). Idag pressas även många offentliga verksamheter 

till att bli effektivare samtidigt som det ställs krav på att nå verksamhetens uppsatta mål (Brignall 

& Modell 2000:288). Enligt Olve et al. (1999) så finns det goda möjligheter att applicera 

balanserade styrkort inom icke vinstdrivande organisationer såsom den offentliga sektorn. Enligt 

Olve et al. (1999) har offentliga verksamheter ofta ett längre tidsperspektiv och nyttan går inte 

direkt att avläsa i finansiella mått, men dock är målet i många fall att bidra till en långsiktig vinst. 

Vad som skiljer dessa organisationer åt mot andra vinstdrivande företag är att verksamheten till 
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stor del finansieras av skatter och att beslut fattas i olika politiska processer (Olve et al. 1999, 

265-266). Inom den offentliga verksamheten bör Kaplan och Nortons (1999) ursprungliga 

styrkort omstruktureras när det gäller perspektivens ordningsföljd. Detta då det finansiella 

perspektivet inte är primärt fokus. Offentliga verksamheter bör istället överväga att placera 

övergripande verksamhetsmål i toppen av deras balanserade styrkort. Det kan även vara passande 

att lägga till ett femte perspektiv som lämpligen riktar sig mot medarbetarnas “empowerment” 

(Kaplan & Norton 1999, 168-169).  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Många forskare (Kaplan & Norton 1999; Olve et al. 1999; Lingle & Schiemann 1996; Johanson 

et al. 2006) hävdar att de balanserade styrkorten inte lämpar sig inom den offentliga sektorn då de 

anser att den mängd information som dessa verksamheter innehar är alldeles för omfattande och 

komplex för att appliceras på styrkortets olika perspektiv (Olve et al. 1999, 273-274). Wisniewski 

och Dickson (2001) hänvisar till Gambles (1999) då han anser att balanserade styrkort inte 

lämpar sig för större delen av offentliga sektorn då dessa inte har samma fokus på vinst och 

lönsamhet, till skillnad från den privata sektorn (Gambles 1999, refererad i Wisniewski & 

Dickson 2001, 1059).  

Med utgångspunkt i ovanstående problemformulering vill vi undersöka huruvida det lämpar sig 

att använda balanserade styrkort inom den offentliga sektorn. Vidare vill vi ta reda på vilka 

förutsättningar som måste finnas för ett framgångsrikt införande av balanserade styrkort, samt ta 

reda på vilka fördelar respektive nackdelar användandet av balanserade styrkort kan medföra i 

den offentliga sektorn, såsom hälso- och sjukvården?  

1.4 SYFTE  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur balanserade styrkort har införts i 

Folktandvården i Uppsala län. Vidare ämnar vi, att utifrån ett klinikperspektiv, påvisa vilken 

inverkan införandet av balanserade styrkorten haft på Folktandvården i Uppsala län. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Folktandvården i Uppsala län styrs av Landstinget och har 550 anställda och består av 

sjukhustandvård, specialisttandvård och allmäntandvård utspridda över hela länet. Varje år 

besöker cirka 288 000 patienter de 24 olika klinikerna runt om i Uppsala län. Organisationen är 

http://www.ftvuppsala.se/kliniker/Allmantandvard/
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uppdelad på tre olika nivåer; förvaltningsnivå, kliniknivå och medarbetarnivå. Då vi bestämt oss 

för att huvudsakligen utgå från ett klinikperspektiv, har vi valt att undersöka allmäntandvården i 

Uppsala län som omfattas av 19 kliniker.  Allmäntandvården i Uppsala län arbetar bland annat 

med förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar, lagningar och kirurgiska ingrepp och 

de erbjuder tandvård till både barn, ungdomar och vuxna (http://www.ftvuppsala.se). Vi har 

ytterligare valt att avgränsa oss till 3 av de 19 klinikerna och därmed utgå från deras erfarenheter 

kring balanserade styrkort.  

1.6 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns en mängd tidigare utförd forskning kring balanserade styrkort, både i form av 

vetenskapliga artiklar och examensarbeten på olika nivåer. I de artiklar och böcker som Kaplan 

och Norton skrivit finns inga direkt grundligt utförda studier kring hur balanserade styrkort 

verkar och upplevs inom hälso- och sjukvården.  

Nedan kommer vi kort att redogöra för två magisteruppsatser som båda har valt att undersöka 

balanserade styrkort inom den offentliga sektorn, vilka därmed anses vara av relevant karaktär för 

vår uppsats. De båda magisteruppsatserna har valt att göra en uppföljningsstudie kring 

användandet av balanserade styrkort. Vi kommer också presentera två vetenskapliga artiklar, 

varav den ena diskuterar det balanserade styrkortet inom hälso-och sjukvården och den andra tar 

upp förväntningar hos de anställda kring det balanserade styrkortet. Detta material har varit till 

stor hjälp vid utformningen av vår uppsats och för att öka vår förståelse och kunskap kring ämnet 

balanserade styrkort.  

I magisteruppsatsen “Det balanserade styrkortet i den kommunala verksamheten - en studie om 

verksamhetschefers uppfattning gällande användningen av det balanserade styrkortet” har 

författarna Aslan och Turgay (2012) sökt förståelse för verksamhetschefers uppfattningar kring 

användandet av balanserade styrkort inom den kommunala verksamheten. I denna kvalitativa 

studie har författarna valt att intervjua sex verksamhetschefer för vård och omsorg i Järfälla 

kommun samt en chef för hela kommunens vård och omsorg. Författarna har i sin teoridel valt att 

utgå från Olve et al. och Kaplan och Nortons teorier kring balanserade styrkort. Utifrån dessa 

teorier diskuterar de skillnaderna i användandet av balanserade styrkort inom privata och 

offentliga organisationer. De presenterar och resonerar även kring den kritik som finns kring 

http://www.ftvuppsala.se/kliniker/Allmantandvard/
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användandet av de balanserade styrkorten inom offentliga organisationer. Studiens resultat visade 

att användandet av balanserade styrkort har medverkat till att verksamhetschefernas arbete har 

underlättats samt att de fått bättre insyn i verksamheten. De nackdelar som studien har kunnat 

påvisa är att balanserade styrkort är ett tidskrävande styrningsverktyg som tar tid att lära sig 

hantera. En ytterligare nackdel som författarna presenterar är att verksamhetscheferna inte får 

möjligheten att använda sig av styrningsverktyget fullt ut, och att kommunikationen ibland kan 

ses som bristfällig vilket i sin tur kan påverka arbetsmiljön inom verksamheten. Studien tar också 

upp verksamhetschefernas syn på hur deras medarbetare uppfattar användandet av de balanserade 

styrkorten. I studiens empiri tar författarna upp att verksamhetscheferna upplever att deras 

medarbetare finner vissa svårigheter med att fastställa mätbara mål och att dessa samtidigt ska 

vara i balans med de övergripande målen för verksamheten. Studien tar även upp vikten av att 

motivera och kommunicera med medarbetarna inom organisationen för ständigt hålla dem 

informerade om organisationens strategi, vision och framtida mål. Detta för att samtliga 

medarbetare ska sträva efter de gemensamma målen som verksamheten satt upp. Aslan och 

Turgay skriver i deras slutsats att de har sett att de balanserade styrkorten är ett väl fungerande 

styrningsverktyg för verksamhetscheferna men att det tar lång tid att få det att fungera i 

praktiken. Författarna har också kunnat utläsa att kommunikationen kring verksamhetens mål är 

bristfällig då medarbetarna inte fått tillräcklig kunskap och information gällande verksamhetens 

vision och mål (Aslan & Turgay 2012).   

Magisteruppsatsen “Balanserat syrkort inom hälso- och sjukvården- Ännu ett styrmedel?” av 

Drugge och Reimbladh (2006) har undersökt hur det balanserade styrkortet används inom hälso- 

och sjukvården samt specificerat och utvärderat vad som krävs för att kunna styra effektivt med 

hjälp av styrkortet. Drugge och Reimbladh har efter genomförandet av deras studie kunnat peka 

på att det balanserade styrkortet går att förankra i en stor och komplex organisation, såsom hälso- 

och sjukvården, men att det krävs en del förutsättningar för att det ska fungera som ett effektivt 

styrningsverktyg. Exempel på förutsättningar som författarna identifierat är att det krävs en väl 

utbyggd styrmiljö där styrkortet ska ses som en del av en större helhet samt att ledningens 

engagemang och delaktighet har stor inverkan. Detta då de har ansvaret för styrkortets tydlighet 

och att förankra styrkortet på alla nivåer inom verksamheten. Författarna har dock kunnat påvisa 

att de balanserade styrkorten skapar tydlighet vad gäller arbetsuppgifterna samt att styrkortet 
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fungerar som ett bra underlag vid uppföljning av arbetsinsatser. De har också kunnat se att 

utbildning har stor effekt på om det balanserade styrkortet ska fungera som ett effektivt 

styrningsverktyg. Genom utbildning och ständig kommunikation ökar förståelsen bland alla de 

anställda inom organisationen vilket bidrar till att allt fler känner sig motiverade till att uppnå 

verksamhetens mål (Drugge & Reimbladh 2006). 

Beata Kollberg och Mattias Elg (2010) har i sin rapport “The practice of the Balanced Scorecard 

in health care services” fokuserat på den senare delen av implementeringsprocessen och har där 

pekat på viktiga aspekter med att använda balanserade strykort i en vårdverksamhet. Kollberg 

och Elg (2010) presenterar i denna rapport att det huvudsakliga syftet med balanserade styrkort är 

att det ska användas som ett verktyg för att förbättra interna resurser och för att stödja 

organisationsutvecklingen. Mer specifikt menar de att balanserade styrkort används som ett 

verktyg av ledningen och medarbetarna i diskussioner, kommunikation, informationsspridning, 

utbildning, uppföljning och rapportering. Istället för att balanserade styrkort ska ses som ett 

ledningsverktyg så kan det användas som ett verktyg för att öppna upp organisationen och skapa 

en bra grund till en gemensam dialog mellan alla verksamhetsnivåer (Kollberg & Elg 2010).  

Kent Nilsons (2010) fallstudie “Expectations from Administrative Reforms: An Attempt to 

Implement the Balanced Scorecard in a Public Sector Organization” undersöker vad politiker, 

administratörer och operativt anställda förväntar sig av en ny administrativ reform, såsom att 

införa balanserade styrkort, i en offentlig organisation. Nilsson har genom analys och tolkning av 

empiriska data, identifierat fem teman kring olika förväntningar från reformen och dessa är: 

delaktighet, effektivitet, ansvar, legitimitet och administration. Nilssons resultat visar att de 

förväntningar som finns kring betydande förändringar från den administrativa reformen, 

införandet av balanserade styrkort, är högst bland politikerna, måttlig bland ledning och 

mellanchefer, och lägst bland medarbetarna. En förklaring till medarbetarnas relativt låga 

förväntningar menar Nilsson är att medarbetarna har förlorat sin tro på reformer, detta då 

erfarenheten säger att det är vanligt att många myndigheter misslyckas med att införa nya 

reformer. För att medarbetarna ska ha en positiv inställning så menar Nilsson att det underlättar 

om de anställda inte har någon tidigare erfarenhet av att medverka vid införandet av en ny 

reform, och att de därmed är mer öppna och förväntansfulla inför det nya som komma ska. I 
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fallstudien dras därmed en slutsats att politikerna, ledning och mellanchefer, och medarbetarna 

har olika förväntningar på den administrativa reformen (Nilsson 2010).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel följer en genomgång för de valda teorier som sedan kommer att ligga 

till grund för vår analys och diskussion. Inledningsvis kommer vi att presentera två 

olika perspektiv vid implementering av ett nytt styrningsverktyg, top-down och 

bottom- up perspektiven. Vidare presenteras Latham och Lockes målsättningsteori 

som ämnar till att beskriva hur mål och motivation hänger samman. Teorikapitlet 

avslutas med en genomgång av det balanserade styrkortet och dess kritiska 

invändningar. 

 

2.1 “TOP-DOWN” OCH “BOTTOM-UP”-PERSPEKTIV  

Vid implementering av en ny styrningsform kan två olika perspektiv användas vilka är top-down 

perspektivet och bottom-up perspektivet. Top-down perspektivet innebär att direktiv eller beslut 

tas på högre hierarkiska nivåer inom organisationen vilka sedan ska brytas ned till den 

verkställande organisationen. Genom att direktiv och beslut bryts ned i olika led genom 

organisationen har varje verksamhetsnivå till uppgift att styra de kommande leden. Bottom-up 

kan ses som motsatsen till top-down-perspektivet då beslut inte enbart fattas på högre hierarkiska 

nivåer inom organisationen, utan implementeringen eller förändringsarbetet startar på 

verksamhetsnivå och utvärderas sedan av både lägre-och högre nivåer inom organisationen 

(Sannerstedt 2001, 24-26). Men det är inte bara implementeringsarbete och förbättringsarbete 

som bedrivs genom de olika perspektiven. Kunskap inom en organisation kan också förmedlas 

genom vad som kallas för top-down-kunskap och bottom-up-kunskap. Det förstnämnda innebär 

att kunskap kommer från högre organisationsnivåer vilka anses ha bäst kunskap om den 

befintliga verksamheten, vilket gör det möjligt för mottagaren att öka och förbättra sin kompetens 

inom ett begränsat eller specialiserat område. Bottom-up-kunskaper förknippas med kunskap som 

kommer från personer på lägre hierarkiska nivåer inom organisationen. Dessa uppgifter kan förse 

ledningen med information om hur arbetet fungerar på verksamhetsnivå. Bottom-up kunskap kan 

motivera ledningen att engagera sig mer i hur organisationen egentligen fungerar och inte enbart i 

hur den bör fungera. Bottom-up-kunskap kan ses som oförutsägbar då den kan dyka upp 

slumpmässigt vilket kan få oanade konsekvenser för ledningen. Fördelen med bottom-up kunskap 

är ökad kunskap för hur verksamheten fungerar vilket kan skapa ökad förståelse på ledningsnivå 
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och kan resultera i att söka och utveckla nya lösningar till nya problem och eventuellt 

omdefiniera strategiska beslut (Mom, Van Den Bosch & Volberda 2007, 914-915). 

2.2 MÅLSÄTTNINGSTEORI (GOAL SETTING THEORY)  
Målsättningsteorin utvecklades på 1960-talet av Edwin A. Locke och Gary P. Latham och efter 

att de under flera års tid gjort fältstudier på hur organisationers mål kan motivera och engagera de 

anställda i deras arbetsuppgifter. Studierna visade på att de mål som var specifika och upplevs 

som svårare att uppnå, ledde till högre engagemang och motivation från medarbetarnas sida, 

medan de mål som sågs som vagare och lättare att uppnå, minskade medarbetarnas engagemang 

och motivation. Locke och Latham (2006) såg att så länge en person är engagerad och har viljan 

att uppnå ett mål så finns det ett linjärt förhållande mellan målets svårighetsgrad och en individs 

engagemangnivå. Eftersom mål oftast är kopplade till ett framtida värderat tillstånd så kan 

fastställande av mål ses som en process för att uppnå en värdefull skillnad för alla inom 

organisationen (Locke & Latham 2006, 265). Mål som upplevs svårare att uppnå för en hel 

organisation eller för enskilda individer kan, enligt Locke och Latham (2006), ses som 

motiverande eftersom de kräver mer engagemang än lågt satta mål.  Om en organisation lyckas 

nå upp till de högt uppsatta målen skapas en känsla av framgång vilket Locke och Latham ser 

som en ”motivationstriggare” för medarbetarna (Ibid, 265).  

Vidare presenterar Locke och Latham (2006) fyra olika mekanismer som kan påverka mål och 

dess utfall. Den första mekanismen är återkoppling och stödjande ledarstil vilket är en viktig 

del för att en individ ska kunna följa sina egna framsteg och få hjälp med att nå fram till det 

uppsatta målet. Den andra mekanismen handlar om engagemang för att uppnå målet, vilket 

stärks ju mer effektiv man är som individ. Den tredje mekanismen behandlar målets 

komplexitet, hur svåra målen anses vara. Den sista mekanismen som Locke och Latham (2006) 

presenterar är huruvida målen är anpassade till individens arbetsuppgifter och vilka eventuella 

begränsningar som kan uppstå (Ibid, 265) 

 

Jacobsen och Torsvik (1997) menar att även då denna teori har bevisats sig vara bra att tillämpa 

för att uppnå önskat resultat och motivera anställda, finns det fortfarande vissa oklarheter. 

Människor fungerar och arbetar på olika sätt i en organisation och målen kan påverka hur 

människor tänker och handlar. Vroom och Deci (1992, refererat i Jacobsen & Torsvik 1997) 



 
 

18 

hävdar att för krävande mål kan leda till stress som försvagar prestationen. Blau (1964, refererat 

i Jacobsen & Torsvik 1997) har tidigare påvisat att fokuseringen på att kunna visa upp goda 

resultat kan bidra till fusk och kortsiktigt tänkande bland de anställda. Det krävs att 

organisationen prioriterar god kommunikation och deltagande för att få målen accepterade 

(Jacobsen & Thorsvik 1997, 242). 

2.3 BALANSERADE STYRKORT 

2.3.1 Att införa balanserade styrkort 

Kaplan och Norton (2001) har utvecklat en genomförandeprocess för implementering av 

balanserade styrkort. De hävdar att en lyckad implementering börjar med ett erkännande av att 

det är ett förändringsprojekt och inte ett “måttprojekt” (Kaplan & Norton 2001, 15). De beskriver 

förändringsarbetet genom tre olika faser, (1) mobilisering, (2) styrning och (3) strategiskt 

ledningssystem. Den första fasen, mobilisering, handlar om att man måste göra klart för 

organisationen varför förändring behövs. Ledningens uppgift är att identifiera och kommunicera 

att det finns ett behov av förändring i organisationen. Den andra fasen, styrning, börjar då 

förändringsarbetet har inletts. Denna fas omfattar förstärkning och definition av de nya värden 

som ska styra verksamhetens mål och strategier genom öppen kommunikation och ledningsmöten 

där organisationens medlemmar bjuds in för att öka delaktigheten inom organisationen. Kaplan 

och Norton (2001) menar att strategin och visionen bör ingå i det vardagliga arbetet för alla 

anställda. För att de anställda ska kunna utföra sitt jobb på sådant sätt att det bidrar till framgång 

för hela organisationen krävs allas delaktighet och förståelse för strategin och visionen (Kaplan & 

Norton 2001, 16). Kaplan och Norton (2001) hävdar dock att det inte handlar om någon top-down 

styrning med lågt engagemang från medarbetarna, utan att det snarare kan ses som en toppstyrd 

kommunikation (Kaplan & Norton 2001, 12). Den tredje fasen kan ses som en sammansättning 

av tidigare traditionella metoder, såsom formell planering och budgetering, men istället för att se 

dessa som separata delar har man integrerat de i det balanserade styrkortet för att skapa ett 

strategiskt ledningssystem. Styrkortet beskriver själva strategin medan ledningssystemet ska se 

till så att organisationen är kopplad till det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton 2001, 17). 

2.3.1.1 Delaktighet och förankring 

För att en verksamhet ska lyckas med att implementera balanserade styrkort krävs det en stark 

förankring i ledningen. Det är oerhört tidskrävande att få en hel organisation att förstå motiven 
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till själva konceptet och vad det betyder för den enskilde medarbetarens dagliga arbete. Det är 

ledningens ansvar att se till att alla berörda medarbetare får den utbildning och information som 

krävs för att införandet av de balanserade styrkorten ska lyckas. Olve et al. (1999) menar att de 

verksamheter som misslyckats med sin förankring förmodligen saknat en eldsjäl i ledningen som 

förespråkar implementeringen. En av de viktigaste avsikterna med balanserade styrkort enligt 

Olve et al. (1999) är att skapa en delaktighet bland samtliga medarbetare kring företagets vision 

och strategiska mål. Om konceptet skulle tillämpas på fel sätt så finns en risk att verksamheten 

använder de balanserade styrkorten som ett kontrollverktyg istället för ett styrningsverktyg. Detta 

är anledningen varför det är viktigt att de flesta inom verksamheten är delaktiga i framtagandet av 

de balanserade styrkorten och denna process bör fördelaktigen börja i verksamhetens 

överordnande vision. Genom att börja med just verksamhetens vision så medför det en enighet 

kring hur varje individ kan bidra till att uppfylla de strategiska målen (Olve et al. 1999, 286). 

2.3.1.2 Nedbrytningsprocessen 

Genom att bryta ned det balanserade styrkortets målsättningar på lägre nivåer i organisationen 

skapas en mer samordnad organisation där alla organisationsnivåer får möjlighet att påverka 

verksamheten (Kaplan & Norton 1999, 128-132). Nedbrytningsprocessen ska på ett tydligt sätt 

visa hur arbetsstegen kan gå från vision och strategiska mål på koncernnivå till verksamhetsnivå, 

ända ned till medarbetarnivå. Ericsson och Gripne (2002) poängterar vikten med en väl 

formulerad vision och att alla inom organisationen bör vara medvetna om denna. De anser att 

visionen är ett av ledningens främsta instrument för att styra och påverka medarbetare inom en 

organisation. Enligt Ericsson och Gripne (2002) talar mycket för att en väl förankrad vision 

skapar en högre grad av delaktighet och engagemang från organisationens medlemmar. Samtidigt 

påstår de att ledningen och anställda inom kommunala verksamheter inte vet vilken vision de har 

och ännu vanligare är det faktum att det saknas en välformulerad vision (Ericsson & Gripne 

2002, 25-26). 

 När det balanserade styrkortet bryts ner till individuella styrkort så innebär detta att alla 

medarbetare inom organisationen har sitt egna styrkort med egna formulerade mål som denne ska 

uppnå under verksamhetsåret (Landstinget 2013; Kaplan & Norton 1999, 131-132).  
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Figur 2: Samordning av individuella mål - Styrtalsteori (Kaplan & Norton 1999, 132) 

Enligt Olve et al. (1999) bestämmer verksamhetens art huruvida det är lämpligt att bryta ner 

styrkorten till medarbetarnivå eller ej. I de verksamheter där det är applicerbart att bryta ner till 

medarbetarnivå kan styrkortet ligga som en bra grund inför utvecklingssamtal där det kan vara ett 

bra format för att beskriva förväntningar och vad som bör uppnås av den enskilde individen. Ett 

individuellt styrkort kan användas för att skapa en form av självdisciplin, “på samma sätt som en 

idrottare noterar sina tider för att kunna åstadkomma en förbättring” (Olve et al.1999, 142).  Det 

individuella styrkortet innehåller tre nivåer av information, den första beskriver företagens objekt 

(vad som ska mätas), mått (hur man ska mäta) och mål (det man vill uppnå). Den andra nivån 

lämnar utrymme för att översätta företagets övergripande mål till mål för varje enhet. På den 

tredje nivån ska individerna eller gruppen formulera deras egna mål och tillvägagångssättet för att 

nå dessa. Målen och tillvägagångsätten bör överensstämma med verksamhetens övergripande 

målsättningar (Kaplan & Norton 1996, 76). Det individuella styrkortet hjälper till att förmedla 

verksamhetens övergripande mål till alla anställda, så att de sedan kan omvandla målen till 

meningsfulla arbetsuppgifter. Det individuella styrkortet är tänkt som ett ledningsverktyg för de 

anställda i deras dagliga arbete då informationen hela tiden finns tillgänglig på ett papper (Kaplan 

& Norton 1996, 80). 

Enligt Olve et al. (1999) är det nedbrytningen av styrkortet på de olika verksamhetsdelarna som 

möjliggör att man kan anpassa styrningen av verksamheten på ett sätt som känns mer relevant än 

tidigare styrningsformer. Detta ökar förståelsen och motivationen, vilket resulterar i en ökad 

förändringsbenägenhet och genomförandekraft, som i sin tur leder till en organisation som är 

lärande och hela tiden utvecklar sin kompetens. Ericsson och Gripne (2002) diskuterar också 
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kring vilka motiven kan vara för att bryta ned det balanserade styrkortet till medarbetarnivå. Ett 

av motiven de tar upp är att medarbetaren fungerar som en kärna i verksamheten genom dess 

kontakt med kunderna. Ett annat motiv författarna tar upp är kommunikation då de individuella 

styrkorten underlättar vi kommunikation av organisationens vision och mål och att de på så sätt 

kan förankras på ett tydligare sätt hos medarbetarna (Ericsson & Gripne 2002, 49).  

2.3.2 Målen i balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet använder sig av mått som speglar olika utvalda förhållanden i en 

verksamhet. Viktigt att poängtera är att det inte är måtten i sig som är det viktiga vid utformandet 

av balanserade styrkort, utan det är processen och diskussionerna runt omkring måtten som är det 

vitala, dels inför, under och efter verksamhetsåret. Givetvis är måtten centrala för att kunna lyfta 

fram indikatorer på de förhållanden som är viktiga för verksamheten. Detta kan ses som en av de 

aspekter där balanserad styrning och den traditionella ekonomistyrningen skiljer sig åt. Olve et al 

(1999) poängterar att det kan vara svårt att sätta upp de mått som behövs för att mäta det man är 

intresserad av. Detta ska dock inte hindra uppsättningen av mål bara för att man inte lyckats 

identifiera perfekta mått. Med mått så menas “kompakta beskrivningar av observationer 

sammanfattade med siffror eller ord”. När dessa mått skapas bör man använda ett lättförståeligt 

språk och alla användare bör vara överens om innebörden av språkets uttryck (Olve et al.1999, 

128-129). 

 

Ericsson och Gripne (2002) skriver att för många mål och framgångsfaktorer skapar otydlighet 

vilket kan leda till att många medarbetare får svårt att komma ihåg vad som står på styrkortet 

(Ericsson & Gripne 2002, 51-52). Anledningen till att antalet mål minskar ju längre ner styrkortet 

bryts ner i organisationen kan dels bero på skillnaden mellan målens relevans på högre respektive 

lägre nivåer inom organisationen. En annan anledning är att målen måste kunna anpassas så att 

individen eller avdelningen kan arbeta och påverkas utav dem (Olve et al.1999, 130-131). 

2.4 KRITIK BALANSERADE STYRKORT 

2.4.1 Styrningsproblematik 

Nörreklit (2003)  är en av de forskare som under många år har kritiserat den balanserade 

styrningen och de balanserade styrkorten och har i sina artiklar kritiserat Kaplans och Nortons 

sätt att framställa teorin genom deras böcker. Kaplan och Norton (1999) presenterar den 



 
 

22 

balanserade styrningen som en styrningsform där hela organisationen och dess olika nivåer har 

möjlighet att påverka organisationsstrukturen. Nörreklit (2003) menar dock att den balanserade 

styrningen snarare kan ses som en hierarkisk “top-down” styrning där ledningen har högsta 

position och mest inflytande över organisationen. Nörreklit (2003) påpekar att den hierarkiska 

styrningsformen är nödvändig för att få organisationen att se ut som en helhet och för att 

förhindra att organisationen medlemmar tappar fokus och inte levererar de ledningen önskar. För 

att skapa en stark samarbetsvilja och motivation hos de anställda måste ledningen kunna främja 

ett gemensam organisatoriskt synsätt (Nörreklit 2003, 612).  

Nörreklit (2003) hävdar att genom den balanserade styrningens utformning kan Kaplan och 

Nortons (1999) sätt att framställa den “balanserade-styrkortsteorin” ses som ett 

övertygelseinstrument för att motivera “top-down”-styrning. Byråkratiska styrningsmodeller 

såsom “top-down”-styrning har en svaghet som kan leda till att medarbetarna ser förbi och 

motarbetar denna styrningsform. Detta kan resultera i att medarbetarna inte gör det som 

ledningen förväntar sig att de ska göra och den rationella ordningen kan därmed komma att 

upphöra. För att kunna behålla den rationella ordningen behöver ledningen göra om den 

byråkratiska styrningsmodellen och oftast implementera nya styrningsalternativ. Nörreklit (2003) 

beskriver den balanserade styrningen som en utav dessa styrningsalternativ som uppkom i och 

med att ett nytt alternativt styrningssätt behövdes på grund av att ledningen inte längre kunde 

styra sina anställda och hävdar därmed att den balanserade styrningen saknar en tillförlitlig 

teoretisk grund (Nörreklit 2003, 613).  

2.4.2 Implementeringsproblematik 

Olve et al. (1999) diskuterar kring implementeringen av balanserad styrning och dess styrkort och 

påpekar vid ett flertal tillfällen att arbetet kräver omfattande tid och resurser. Att implementera 

balanserade styrkort i en organisation är tidskrävande och det krävs skicklighet för att kunna 

förankra styrkortet till organisationens strategi (Olve et al. 1999, 281-283). Olve et al. (1999) 

nämner också problematiken kring att styrkortet kan ses och upplevas på fel sätt. Om 

organisationen misslyckas med att förankra konceptet på ledningsnivå, kan det leda till minskad 

delaktighet och förståelse bakom konceptet och dess betydelse för den enskilde individens 

dagliga arbete. Om det balanserade styrkortet tillämpas och uppfattas på fel sätt finns en risk att 

konceptet kring balanserad styrning och styrkort förvandlas till ett kontrollverktyg istället för ett 
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styrningsverktyg för den verksamhet organisationen bedriver. Olve et al. (1999) framhäver vikten 

av delaktighet och att alla deltar i framtagandet av det gemensamma balanserade styrkortet (Olve 

et al. 1999, 286). Detta styrks också av Wisniewski och Dickson (2001) som hävdar att 

delaktighet kan ses som en strategi för att maximera medarbetares acceptans och öka deras 

engagemang.  

2.4.3 Målsättningsproblematik 

Då det balanserade styrkortet enbart fokuserar på mätbara mål finns det en risk att allt för stort 

fokus hamnar på framtagandet av dessa mål. Ofta misslyckas man med att fånga upp helheten 

och själva komplexiteten i det man vill uppnå. De olika perspektiven anses vara för begränsade 

då de inte tar hänsyn till känslor, värderingar, övertygelser, relationer, rädslor och drömmar hos 

de anställda. Att utarbeta mål ses oftast inte som ett stort problem utan den största svårigheten 

tycks snarare vara att välja det mest lämpade målet, speciellt för dem som arbetar på 

verksamhetsnivå. Allt för stort fokus hamnar på målen och hur dessa ska mätas, istället för att 

främja, förstå, lära och stötta den enskilde anställde som är avsedd att handla utefter dessa 

(Johanson et al. 2006, 846-847). 

Kaplan och Norton (1999) menar att det totala antalet mål kan bli för många i det balanserade 

styrkortet. Ett styrkort har som tidigare nämnts fyra olika perspektiv varav varje perspektiv kan 

innehålla mellan fyra och sju separata mål, detta leder i sin tur till att det totalt kan bli upp mot 25 

mål på hela styrkortet. Kaplan och Norton (1999) anser att detta är för många för att 

organisationen ska kunna koncentrera sig på att uppfylla dessa. Resultatet slutar i att styrkortet 

blir för invecklat och för svårt för organisationen och dess anställda att hantera (Kaplan och 

Norton 1999, 152). 
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3 METOD  

I detta kapitel kommer vi att börja med att belysa och förklara motivet till vårt val av fall. Vidare 

redogör vi för det tillvägagångsätt vi använt oss utav vid insamling av data samt hur vi bearbetat 

vår insamlade data. Vi kommer även att presentera vårt urval av respondenter samt en 

beskrivning av deras bakgrund. Slutligen presenterar vi vår redogörelse för uppsatsens 

forskningskvalitet.  

 

3.1 FALLSSTUDIE SOM ÖVERGRIPANDE RAM 

Vid val av fall är det viktigt att välja en organisation som under ett par år arbetat och använt 

balanserade styrkort då det enligt Olve et al. (1999) kan ta upp till fyra år för en stor och komplex 

organisation att genomföra de förändringar som krävs (Olve et al. 1999, 56-57). Vi har därför valt 

Folktandvården i Uppsala län som fall då de implementerade balanserade styrkort 2008. Vårt 

fallföretag var även först i Landstinget i Uppsala län att införa detta som styrningsform. De har 

efter sitt goda resultat av införandet kunnat ses som inspirationskälla till att det numer finns ett 

övergripande styrkort på Landstingsnivå. Folktandvården har även lyckats med att bryta ner det 

balanserade styrkortet ner till medarbetarnivå vilket gör det möjligt att undersöka det balanserade 

styrkortet på alla nivåer inom organisationen (HR-chef, personlig kommunikation, 19 mars 

2013). Med Folktandvården i Uppsala län som studieobjekt i vår fallstudie ämnar vi där på ett 

detaljerat och ingående sätt att fokusera på verksamheten och dess anställdas uppfattningar kring 

balanserade styrkort samt hur det fungerar i praktiken. Genom att vi endast kommer att studera 

ett enda fall kan vi skaffa oss djupare förståelse, vilket vi inte skulle ha samma möjlighet till om 

vi hade undersökt fler organisationer. Att utföra en fallstudie i kombination med en kvalitativ 

metod är ett vanligt sätt att komma nära det specifika fallet (Seymour 1992, 47). Vi valde därför 

att utföra personliga intervjuer då vi önskade att få närmare kontakt med respondenterna 

samtidigt som de fick en möjlighet att återge sin syn kring det aktuella ämnet. Detta underlättade 

för oss som uppsatsförfattare att kunna uppfatta situationen utifrån respondenternas egna 

berättelser. Fördelen med att använda sig av en fallstudie är att metoden erbjuder en möjlighet att 

förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte bara ta reda på vilka dessa resultat är. En annan 

fördel är att vi som uppsatsförfattare kan använda oss utav en rad olika källor och olika typer av 

data vilket underlättar vårt arbete (Denscombe 2009, 61). En fallstudie kan enligt Essiasson et al. 
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(2007) medföra svårigheter med generaliserbarheten då man enbart ser till ett fall (Esssiasson et 

al. 2007, 19). I vår uppsats avser vi dock inte att generalisera och ser därmed inte att en fallstudie 

är av negativ karaktär.  

3.2 DATAINSAMLING 

3.2.1 Sekundärdata 

De sekundärdata som legat till grund för denna uppsats har hämtats från litteratur inom området 

för balanserad styrning och balanserade styrkort. Den relevanta litteraturen lästes igenom för att 

skapa oss en grundläggande förståelse för olika styrningsmodeller där den balanserade styrningen 

ingår. Då Kaplan och Norton var de som grundade idéen till balanserade styrkort så har deras 

böcker och artiklar varit utgångspunkten vid utformningen av teoriavsnittet. Andra böcker vi läst 

är de som tillhör ämnena organisationsstyrning och ledning, organisationsteori samt mål- och 

resultatstyrning. För att komplettera denna information har vi även läst en rad olika vetenskapliga 

artiklar som behandlat balanserade styrkort och olika styrningsmodeller inom hälso- och 

sjukvården samt inom den offentliga sektorn. Dessa artiklar har inhämtats från Södertörns 

högskolebiblioteks databas samt från olika databasarkiv såsom Google Scholar, Business Source 

Premier och Emerald. Sökorden som användes var bland annat; “Balanced scorecard”, “BSC in 

public sector”, “BSC in health care organizations”, “Goal-setting theory” och “BSC and 

criticism”.   

Vi har även besökt Folktandvården i Uppsalas hemsida för att få information om de olika 

klinikerna vi valt att avgränsa oss till. Vi har även fått tillgång till sekundärdata i form av interna 

dokument från Landstinget i Uppsala Läns intranät. 

3.2.2 Primärdata 

Primärdata utgörs av informationen som samlades in genom de semistrukturerade intervjuerna på 

de tre klinikerna som vi har avgränsat oss till. Vårt intervjuformulär (Se bilaga 1,2 och 3) är 

uppbyggd på olika frågeområden i en ordningsföljd där vi har haft chans till att ställa följdfrågor. 

Respondenterna har även fått möjlighet att tala fritt, men inom det specifika området. Inför varje 

personlig intervju presenterade vi oss själva samt syftet med vår uppsats. Detta är en viktig del 

för att respondenterna ska känna sig införstådda i syftet och att deras medverkan inte bidrar till 

något som de inte vill ta del av (Seymor 1992, 171:Essiasson et al. 2007, 280). Vi valde även att 

utföra intervjuerna på deras arbetsplats, då det enligt Trost (2010) är viktigt att tänka över 
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trygghetsaspekten vid valet av plats för intervju. Detta för att få respondenten att känna sig trygg 

och hemmastadgad i den miljö där intervjun genomförs (Trost 2010, 65). Vi poängterade också 

att respondenternas svar redovisas helt anonymt i uppsatsen vilket enligt Seymor (1992) är ett bra 

tillvägagångssätt för att respondenten ska våga kommunicera ärligt vad de tycker och tänker 

(Seymor 1992, 186). Vi valde att spela in alla intervjuer med hjälp av bandspelare med tillåtelse 

från respondenterna. Detta menar Trost (2010) underlättar intervjun då man inte behöver 

anteckna intensivt utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost 2010, 74-75). Trost 

(2010) beskriver att risken finns att två intervjuare kan leda till ett slags maktövergrepp och att 

respondenten lätt kan känna sig obekväm i situationen vilket kan påverka dess svar (Trost 2010, 

67). Under alla intervjuer valde vi därför att låta en utav oss ställa frågorna, under tiden den andra 

antecknade. Detta för att minska risken för att den som blir intervjuad ska känna sig i underläge. 

3.2.3 Bearbetning av primärdata 

Lantz (2007) beskriver en trestegsmodell som kan användas som ett verktyg vid bearbetning och 

analys av den insamlade data (Lantz 2007, 107). Vi kommer med hjälp av denna modell förklara 

hur vi valt att gå tillväga i vår bearbetning av den insamlade data.  

Steg 1 handlar om att minimera insamlad data till att endast använda det som anses vara relevant 

för att uppnå studiens syfte (Lantz 2007, 107). Genom att vi utgått från de angivna 

frågeställningarna samt vår syftesformulering kunde vi reducera den insamlade data till att endast 

ha kvar det som ansågs vara relevant för att uppnå uppsatsens syfte. Detta gjordes genom att vi 

noggrant läste igenom det empiriska materialet och markerade de delar som ansågs relevanta.  

Steg 2: De data som ansågs som relevant i steg 1 kan sedan i steg 2 brytas ned i olika delar för att 

lättare kunna skapa en djupare förståelse för det empiriska materialet (Lantz 2007, 110-111). 

Detta gjorde vi genom att sortera upp primärdata efter de olika frågeställningarna. Vi skapade 

olika dokument där vi delade upp vad ledning, klinikchefer och medarbetare hade delgivit under 

intervjuerna. Uppdelningen gjordes genom att markera de olika svaren från respondenterna med 

olika färger där varje färg tillhörde en utav frågeställningarna.  

Steg 3: Sista delen handlar om att få ihop helheten och se över och reflektera kring de olika 

delarna. Här bör man fundera ut hur den uppdelade data kan integreras med varandra för att skapa 

ett sammanhang samtidigt som man ska se över hur man planerar att koppla ihop empirin med de 
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relevanta teorierna (Lantz 2007, 118). Genom att vi ytterligare en gång läste igenom det 

insamlade materialet och direkt efter läste igenom teoriavsnittet skapade vi oss en överblick på 

hur de båda delarna skulle kunna integreras. 

I resultat och analysdelen har vi valt att presentera respondenternas svar i en berättande form för 

att undvika eventuella citeringar och talspråk. Dock anser vi att de citat som eventuellt kan skapa 

ett sammanhang och spegla ett avsnitt kommer att skrivas ut då de kan skapa en större förståelse 

för den som läser. Trost (2010) anser att detta kan vara ett bra tillvägagångsätt då respondenterna 

kan känna sig påhoppade om just deras citat blir synligt, även då de inte presenteras vid namn 

(Trost 2010, 157). 

3.3 URVAL 
Diskussionen kring våra val av respondenter började med att vi utgick från vårt syfte för 

uppsatsen, detta för att skapa en bild av vilka personer som skulle kunna besvara den givna 

syftesformuleringen. Då Folktandvården i Uppsala län är en stor organisation med många 

anställda utspridda på samanlagt 24 kliniker, önskade vi att få en så heltäckande bild som möjligt 

genom att få med så många infallsvinklar som möjligt. Därmed valde vi att kontakta möjliga 

respondenter både på ledningsnivå och kliniknivå. På ledningsnivå valde vi att kontakta HR-

chefen på Folktandvårdens kansli samt HR-konsulten via mejl. En personlig intervju bokades in 

vilken utfördes på Folktandvårdens kansli i Uppsala. HR-chefen fick bistå med 

bakgrundsinformationen kring införandet av balanserade styrkort på grund av hennes kunskap 

och tidigare erfarenheter. Intervjun med HR-konsulten genomfördes därefter via mejl. Sedan 

gjordes ett utskick via mejl till Folktandvårdens samtliga 19 allmänkliniker med önskan om att få 

boka in personliga möten med dem. Detta då vi ville ta del av klinikchefernas och medarbetarnas 

perspektiv. Av de 19 klinikerna som vi kontaktat svarade tre att de kunde ta emot oss. Genom 

mejlkontakt med klinikcheferna bokades intervjuer in med dem samt av dem utvalda 

medarbetare. Trost (2010) nämner risken med att använda sig av så kallade “nyckelpersoner” 

som klinikcheferna blev i och med att de hjälpte oss att välja ut respondenter, då man kan bli 

styrd för att i det här fallet få de som klinikcheferna av någon anledning skulle tycka vara 

fördelaktigast att intervjua (Trost 2010, 139-140). Då vi inte fick någon återkoppling av 

resterande 16 kliniker så såg vi ingen annan möjlighet att nå medarbetarna varav vi valde att gå 
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på klinikchefernas förslag. På de tre kliniker som besöktes utfördes intervjuer med vardera 

klinikchef samt två medarbetare på varje klinik. 

3.3.1 Respondenternas bakgrund  

Då vi har genomfört intervjuer med respondenter på olika kliniker och nivåer inom 

Folktandvården i Uppsala län kommer vi nedan beskriva kortfattat de utvalda klinikerna samt 

respondenternas position och bakgrund. Då vi har försäkrat respondenterna att de ska få bibehålla 

sin anonymitet så har vi valt att kalla klinikerna: X, Y och Z samt kallat de anställda: klinikchef 

1, 2 och 3 och medarbetarna 1,2,3,4,5 och 6.  

 

Figur 2: Intervjuer vid Folktandvården i Uppsala län 

Den position inom Folktandvården i Uppsala län som vi anser kräver en närmare förklaring är 

tjänsten som arbetsledare. Att arbeta som arbetsledare innefattar att man ingår i klinikledningen 

tillsammans med klinikchefen. Arbetsuppgifter innefattar bland annat att ansvara för den löpande 

verksamheten på kliniken, hanterar personalfrågor såsom arbetsrätt, arbetsmiljö och 

schemaläggning, samt att vara delaktig i klinikens budgetarbete och verksamhetsplanering. 

LEDNING 

HR-chefen på Folktandvårdens kansli 

HR-chefen har jobbat på Folktandvårdens kansli i fem år. Hon var tidigare chef i en kommun där 

hon även där var med och införde balanserade styrkort. HR-chefen har därigenom cirka 10 års 

erfarenhet av balanserade styrkort. 

 

HR-konsulten på Folktandvårdens kansli 

HR-konsulten har en fast anställning på Folktandvårdens kansli och har arbetat cirka 2,5 år på 

Folktandvården i Uppsala län. Hennes arbetsuppgifter innefattar att stötta Folktandvårdens 
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klinikledningar såsom klinikchefer och arbetsledare, samt att arbeta konsultativt och strategiskt 

med HR-frågor. HR-konsulten har tidigare jobbat inom den privata sektorn och har ingen tidigare 

erfarenhet av balanserade styrkort. 

 

KLINIK X  

Denna klinik tillhör en av de tre största klinikerna i Uppsala län. Kliniken är ett så kallat 

tandvårdshus vilket innefattar specialistutbildningar, specialverksamhet samt att de tar emot 

doktorander. Kliniken erbjuder allmäntandvård till barn och vuxna och de har dessutom en 

akutmottagning och ett laboratorium. Deras team består sammanlagt av 50 anställda vilka jobbar 

som tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor samt att de även har ett nära samarbete med 

specialister inom hela länet.  

 

Klinikchef 1 

Klinikchef 1 är utöver sin klinikchefsposition för alla de ovannämnda avdelningarna även 

övertandläkare på kliniken. Klinikchefen har 25 års erfarenhet av att jobba inom Folktandvården 

och har de senaste fyra åren arbetat på klinik X. Genom sin tidigare anställning på 

Folktandvården i Stockholm har klinikchefen viss tidigare erfarenhet av balanserade styrkort.  

 

Medarbetare 1 

Medarbetare 1 arbetar som arbetsledare för tandregleringen och för enheten specialiserad 

barnandvård och arbetar även som tandsköterska vid behov. Hon har jobbat på kliniken i fem år 

och tidigare arbetade hon på Folktandvården i Stockholm där man inte, under hennes 

anställningsperiod, använde sig av balanserade styrkort. Hon hade därmed ingen tidigare 

erfarenhet av balanserade styrkort innan man införde det på Folktandvården i Uppsala län.  

 

Medarbetare 2 

Medarbetare 2 arbetar också som arbetsledare för allmäntandvården och akuten och har jobbat på 

kliniken i sex år. Hon har tidigare jobbat som arbetsledare på Folktandvården i Norrtälje.  

Medarbetare 2 hade ingen tidigare erfarenhet av balanserade styrkort innan det infördes på 

Folktandvården i Uppsala län. 
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KLINIK Y 

Kliniken tillhör en av de mindre klinikerna i Uppsala län och har 15 anställda. De erbjuder 

allmäntandvård till barn och vuxna och utför alltifrån rotfyllningar till implantat och protetik.  

Deras team består av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och vid behov kan även 

specialister hyras in från andra kliniker inom länet. 

 

Klinikchef 2 

Klinkchef 2 är utöver klinik Y även klinikchef för ytterligare en klinik. Hon har arbetat som 

tandläkare inom Folktandvården i 17 år och har de senaste 1,5 åren arbetat på kliniken. 

Klinikchef 2 hade ingen tidigare erfarenhet av balanserade styrkort innan det infördes på 

Folktandvården i Uppsala län. 

 

Medarbetare 3 

Medarbetare 3 jobbar som tandsköterska, men sitter mestadels i receptionen och assisterar även 

arbetsledaren en dag i veckan. Hon har jobbat inom Folktandvården i cirka 20 år och hade ingen 

tidigare erfarenhet av balanserade styrkort innan det infördes på Folktandvården i Uppsala län. 

 

Medarbetare 4 

Medarbetare 4 har arbetat inom Folktandvården i cirka 40 år. På kliniken har hon arbetat i cirka 

nio år och har idag en tjänst som arbetsledare. Hon har tidigare varit tandsköterska, vilket hon 

ibland assisterar som då det behövs. Hon arbetar även i receptionen vid behov och utöver arbetet 

på kliniken arbetar hon också externt inom äldrevården och skolor inom kommunen. Hon hade 

ingen tidigare erfarenhet av balanserade styrkort innan det infördes på Folktandvården i Uppsala 

län. 

 

KLINIK Z  

Kliniken är en utav de största i Uppsala län och har 35 fast anställda på kliniken men har ibland 

upp mot 40 anställda beroende på hur många specialister som är på plats. Kliniken erbjuder 

allmäntandvård till barn och vuxna och utför alltifrån undersökningar till implantat och 

laserbehandlingar. Utöver detta går de även ut och pratar om munhälsa i äldreboende och på 

http://www.ftvuppsala.se/Tandvard/Behandlingar/Laser/
http://www.ftvuppsala.se/Tandvard/Behandlingar/Laser/
http://www.ftvuppsala.se/Tandvard/Behandlingar/Laser/
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samtliga skolor i kommunen. Deras team består av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor 

och ibland även inhyrda specialister. 

 

Klinikchef 3 

Klinikchef 3 är även tandläkare och har jobbat på kliniken sedan september 2012. Tidigare 

arbetade han som klinikchef på en mindre klinik i Uppsala län under 13 år. Han har därmed viss 

tidigare erfarenhet av balanserade styrkort från den klinik han arbetade på innan han tillsattes 

som chef på hans nuvarande klinik.  

 

Medarbetare 5 

Medarbetare 5 jobbar som arbetsledare på kliniken och har gjort det sedan februari 2013. Hon har 

även tidigare arbetat som arbetsledare på en mindre klinik i Uppsala län, och har arbetat inom 

Folktandvården i ca 30 år och arbetade sitt första år som tandsköterska och resterande del av 

tiden som arbetsledare. Hon har tidigare arbetat på Folktandvården i en annan kommun där hon 

var med och startade upp arbetet med balanserade styrkort men hann aldrig börja använda sig av 

styrkorten innan hon bytte arbetsplats.  

 

Medarbetare 6 

Medarbetare 6 jobbar som allmäntandläkare och är även facklig representant för alla tandläkare. 

Han har jobbat på Folktandvården i Uppsala län sedan 2011. Medarbetare 6 har tidigare 

erfarenhet av balanserade styrkort då han jobbade inom vården i en annan kommun innan han 

började arbeta på klinik Z. 

3.4 FORSKNINGSKVALITET 
För att bidra till en hög forskningskvalitet har vi i denna uppsats försökt att välja respondenter 

som är väl insatta i det undersökta ämnet och/eller kommer kontakt med balanserade styrkort 

dagligen. För att sedan bestämma hur trovärdig uppsatsen är så kan man titta på de fyra 

kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell 2010, 

306). Tillförlitligheten i en uppsats avgörs efter huruvida författaren har utfört forskningen i 

enlighet med de regler som finns samt hur sannolikt eller troligt resultatet är. Därför har alla 

intervjuer som vi genomfört spelats in med hjälp av bandspelare, då detta är ett bra sätt om man 

vill gå tillbaka och försäkra sig om att det man skrivit stämmer överens med det som 
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respondenten uttryckt (Trost 2010, 74-75). Tillförlitligheten kan även stärkas genom att man i 

grupp kan diskutera det forskningsresultat man kommit fram till. Detta innebär att vi som 

studenter måste kunna visa att vår data är trovärdig på så sätt att det är seriöst och relevant för det 

aktuella syftet (Trost 2010, 133-134). Under våra handledningstillfällen har vi kunnat diskutera 

uppsatsens olika delar och fått återkoppling från både handledare som studiekamrater. 

Överförbarheten gäller huruvida man kan överföra resultaten till en annan miljö eller ej, alltså om 

uppsatsen anses vara överförbar så kan resultatet tillämpas i ett annat fall än det undersökta. När 

vi som författare utför en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

undersökningsprocessen säkerställs pålitligheten i uppsatsen. Pålitligheten kan även stärkas om 

det finns redan dokumenterade fall med likvärdiga resultat som tagits fram vid ett annat tillfälle 

som granskats kritiskt. För att stärka uppsatsens pålitlighet har vi jämfört vårt resultat med 

tidigare forskning inom området. Konfirmering och möjlighet att styrka avgörs utefter om 

författarna lyckas med att hålla sig objektiva uppsatsen igenom (Bryman & Bell 2010, 306-307). 

Så långt som det är möjligt har vi försökt att hålla oss neutrala och objektiva som författare, dock 

kan säkerligen subjektiviteten lysa igenom någonstans i denna uppsats. Subjektiviteten och 

objektiviteten är något som författarna kommer vara medvetna om och på så vis försöka 

minimera subjektiviteten. I ett försök att hålla oss objektiva har vi varit kritiska mot såväl vår 

primärdata, det empiriska materialet, som vår sekundärdata. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de intervjuresultat som sedan kommer ligga till grund för 

nästkommande kapitels analys och diskussion. Vi har valt att utgå ifrån fem dimensioner för att 

tydliggöra och skapa en förståelse för det balanserade styrkortet inom Folktandvården i Uppsala 

län. Dessa dimensioner är: implementering, delaktighet, användandet, inverkan, samt 

förbättringsområden. Under den första dimensionen, implementering, kommer endast ledningens 

svar att redovisas då denna dimension berör hur införandet gått till av balanserade styrkorten 

vilket leddes av ledningen på Folktandvården i Uppsala län. Resterande fyra dimensioner 

kommer att presenteras uppdelat med ledning för sig, samt de tre klinikernas med dess 

medarbetare för sig. I detta kapitel samt nästkommande kapitel kommer vi att nämna de 

balanserade styrkorten endast som “styrkorten”. 

4.1 RESULTAT AV INTERVJUER 

4.1.1 INFÖRANDET 

 

Hur gick man tillväga vid införandet av det balanserade styrkortet? 

LEDNING 

I början på 2000-talet insåg man på Folktandvården i Uppsala län att deras dåvarande 

verksamhetsstyrning inte längre höll måttet. Den traditionella verksamhetsplanen som användes 

behövde förtydligas då den sågs som en ”gedigen lunta av papper” utan någon röd tråd. Varken 

HR-chefen eller direktören var nöjd över den dåvarande verksamhetsplanen då den var alldeles 

för omfattande och de insåg därmed att en förändring behövdes. HR-chefen hade på sin tidigare 

arbetsplats på en kommun arbetat med styrkort, där hon fått med sig positiva erfarenheter kring 

användandet av styrningsverktyget. HR-chefen såg därmed en möjlighet till att introducera detta 

för ledningen. Ledningsgruppen var införstådd om att en förändring var nödvändig och kom 

därefter överens om att följa HR-chefens förslag om att införa styrkorten. HR-chefen menar att 

förutsättningarna för att styrkorten ska fungera är att samtliga inom organisationen måste vara 

med, framförallt ledningen. Hösten 2008 inledde Folktandvården i Uppsala län 
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implementeringsarbetet med styrkorten. Införandeprocessen fortskred problemfritt och 2009 hade 

man tagit fram ett övergripande styrkort för både ledning och kliniker (se bilaga 5).  

Målet med att införa styrkort på Folktandvården i Uppsala län var att få ned det till 

medarbetarnivå, att alla anställda skulle få ett individuellt styrkort. Detta anser HR-chefen är sista 

steget för en lyckosam verksamhetsstyrning med styrkort. Utbildning gavs först och främst till 

klinikcheferna som sedan fick till uppgift att förmedla information och utbilda sina medarbetare. 

Arbetet med att införa styrkorten på medarbetarnivå blev lyckosamt och 2010 hade alla 

medarbetare på Folktandvården i Uppsala län ett eget styrkort (se bilaga 6).  

Folktandvårdens styrkort är utformat efter fem olika perspektiv vilka är; (1) medborgare och 

kund, vilket innebär att man ständigt fokuserar på att ha medborgarna och kunden i fokus 

samtidigt som perspektivet ska hjälpa till att visa på hur folktandvården ska bidra till en god 

hälsa, livskvalitet och tillväxt i hela länet. (2) Ekonomiperspektivet innefattar god hushållning 

med de resurser som finns vilket ska ge utrymme för långsiktig utveckling. (3) 

Produktionsperspektivet handlar om att Folktandvården i Uppsala län ska vara 

konkurrenskraftiga för att kunna bedriva en verksamhet som är kostnadseffektiv och av god 

kvalitet. (4) Förnyelse handlar om att hela tiden sträva efter att ligga steget före då det kommer 

till innovation och utveckling. (5) Medarbetarperspektivet handlar om att de anställda ska trivas 

på sin arbetsplats och samtidigt kunna locka framtida medarbetare. Medarbetarna ska också vara 

ansvartagande och ha verksamheten i fokus. HR-chefen och HR-konsulten upplever att alla dessa 

perspektiv är lika viktiga och att det är balansen mellan dem som får verksamheten att fungera så 

pass bra som den gör. I det individuella styrkortet har man på Folktandvården i Uppsala län valt 

att slå ihop produktionsperspektivet och förnyelseperspektivet då dessa perspektiv kan upplevas 

som svåra att särskilja vid utformandet av mål och mått för den enskilde medarbetaren. På 

samtliga styrkort står även Folktandvården i Uppsala läns vision och strategi nedskrivet. 

Ledningen anser att de är viktigt att alla anställda är införstådda i vilka mål verksamheten strävar 

mot och att visionen är tydlig vilket HR-chefen menar att styrkortet tydliggör på ett bra sätt.  
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4.1.2 DELAKTIGHET  

 

Hur såg delaktigheten ut bland klinikchefer och medarbetare vid införandet och 

utformandet av de balanserade styrkorten? 

LEDNING 

Både HR-chefen och HR-konsulten poängterar vikten av att få de anställda att förstå och 

acceptera varför en förändring behövs, samt att delaktighet vid införandet ökar medarbetarnas 

intresse och förståelse för styrningsverktyget. För att skapa denna förståelse för styrkorten hölls 

informationsmöten och konferenser för ledningen och klinikcheferna. Det ledningen ville 

förmedla genom dessa informationsmöten var att visa för de anställda att styrkortet skulle 

förbättra kommunikationen samt tydliggöra verksamhetens prioriteringar. HR-chefen menar att 

utbildning kring användande av styrkort inte är det viktigaste vid införandet utan snarare att den 

som upptäcker brister måste våga kommunicera att de ej anser att måttet är bra så att det då 

skapas en chans att fixa till det som behövs. Hon betonar likväl att styrkortet inte behöver vara 

perfekt för att man ska kunna köra igång utan att man har möjlighet att rätta till det som behövs 

längs vägen. 

 

KLINIK X 

Klinikchef 1 upplever att han fick vara delaktig vid införandet av styrkorten samt att samtliga av 

de anställda har fått utbildning gällande användandet av styrkorten. Han upplevde även att HR-

chefen var tydlig med att tala om varför man behövde en ny verksamhetsstyrning. Dock så 

upplevde klinikchefen att utbildningen mer framfördes som en instruktionsmanual, “man fick nått 

slags skelett att förhålla sig till” (Klinikchef 1, personlig kommunikation 15 april 2013). 

Klinikchefen menar att utbildning ibland kan vara överskattat och tycker att det är lättare att köra 

igång och se hur det artar sig under tidens gång. “Men det beror ju helt på vilken typ man är som 

person också kanske. Jag läser inte instruktioner, medan vissa sitter och råpluggar instruktioner” 

(Klinikchef 1, personlig kommunikation 15 april 2012). Klinikchefen upplever att delaktigheten, 

inlärning och utbildning blir bättre om man inte använder sig av så mycket regler och 

instruktioner i början, utan att man istället försöker arbeta sig fram till något som tillslut fungerar, 

“en mer löpande inlärning”. Men samtidigt så påpekar han att det är oerhört viktigt att tala om 
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varför man ska använda sig av styrkort och hur styrkortet kan hjälpa organisationen till att bli mer 

effektiva. “Om alla vet vad styrkortet ska användas till så ökar delaktigheten och stressen minskar 

bland de anställda” (Klinikchef 1, personlig kommunikation 15 april 2013).  

Både medarbetare 1 och 2 upplever att de fått vara delaktiga i själva införandet av de styrkorten. 

De båda har även upplevt att HR-chefen har förmedlat informationen på ett inspirerande sätt 

samtidigt som hon tydligt informerat om det nya styrverktyget.  

KLINIK Y 

Samtliga av de tillfrågade på kliniken upplever att de fått vara delaktiga vid införandet av 

styrkorten. Detta genom att alla medarbetare fått grundlig information om vad arbetet med 

styrkort innebar innan det infördes, och detta menar respondenterna på kliniken kan ha bidragit 

till att införandet gick så pass bra som det gjorde. Ingen av de tillfrågade har upplevt något 

motstånd till styrkorten vilket de tror kan vara ett resultat av HR-chefens arbete med att informera 

och utbilda de anställda. 

KLINIK Z 

Klinikchef 3 och medarbetare 6 upplevde att de fick vara delaktiga under införandet av 

styrkorten, som de båda upplevde som smidig och strukturerad. De båda tycker även att de fått 

stort stöd av HR-chefen när styrkorten infördes. Medarbetare 5 anställdes efter att man hade 

infört styrkorten på kliniken, således kunde han ej svara på denna fråga. Dock påpekar 

medarbetare 5 att han sedan han anställdes på kliniken fått vara med och påverkat styrkorten. 

Detta då man varje år gör om styrkorten inför nästa verksamhetsår, där alla medarbetare på 

kliniken får vara delaktiga. Klinikchefen berättar att man varje höst utformar styrkorten under en 

gemensam planeringsdag på kliniken samt att man under planeringsdagen går igenom de centrala 

punkterna som ska vara med på styrkortet.  
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4.1.3 ANVÄNDANDET 

 
Hur uppfattas användandet av de balanserade styrkorten? 

LEDNING 

HR-chefen poängterar att styrkortet är ett lätthanterligt verktyg på grund av de tydligt nedskrivna 

målen och aktiviteterna. HR-chefen upplever också att alla inom organisationen är uppdaterade 

om verksamhetens vision och strategi. Vidare beskriver hon en av styrkortets centrala punkter, 

nämligen att språket måste vara okomplicerat och lättförståeligt för att alla medarbetare ska förstå 

sig på styrkortet. Det okomplicerade språket ska återfinnas både i de övergripande målen samt 

styrkortets strategi och vision. HR-chefen beskriver även vikten av att inte fylla ut styrkortet med 

allt för mycket text. Genom att använda sig av ett fåtal mått och aktiviteter så blir det lättare att 

läsa av den effekt man vill uppnå. Hon medger dock att styrkortet på ledningsnivå är lite väl 

överfyllt vilket kan leda till otydlighet då styrkortet ska brytas ned i organisationen. “Styrkortet 

måste få plats på ett papper och om det inte gör det så måste man banta ned det” (HR-chefen, 

personlig kommunikation 19 mars 2013). 

 

HR-konsulten påpekar att ansvaret för helheten ligger hos ledningen och att det är deras ansvar 

att se till så att styrkortet är så pass lätthanterligt och lättförståeligt som möjligt. Både HR-chefen 

och HR-konsulten berättar att de hört att de anställda kan få viss prestationsångest då de ska fylla 

i sina individuella styrkort och att svårigheten är att komma på egna aktiviteter och mätbara mål 

att fylla ut styrkortet med. HR-konsulten påpekar att det krävs tid och engagemang från 

klinikcheferna för att förklara idéerna och tankarna bakom “konceptet” för deras medarbetare.  

KLINIK X 

Klinikchef 1 berättar att hans medarbetare på kliniken har förhållandevis olika uppfattningar 

kring användandet av klinikens styrkort. Han säger att ett flertal har uttryckt att styrkortet är 

alldeles för omfattande och att språket är otydligt och en aningen komplicerat. Enligt hans 

mening så anser han att det nuvarande styrkortet är lagom omfattande, men han påtalar dock att 

det tenderar till att bli allt mer voluminöst, “[...]det bara växer och växer för man vill ha in nya 

saker hela tiden, köper man en ny sak så ska en annan kastas, så tror jag att man måste tänka lite” 

(Klinikchef 1, personlig kommunikation 15 april 2013). Han fortsätter med att berätta att om 
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styrkortet blir för omfattande så kommer han att göra ett eget och styra kliniken utefter det, 

parallellt med det övergripande styrkortet.  

 

De tillfrågade medarbetarna på kliniken anser att styrkortets utformning med de olika 

perspektiven är tillräckliga och att visionen och verksamhetsidén avspeglar deras arbete på 

kliniken väl. Dock så berättar medarbetare 2 att visionen kan upplevas som lite oklar och att den 

inte bidrar med så mycket då det kommer till vägledning i arbetet.  

 

De upplever att styrkortets alla perspektiv är lika viktiga men framhäver att medborgare- och 

kundperspektivet är det perspektiv som de jobbar lite extra med på kliniknivå. Då det kommer till 

styrkortets användarvänlighet så anser de båda medarbetarna att styrkortet inte alltid är 

lätthanterligt, speciellt då det kommer till det individuella styrkortet. Medarbetare 1 har ibland 

problem med att fylla i det individuella styrkortet, och har också upplevt att hennes flera av 

hennes medarbetare ofta sitter och letar efter ord som kan passa in i styrkortet. Hon säger att det 

är lätt att börja “snegla” på vad som har skrivits under föregående år i brist på fantasi. Men 

samtidigt så menar hon att de får en del hjälp med att formulera målen av sin chef , detta eftersom 

att det är så pass svårt att komma på vad man som individ ska skriva ner i det individuella 

styrkortet. “Det är tur att man kan få hjälp för annars skulle man ju fastna” (Medarbetare 1, 

personlig kommunikation 15 april 2013 ). Medarbetare 2 anser att styrkortet som används idag är 

alldeles för omfattande, vilket gör det till ett otydligt styrningsverktyg att jobba med. Hon menar 

att styrkorten idag inte uppfyller den funktion som de var tänkta att ha från början. “Jag tyckte 

som sagt att det var jättebra i början men att det nu har fallit på grund av all information på 

styrkortet. Nu minns jag inte ens vad som står på våra styrkort. [...] “Det var en väldigt bra 

grundidé men den höll tyvärr inte hela vägen” (Medarbetare 2, personlig kommunikation 15 april 

2013). 

 

KLINIK Y  

Klinikchef 2 anser att styrkortet är ett mer lätthanterligt styrverktyg jämfört med tidigare 

modeller de använt på kliniken. Han tycker även att de olika perspektiven i styrkortet är 

tillräckligt omfattande för att styra verksamheten. Klinikchefen och hennes båda medarbetare ser 
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inte att något perspektiv är viktigare än det andra, utan att de arbetar lika mycket med klinikens 

alla fem perspektiv. 

Klinikchefen upplever vissa svårigheter med att styrkortet bryts ner i de olika leden inom 

verksamheten. Hon berättar att det är svårt att särskilja mellan vad som ska göras i de olika leden 

just på grund utav att styrkortet lätt kan bli för omfattande, vilket gör hennes arbete svårare i och 

med att hon sedan ska förmedla denna information vidare till hennes medarbetare. Hon berättar 

även att många av hennes medarbetare tycker att de individuella styrkorten är alldeles för svåra 

att jobba med då de måste vara duktiga på att komma på vad de själva vill uppnå och att detta 

dessutom måste vara mätbart.  

Klinikchefens båda medarbetare beskriver svårigheterna med att hela tiden koppla aktiviteterna 

till olika mätbara mått då allt behöver göras om till siffror. De båda påpekar dock att de tycker att 

de olika måtten bidrar till tydlighet men att de inte är så enkelt att få det att fungera i praktiken.  

Medarbetare 3 tycker inte att styrningsverktyget är särskilt lätt att använda, utan tycker snarare att 

det blivit otydligare och krångligare. Hon menar att man skriver ned något i det individuella 

styrkortet “bara för att” och att detta sedan glöms bort efter en tid eftersom det är så svårt att 

formulera något som passar in med de övergripande målen. Hon upplever också att språket är 

svårbegripligt och ej anpassat till klinikens nivå. Hon berättar också att visionen som står på 

styrkortet inte är något hon tänker på då hon utför sitt dagliga arbete.  

Medarbetare 4 menar att man kunde blanda ihop det där med aktiviteter och målsättning i början 

när man precis infört styrkorten, men att man har fått grepp om det när man arbetat med det under 

ett par år.  

KLINIK Z 

Klinikchef 3 förmedlar sin syn på användandet genom att berätta de svårigheter han upplever 

finns med att enbart lägga in de mål som är mätbara i styrkortet. Han menar att det som inte är 

mätbart blir svårt att ta med även om det anses vara viktigt. Klinikchefen anser dock att styrkortet 

uppfyller sitt huvudsakliga syfte och att de är enkla att hantera. Han upplever att de olika 

perspektiven på styrkortet är tillräckliga för att styra verksamheten och att kliniken arbetar lika 

mycket med samtliga perspektiv, både de på det individuella styrkortet och klinikens styrkort. 

“Perspektiven i det individuella styrkortet brukar jag beskriva som en stols fyra ben, om ett ben 
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tas bort så faller hela stolen”(Klinikchef 3, personlig kommunikation 16 april 2013). Men 

samtidigt så anser han att perspektiven ibland kan ses som för många då de bryts ned från 

förvaltningsnivå ned till kliniknivå. “Ibland kan de vara svårt att fylla i mål i de olika 

perspektiven som ska passa in med det övergripande styrkortet” (Klinikchef 3, personlig 

kommunikation 16 april 2013).  

Klinikchefen upplever inte att de individuella styrkorten är svåra att använda, utan snarare 

tvärtom, att de underlättar arbetet för honom och hans medarbetare. Han kan dock se att 

“nyhetens behag” lätt kan gå över till ett monotont arbete där medarbetarna slutar att reflektera 

över sitt arbete och vad man ska uppnå. Detta menar han att det är lätt hänt då Folktandvården 

inte ses som en verksamhet som hela tiden förändras. “Skillnaden mellan 2012 och 2013 är liten 

och därför kan de individuella målen lätt tendera till att se likadana ut” (Klinikchef 3, personlig 

kommunikation 16 april 2013).  

De båda medarbetarna på kliniken anser att de kan använda sig av styrkortet i sitt dagliga arbete 

och att styrkortet är lätthanterligt, tydligt och enkelt. Medarbetare 5 anser dock att vissa ord i 

styrkortet kan kännas överdrivna och att visionen kan ses som lite ”luddig”. “Det är många fina 

ord och man har en fin plan och liknande. Men det kan vara svårt att få ned det på det dagliga 

arbetet” (Medarbetare 5, personlig kommunikation 16 april 2013).  

Medarbetare 6 berättar att många av hennes medarbetare upplever de individuella styrkorten som 

svåra, speciellt då det kommer till att formulera deras egna mål inför verksamhetsåret. “De har 

kommit till mig flera gånger och sagt- åh jag vet inte hur jag ska fylla i och kan du hjälpa mig hur 

jag ska göra, kan du ge mig tips på hur jag ska tänka” (Medarbetare 6, personlig kommunikation 

16 april 2013). Hon påpekar att det är viktigt att inte medarbetarna bara fyller i styrkortet för 

“ifyllandets” skull, utan att man har någon tanke med de mål som man sätter upp. “Det är ju det 

som utvecklar verksamheten. Jag tycker att de underskattar sig själva många gånger” 

(Medarbetare 6, personlig kommunikation 16 april 2013).  
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4.1.4 INVERKAN  

 

Vilken inverkan har de balanserade styrkorten haft på organisationen? 

LEDNING 

HR-chefen menar att styrkortet har inverkat på så sätt att det har tydliggjorts vad som förväntas 

från de anställda och vad de ska bidra med. Detta leder i sin tur till tydlighet för vad 

organisationen ska prioritera inför nästkommande år. Genom detta anser HR-chefen att styrkorten 

har skapat en mer enhetlig organisation. HR-konsulten bekräftar detta då hon anser att styrkortet 

bidrar till att förstärka “avdelningskänslan” vilket i sin tur leder till att alla på samma avdelning 

vet vad de ska göra och att arbetsuppgifterna blir tydligare.  

En effekt av arbetet med styrkort blir genom den tydliga utformningen att de som tidigare 

“kommit undan” med att inte uppfylla de överenskomna målen, inte längre har möjlighet att göra 

det.  

Både HR-chefen och HR-konsulten berättar att Folktandvården i Uppsala län använder sig av 

patientenkäter och medarbetarenkäter som en form av uppföljning på de arbetet de gör. 

“Patientenkäterna och medarbetarenkäterna har haft stor inverkan på organisationen då vi lättare 

kan följa upp det arbete vi gör” (HR-chefen, personlig kommunikation 19 mars 2013). Vidare 

berättar HR-chefen att det som rankas högst i medarbetarenkäterna är att alla medarbetare känner 

till verksamhetens mål och måluppfyllelse. Detta tror HR-chefen är det styrkortets förtjänst.  

KLINIK X 

Klinikchef 1 anser att nedbrytningsprocessen genom de olika leden, från folktandvårdens ledning, 

till kliniknivå ned till medarbetarnivå har enligt klinikchefen tydliggjort de olika 

ansvarsområdena vilket i sin tur underlättar arbetet. “[...]när styrkortet kommer ned till mig på 

kliniknivå så ser jag till att det finns en röd tråd mellan min klinik och det övergripande 

styrkortet, annars skulle det bli konstigt” (Klinikchef 1, personlig kommunikation 15 april 2013). 

Därmed anser han att styrkortets uppbyggnad har skapat tydlighet vad gäller arbetsuppgifterna 

för alla som jobbar på kliniken. Mycket av detta tror han beror på att framtagningen av klinikens 

mål görs gemensamt mellan klinikchefen och hans medarbetare. Han beskriver det som att 
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arbetet underlättas genom att alla vet vad som ska göras och i och med det individuella styrkortet 

vet varje medarbetare vad som förväntas från dem.  

Målen som är kopplade till de olika perspektiven måste också kunna mätas vilket, enligt 

klinikchefen, skapar en naturlig utsållning som rensar bort sådant som inte är viktigt, sådant som 

ändå inte går att mäta. Han påpekar dock att det som inte går att mäta “slängs inte bort”, utan att 

man arbetar med det på sidan av styrkortet men att det inte prioriteras lika högt. 

De tillfrågade medarbetarna på kliniken har inte upplevt någon större skillnad i organisationens 

sätt att arbeta på. Medarbetare 1 påpekar dock att arbetsuppgifterna har blivit tydligare i och med 

styrkortet eftersom att allt är nedskrivet på ett papper.  Medarbetare 2 tycker att arbetet har 

underlättats genom att alla jobbar på samma sätt, alla är “med på tåget” och samtidigt vet vad de 

jobbar mot. De båda medarbetarna hade dock högre förväntningar innan införandet. De hade trott 

att arbetet skulle bli ännu tydligare och att de individuella styrkorten skulle medföra en större 

skillnad än vad det gör idag. “Idag är de individuella styrkorten alldeles för komplicerade” 

(Medarbetare 1, personlig kommunikation 15 april 2013). 

 

KLINIK Y 

Klinikchef 2 anser att styrkortet tydliggör den röda tråden på ett mycket bättre sätt än andra 

styrningsmodeller som de tidigare haft på kliniken. Genom att de hela tiden följer upp arbetet 

med styrkorten så kan klinikchefen se vad de har lyckats med och även det som de inte lyckats 

lika bra med. Detta anser hon är den del som har tydliggjort och underlättat arbetet mest. Vidare 

berättar hon att den gamla verksamhetsplanen uppfattades mest som en “tjock lunta av papper” 

och att styrkortet har lyckats samla all den informationen på ett och samma papper vilket skapar 

tydlighet för alla på kliniken. [...] “Jag satte upp styrkortet på toalettdörren förut. Då var alla 

väldigt medvetna om vilka våra mål var och om vi uppnått dem eller ej” (Klinikchef 2, personlig 

kommunikation 12 april 2013). 

Medarbetarna på kliniken är dock av olika uppfattningar. Medarbetare 3 anser inte att styrkorten 

har skapat någon märkbar tydlighet utan att arbetet är i likhet med hur det var innan införandet av 

styrkorten. [...]”Jag upplever inte att jag sett någon större skillnad. Man jobbar på samma sätt 

som förut med mål och så” (Medarbetare 3, personlig kommunikation 12 april 2013). 



 
 

43 

Medarbetare 4 är positiv till de förändringar som har skett i och med införandet av styrkorten 

genom att alla i hela organisationen använder sig av samma verktyg.  

KLINIK Z 

Klinikchef 3 upplever att hans chefskap blivit tydligare i och med arbetet med styrkorten. Han 

upplever också att det blivit lättare för personalen och se vad kliniken ska fokusera på under 

verksamhetsåret, vilket den tidigare verksamhetplanen inte tydliggjorde på samma sätt. 

Klinikchefen har också kunnat se att de individuella styrkorten har tydliggjort medarbetarnas 

arbete i och med att man jobbar mot specifika mål och inte “en hög med papper”.  

Medarbetare 5 upplever att styrkorten har haft en stor inverkan på verksamheten då det är ett 

verktyg för styrning. Han berättar att målen tydliggör vad han som medarbetare ska arbeta med 

att uppnå under verksamhetsåret. Vidare berättar han att styrkortet inte används dagligen och att 

han inte heller har full insyn i varenda punkt som står i styrkortet utan att man har bättre inseende 

på de punkter som känns extra viktiga. Han tror att detta även gäller hans kollegor på kliniken. 

“Styrkortet tas mest fram under medarbetarsamtalen och vid lönesamtal eftersom det individuella 

styrkortet är kopplat till lönen” (Medarbetare 5, personlig kommunikation 16 april 2013). Han 

framhäver också att kommunikationen har blivit bättre och att man som medarbetare får en 

tydligare bild över verksamheten då alla jobbar utifrån samma styrkort.  

Medarbetare 6 berättar att hon upplever att styrkorten underlättar vid uppföljning av personalens 

arbete. Hon berättar att då man haft avsatta dagar för planeringsmöten kan styrkortet fungera som 

ett protokoll på vad kliniken har lyckats uppnå. Hon berättar att styrkortet ibland kan ses som en 

“skrivbordsprodukt” men genom att visa upp vad man gemensamt på kliniken har lyckats uppnå 

så ser medarbetarna att man använder sig av styrkortet. Vidare berättar medarbetare 6 att hennes 

dagliga arbete inte har förändrats sedan införandet av styrkorten annat än att hon idag upplever en 

ökad delaktighet bland medarbetarna. Men dock menar hon att detta kan bero på vad man är för 

typ av person. “Jag har alltid varit sån som gärna vill vara med i processerna och skulle nog inte 

tycka att mitt arbete var lika roligt om jag inte fick vara så delaktig i processerna” (Medarbetare 

6, personlig kommunikation 16 april 2013). Vidare berättar hon att hon har upplevt att alla på 

kliniken har blivit mer införstådda i verksamhetens mål och att man arbetar med att utnyttja och 

jobba på spetsen av sin kompetens.  
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4.1.5 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Finns det några eventuella förbättringsområden? 

LEDNING 

HR-chefen ser styrkorten som ett ständigt förbättringsverktyg för organisationen där de hela tiden 

tittar på vad som kan förbättras, vilket också bekräftas av HR-konsulten. HR-chefen påstår att det 

tar lång tid innan styrningsverktygen “landar” bland de anställda och alla vet hur de ska arbeta 

med styrkorten. Genom att de använder sig av olika utvärderingar, både från de anställda och 

deras kunder, får de fram vad som bör förbättras till nästa verksamhetsår. HR-chefen berättar att 

det idag, inte finns några framtidsplaner på att vidareutveckla det styrkortet då hon anser att de 

har kommit så långt de kan genom att de har brutit ner styrkortet ända ner till individuella 

styrkort. “Men förbättra går alltid”, säger (HR-chefen, personlig kommunikation 19 mars 2013).  

KLINIK X  

Klinikchef 1 förmedlar sin syn på förbättring såsom att det inte behöver handla om att man gör 

något bättre utan bara att man gör något annorlunda, att man kanske vill göra något annorlunda 

för att tiderna har förändrats och att det därmed inte längre går att utföra saker såsom man 

tidigare gjort. Han anser även att man kan använda styrkortet till att förenkla sitt ledarskap, 

speciellt om man arbetar i en tuff miljö, där han menar att styrkortet kan fungera som en 

gemensam överenskommelse, ett slags körschema som både ledare och medarbetare kan falla 

tillbaka på för att se vad som man kommit överens om. Klinikchefen menar att det som då står i 

styrkortet inte går att ifrågasätta utan att man måste följa riktlinjerna för att komma framåt.  

Medarbetare 1 anser att då de individuella styrkorten är riktigt svåra att arbeta med så tappar de 

dess genomslagskraft och dess användbarhet. Hon har fått vissa negativa synpunkter från 

tandsköterskorna som arbetar i team gällande det individuella styrkortet. Hon förklarar vidare, att 

eftersom tandsköterskorna arbetar i team med sin tandläkare saknar de specifika “egna” mål som 

de ska uppnå, förutom att se över tidsböcker och skicka kallelser och så vidare. De som arbetar i 

team skulle snarare behöva ett “team-styrkort” som ersättning alternativt komplement till det 

individuella styrkortet, där tandläkaren tillsammans med sitt team formulerar gemensamma mål, 
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vad de avser att uppnå tillsammans. Hon ser att detta skulle underlätta arbetet för dem som 

arbetar mycket tillsammans (Medarbetare 1, personlig kommunikation 15 april 2013). 

Medarbetare 2 tycker inte att man bör minska ner antalet mål på styrkortet. Ett förslag från 

hennes sida är att ha en eller maximalt två punkter med information på varje delmål. Som det ser 

ut idag så anser hon att det är så pass mycket nedskrivet att man glömmer bort vad som står 

nedskrivet, och att det enligt henne då blir en skrivbordsprodukt som bara läggs i hyllan 

(Medarbetare 2, personlig kommunikation 15 april 2013).  

KLINIK Y  

Klinikchef 2 berättar att hon upplever vissa brister då det kommer till prioriteringar av mål och 

att prioritera de viktigaste målen för ett år. Hon upplever att så som det ser ut just nu tenderar 

styrkortet att svälla ut och därmed blir det otydligt. “Det hjälper inte att man ändrar textsnittet till 

ett väldigt litet för att få in mycket text, för då tar inte personalen till sig budskapet” (Klinikchef 

2, personlig kommunikation 12 april 2013).  

Klinikchefen berättar att hon upplevt att målen har blivit allt fler efter att även Landstinget infört 

styrkorten. Innan dess, då det enbart var Folktandvården som använde sig utav styrmodellen, så 

innehöll styrkortet ett mer rimligt antal mål. En annan viktig aspekt som klinikchefen förmedlar 

är att hon tycker att man ska försöka få målen så pass “jordnära” som möjligt för att kunna 

integreras hos medarbetarna.  

Medarbetare 3 anser att styrkortet bör anpassas mer till klinik- och medarbetarnivå. Hon tycker 

att det styrkort som idag finns på kliniknivå är för dåligt anpassat till just deras klinik och att 

formuleringarna i styrkortet är så krångliga och skrivna på ett otydligt sätt.  

Medarbetare 4 menar att arbetet med styrkortet lätt blir till det som hon kallar för ett “slentrian-

arbete” där man bara gör saker utan vidare eftertanke. Medarbetaren tycker därför att personalen 

borde peppas lite extra nu då Folktandvården i Uppsala län har haft styrkorten under ett par år. 

Hon påpekar vikten med att försöka hålla arbetet “levande” och man måste motivera personalen 

till att vara lite framsynt, så att inte de anställda “slappar till sig” och tappar engagemanget för att 

utforma så bra styrkort som möjligt. Medarbetaren finner en stor skillnad på engagemangnivån 

och attityder bland de anställda idag till skillnad från hur det var för några år sedan då allt var 

nytt. “De flesta var väldigt nyfikna och engagerade i början på grund av att det var nytt och 
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spännande, men att denna nyfikenhet och drivkraft nu försvunnit efter några år” (Medarbetare 4, 

personlig kommunikation 12 april 2013). 

KLINIK Z 

Klinikchef 3 upplever att verksamheten måste bli bättre på att hitta de mål som är realistiska och 

att man därefter bör vara noggrannare med att följa upp dem ordentligt. En annan åsikt han för 

fram är att han upplever att styrkortet har förändrats sedan man införde styrkorten på Landstinget 

i Uppsala län. Han upplever att det är för detaljstyrt högst uppe i organisationen och att detta kan 

bero på att de övergripande styrkortet innefattar ett så pass stort ansvarsområde. Han menar att då 

Akademiska Sjukhuset täcker en stor del av Uppsala län så kan de komma att dominera i de 

landstingsövergripande styrkortet. Att mest fokus hamnar på de stora verksamheterna och att 

målen därefter anpassas till att passa deras verksamheter och inte så mycket till de mindre 

verksamheterna. Klinikchefen berättar att han ibland missar kopplingen ned till Folktandvården. 

“Man tappar fokus på sin egna verksamhet i och med införandet av det övergripande styrkortet. 

Vi låg ju före när landstinget förde in det. Jag upplever att den strukturen vi hade innan 

Landstinget införde de balanserade styrkorten har försvunnit lite” (Klinikchef 3, personlig 

kommunikation 16 april 2013). Han menar att om man hela tiden fyller på styrkortet med fler och 

fler mål går man med stor sannolikhet tillbaka till den verksamhetplan som man hade innan 

införandet. “Tydligheten och enkelheten behövs verkligen, annars läser inte medarbetarna vad 

som står på styrkortet” (Klinikchef 3, personlig kommunikation 16 april 2013).  

Medarbetare 5 menar att man bör sänka ambitionsnivån på de mål som finns med på styrkorten så 

att man enklare kan följa upp dem. Han upplever att många mål är alldeles för högt ställda och att 

de dessutom är för många. “Bättre att fokusera på det primära, det är ju lättare att fokusera på tre 

mål, än att ha tio mål som kanske spretar åt olika håll” (Medarbetare 5, personlig kommunikation 

16 april 2013). Medarbetare 6 är av samma uppfattning men upplever att verksamheten är på god 

väg att förbättra detta. Hon anser att man max kan ha fem till tio mål per år i styrkortet.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta kapitel kommer presentera en analys och diskusson baserad på det teoretiska material som 

samlats in genom relevant litteratur samt det empiriska material som samlats in genom de 

intervjuer som gjorts. Analysen och diskussionen kommer att utgå från de fem dimensioner som 

presenterats i vår empiridel. Till skillnad från empirin, kommer vi fortsättningsvis att behandla 

dimensionerna införande och delaktighet tillsammans samt användandet och inverkan 

tillsammas. Sedan kommer vi att diskutera de eventuella förbättringarna övergripande för de 

övriga fyra dimensionerna. Genom en jämförelse mellan det teoretiska och empiriska materialet 

kan vi bilda en uppfattning kring styrkortet som styrningsverktyg i Folktandvården i Uppsala län. 

6.1 INFÖRANDET OCH DELAKTIGHET 

 

Utifrån de HR-chefen har berättat om införandet av styrkorten kan vi urskilja vad Kaplan och 

Norton (2001) presenterar som en trestegsfas för en lyckad implementering. Dessa tre faser 

handlar om mobilisering, styrning samt att utforma ett strategiskt ledningssystem för planering 

och budgetering. Efter att ha tagit del av HR-chefens berättelse om införandet av styrkorten på 

Folktandvården i Uppsala län kan vi följa ett liknande mönster. Kommunikation och information 

är några återkommande begrepp som HR-chefen talar om. För ett lyckosamt införande av 

styrkorten krävs det att hela organisationen är med på de förändringar som kommer att ske samt 

att alla känner sig delaktiga under införandeprocessen. Samtliga tillfrågade klinikchefer och 

medarbetare upplever att de fått vara delaktiga under införandet och att de fått relevant och bra 

utbildning. Olve et al. (1999) framhäver vikten av att alla inom organisationen ska känna sig 

delaktiga vid utformandet av styrkortet. Vidare understryker Olve et al (1999) att det bör finnas 

en stark förankring i ledningen för att lyckas med införandet. Denna förankring har vi kunnat se 

hos Folktandvården i Uppsala län då alla inom ledningen var positivt inställda till den nya 

styrningsformen. Både HR-konsulten och HR-chefen har uttryckt vikten av att de på ledningsnivå 

finner ett stort engagemang kring införandet av styrkortet för att ledningen sedan ska kunna 

inspirera övriga anställda. Olve et al. (1999) diskuterar även kring varför vissa organisationer 

misslyckas med att införa styrkortet. Han menar att det behövs en eldsjäl i ledningen som 
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förespråkar det positiva med att införa styrkort för att organisationen ska lyckas förankra 

styrningsverktyget i praktiken. Genom respondenternas svar och genom HR-chefens berättelse 

kring införandet kan vi koppla HR-chefen till det som Olve et al. (1999) benämner som eldsjäl. 

HR-chefen har genom sitt starka engagemang lyckats smitta av sin positiva anda kring styrkortet 

hos alla våra tillfrågande respondenter. Flertalet av våra respondenter anser att det är tack vare 

HR-chefen som införandet har varit så pass lyckosamt i och med att informationen och 

kommunikationen ut till de anställda var så pass bra. Både ledning, klinikchefer och medarbetare 

berättar att delaktigheten fortfarande är relativt hög bland de anställda då man ute på klinikerna 

sätter sig ned och gör om styrkorten tillsammans inför nästkommande verksamhetsår. 

Wisniewski och Dickson (2012) påstår dock att delaktighet kan ses som ledningens strategi för 

att öka medarbetarnas acceptans och engagemangnivå. Då inte någon av våra respondenter har 

uttryckt något tydligt motstånd, eller inte heller upplevt något motstånd bland deras kollegor, till 

införandet av styrkorten så hävdar vi att ledningen och klinikcheferna lyckats väl med att få alla 

inom organisationen att acceptera förändringen. En av anledningarna till denna acceptans kan 

dock vara alla våra respondenter upplevde att den tidigare verksamhetsstyrningen var så pass 

bristfällig vilket vi anser skulle kunna vara en förklaring till att så många blev hängivna till den 

nya styrningsformen. Olve et al. (1999) tar upp en annan alternativ förklaring då de påstår 

nedbrytningen av styrkortet genom verksamhetens olika nivåer kan vara ett sätt från ledningens 

sida att öka förståelsen och motivationen hos de anställda, vilket i sin tur resulterar i en ökad 

förändringsbenägenhet och genomförandekraft.  Ytterligare förklaring skulle kunna vara det som 

Kent Nilsson (2010) menar med att medarbetares positiva inställning främjas av att de inte har 

någon tidigare erfarenhet av att medverka vid införandet av en ny styrningsreform och att de 

därmed blir mer öppna och förväntansfulla inför det nya som ska komma. Då majoriteten av våra 

respondenter inte hade någon tidigare erfarenhet av styrkort kan vi koppla detta till vad Nilsson 

(2010) hävdar, att våra respondenters öppenhet och intresse kan ha påverkats av deras brist på 

tidigare erfarenheter av styrkort. Dock så visar Nilssons (2010) resultat att olika förväntningar 

oftast finns mellan ledning, mellanchefer och medarbetare när det gäller nya reformer. Han menar 

att ledningen oftast har högre förväntan på styrkortet än vad mellancheferna och medarbetarna 

inom organisationen har. I vårt fall ser vi en tendens till en omkastad ordning då vi upplevt att 

medarbetarna hade större förväntningar på det nya styrningsverktyget, än vad kanske ledning och 

mellanchefer hade.  
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Utifrån svaren respondenterna lämnat om delaktighet och utbildning under införandefasen kan vi 

urskilja vad Sannerstedt (2001) tar upp som två olika perspektiv, top-down och bottom-up, vid 

implementering av en ny styrningsform. Vi kan dock urskilja att top-down perspektivet inte har 

används vid implementeringen av styrkortet på Folktandvården i Uppsala län. Utifrån resultatet 

av våra intervjuer uppfattar vi att direktiven inte enbart kom från ledningen, utan att både 

klinikchefer och medarbetare fick vara delaktiga vid beslutsfattandet. Vi ser alltså inte någon 

koppling från vårt empiriska material till det som Nörreklit hävdar om att styrkort kan ses som en 

hierarkisk top-down styrning där ledningen har högsta position och mest inflytande över 

organisationen. Vi vill istället påstå att styrkortet kan ses som ett styrningsverktyg som släpper in 

alla i organisationen i och med dess förmåga att anpassas till de olika organisatoriska nivåerna. 

Vi kan snarare koppla detta med det som Mom et al. (2007) och Kaplan och Norton (1999) 

benämner som top-downkunskap. HR-chefen och HR-konsultens uppgift tillsammans med övriga 

anställda inom ledningsgruppen är att, genom top-downkunskap, att utveckla och förbättra den 

befintliga organisationens kompetens och därigenom öka motivationen och engagemanget hos de 

anställda.  

Delaktigheten kan även främjas genom att en organisation väljer att bryta ned styrkortet på den 

lägsta nivån inom organisationen. Detta var något som ledningen på Folktandvårdens kansli tidigt 

beslutade sig för att göra då man ville skapa större möjligheter för samtliga medarbetare att 

påverka verksamhetens mål. Ett framgångsrikt införande av individuella styrkort ser HR-chefen 

som ett sista steg för en lyckosam verksamhetsstyrning med styrkort.  

Kaplan och Norton (1999) framhåller att styrkortet ska hjälpa en organisation att tydliggöra sin 

strategi och vision genom att dela upp verksamheten i grundmodellens fyra olika perspektiv vilka 

är; finansiellt-, kund-, process-, samt lärandeperspektivet. Kaplan och Norton hävdar dock att 

organisationer inom den offentliga sektorn bör överväga att lägga in ett ytterligare perspektiv i 

styrkortet som riktar sig mot medarbetarna. I Kaplan och Nortons grundmodell finns 

medarbetaraspekten presenterat i de perspektiven som de benämner lärande- och 

tillväxtperspektivet. Folktandvården i Uppsala län har valt att fylla ut sitt styrkort med detta femte 

perspektiv och detta innefattar förmedlande av engagemang, trivsel, kommunikation och rätt 

kompetens från medarbetarnas sida. Man vill också att medarbetarna ska vara med och 

marknadsföra Folktandvården som en attraktiv arbetsplats för framtida medarbetare. 



 
 

50 

Folktandvården i Uppsala län använder sig av annorlunda benämningar på de olika perspektiven 

än vad Kaplan och Norton presenterar. Enligt HR-chefen är det viktigt att anpassa styrkortet efter 

den befintliga verksamhetens förutsättningar och dessutom betonar hon att språket är en viktig 

del vid utformning av perspektiven och dess olika mått och aktiviteter. Enligt Olve et al. (1999) 

är det viktigt med ett lättförståeligt språk så att alla användare förstår innebörden av språkets 

uttryck. Några av våra respondenter har dock uttryckt ett visst missnöje kring hur styrkortets mål 

är formulerade. Detta kommer vi att diskutera närmare under dimensionerna; användandet och 

inverkan.  

Efter att ha studerat styrkorten för Folktandvården i Uppsala län upplever vi språket är tämligen 

lätt att förstå, även då mycket kan kännas mer applicerbart på ett styrkort för den privata sektorn. 

Med det menar vi att många ord känns mer anpassade till privata företag än för att passa den 

offentliga sektorn och tillexempel hälso- och sjukvården. Man använder sig av benämningar som 

“kunden och medborgaren” istället för “patienten”, och man använder sig av ett mer 

marknadsinriktat synsätt. Detta är förmodligen en följd av att styrkortet från början var utformat 

för att användas inom den privata sektorn och vinstdrivande företag och att det därefter har 

adopterats till den offentliga sektorn. Vi skulle kunna se detta som en förklaring till varför några 

av våra respondenter upplever språket som svårt och komplicerat då de kanske inte ser 

Folktandvården som en vinstdrivande verksamhet, utan kanske mer som en verksamhet med 

fokus på omhändertagande av patienter och att de därmed inte tänker i “företagstermer”, vilket 

däremot ledningen gör. Men samtidigt kan vi se att detta skulle kunna medföra att medarbetarna 

får ett “företagstänk” vilket skulle kunna leda till att Folktandvården blir mer konkurrenskraftiga 

på marknaden, vilket är nödvändigt då de idag måste konkurrera med många privata 

tandläkarmottagningar.  
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6.2 ANVÄNDANDET OCH INVERKAN 

 

Avsikten med att införa styrkort i en offentlig verksamhet är att tydliggöra olika 

ansvarsförhållanden, öka delaktigheten bland alla inom organisationen samt att bidra till en öppen 

kommunikation. Ett annat motiv till införandet är att styrkorten har en fördel genom att de kan 

kombinera både finansiella mål på lång- och på kort sikt, vilket många andra styrningsverktyg 

inte kan hantera. Dessa mål ska sedan kommuniceras och brytas ner genom organisationen så att 

samtliga medarbetare är medvetna om vad som gäller under verksamhetsåret. Enligt Kaplan och 

Norton (1996) ska styrkorten på de olika nivåerna underlätta arbetet genom att förmedla 

verksamhetens övergripande målsättningar till alla de anställda. Majoriteten av våra tillfrågade 

respondenter upplever att styrkortet har haft en positiv inverkan på organisationen i sin helhet. 

Respondenterna talar om tydlighet i samband med deras arbetsuppgifter och vad som förväntas 

från dem i deras dagliga arbete. Samtliga klinikchefer upplever styrkortet som ett bra 

styrningsverktyg då verksamhetens mål tydligare kommer fram, vilket de inte upplevde att det 

gjorde med den tidigare verksamhetsplanen. Detta har också författarna Drugge och Reimbladh 

(2006) konstaterat efter att gjort undersökningar på hur de balanserade styrkorten fungerar i 

hälso- och sjukvården i Sverige. De har sett att de balanserade styrkorten skapar tydlighet och ett 

konkret sätt att arbeta på för de anställda. 

Efter att ha tagit del av våra respondenters svar angående styrkortens inverkan på organisat ionen 

kan vi se att samtliga upplever att det är införandet och användandet av de individuella styrkorten 

som har gjort störst skillnad för verksamheten. Både klinikchefer och medarbetare berättar att det 

individuella styrkortet kan fungera som ett stöd i deras dagliga arbete samt att det likaledes 

underlättar vid medarbetarsamtal och uppföljning av deras arbetsinsatser under verksamhetsåret 

vilket också Drugge och Reimbladh (2006) konstaterat i deras studie. Olve et al. (1999) tar också 

upp detta då han menar att det individuella styrkortet kan underlätta och ligga till grund för 

utvecklingssamtal och diskussion kring de förväntningar som finns på den enskilde individen. 

Olve et al. (1999) anser att det individuella styrkortet kan användas för att skapa en form av 
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självdisciplin för att medarbetarna ska kunna se vad de uppnår, samtidigt som de hela tiden kan 

jobba med att förbättra sina insatser. Genom att det individuella styrkortet lämnar en bra grund 

till diskussion mellan klinikchefer och de anställda kan man öka kvaliteten i själva 

medarbetarsamtalen. Vi ser att det individuella styrkortet har potential att öka effektiviteten inom 

Folktandvården i Uppsala län eftersom att de individuella styrkorten lämnar plats till utvärdering, 

både från individen själv men också för klinikchefen. Detta är också något som Kollberg och Elg 

(2010) kommit fram till i deras rapport. De har kunnat påvisa att styrkort kan användas inom en 

vårdverksamhet för att förbättra interna resurser samt för att stödja organisationsutvecklingen.  

Olve et al. (1999)  nämner dock en risk som kan uppstå om ledningen har fel intentioner då de 

utformar och använder sig utav styrkorten. Nämligen att styrkorten lätt kan övergå till ett 

kontrollverktyg och inte ett styrverktyg för att föra verksamheten framåt. Detta är något som 

ledning och klinikchefer bör ha i åtanke vid användandet av styrkort.  

Efter genomgången av vårt empiriska material kan vi konstatera att användandet av styrkort har 

ökar transparensen i verksamheten, arbetet har blivit tydligare och mer öppet för alla inom 

organisationen, ingen kan “komma undan”. Då varje medarbetare sätter upp sina egna mål samt 

är delaktiga vid framtagandet av klinikens mål, så blir det svårare att komma undan och agera 

“ovetande” gällande verksamhetens mål och vision. Klinikchef 1 ser detta som något positivt då 

han berättar att ingen av hans medarbetare kan komma och påstå att de inte tycker att målen är 

tillräckligt bra, då de själva har varit med och utformat dem. Klinikchefen berättar att han kan 

använda sig utav detta i hans ledarskap, som någon slags “pelare att luta sig mot”. Ledningen får 

också större insyn i klinikernas arbete i och med styrkortens mål och mått. 

Då det kommer till det individuella styrkortet så har vi genom våra respondenter fått reda på att 

det mestadels plockas fram under medarbetarsamtal och lönesamtal som ett underlag vid 

uppföljning och utvärdering. Även detta skulle kunna ses som ett sätt från klinikchefer och till 

viss del ledning att öka kontrollen inom verksamheten. Dock är dessa medarbetarsamtal inte 

enbart till för att pricka av vad medarbetarna har lyckats med under verksamhetsåret, utan det kan 

ses som ett utmärkt tillfälle för klinikchefer att motivera och engagera de anställda samt hjälpa 

dem i deras dagliga arbete. Sammantaget av det ovannämnda ser vi att det finns en risk att 

användandet av styrkort skulle kunna leda till det som Olve et al. (1999) nämner med att det kan 
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tendera till att övergå till ett kontrollverktyg som används för att utvärdera de anställdas 

prestationer.  

Olve et al. (1999) hävdar att alla organisationer inte lämpar sig till för att bryta ned styrkortet på 

lägre nivåer inom organisationen, utan att mycket hänger på vilken typ av verksamhet det handlar 

om. Eftersom att Folktandvården i Uppsala län är en till synes platt organisation kan vi se 

fördelar med att bryta ned styrkortet på lägre nivåer. En fördel vi kan härleda ur det empiriska 

materialet är att Folktandvården i Uppsala län blivit mer transparent för de som arbetar inom 

organisationen. Genom att styrkortet bryts ned i de olika leden kan man följa hela processen, från 

att de övergripande målen formuleras på ledningsnivå, till att de hamnar på kliniknivå och 

därifrån formuleras om till att de hamnar på medarbetarnivå. Genom våra intervjuer med 

respondenterna kan vi se att den röda tråden, från ledning ner till individen, blir tydligare för alla 

på Folktandvården i Uppsala län, i och med införandet av styrkortet.  

Samtliga tillfrågade respondenter hade inget att invända då det kom till styrkortets fem olika 

perspektiv. Dock så framförde några av respondenterna att de ansåg att medborgare- och 

kundperspektivet är mer i fokus i och med att de arbetar med patienterna, vilket man inte gör på 

samma sätt uppe på ledningsnivå där kunderna inte är patienterna utan Landstinget och 

politikerna. Vi tror att det är viktigt att förmedla för organisationens anställda vad de olika 

perspektiven innebär för att alla ska förstå varför man jobbar mot dem och förstå vad de betyder, 

samt att de är införstådda vad som menas med mål respektive aktiviteter. Om inte medarbetarna 

“har koll” på detta blir det svårt att arbeta med styrkorten samt ledningen får svårigheter med att 

styra sin personal åt rätt riktning. Som Kaplan och Norton (1999) nämner så är grundtanken att 

alla perspektiven ska balanseras mot varandra för att skapa en enhetlig balans inom hela 

verksamheten. Klinikchef 3 använder sig av en väldigt bra metafor då han beskriver vikten av att 

perspektiven är i balans med varandra, “Perspektiven i det individuella styrkortet brukar jag 

beskriva som en stols fyra ben, om ett ben tas bort så faller hela stolen” (Klinikchef 3).  

På styrkortet, både på de individuella och det övergripande, kan man hitta Folktandvården i 

Uppsala läns vision och strategi. Kaplan och Norton (2001) menar att strategin och visionen bör 

ingå i det vardagliga jobbet för samtliga anställda. För att alla de anställda ska kunna utföra sitt 

arbete på sådant sätt att det bidrar till framgång för hela organisationen krävs det att samtliga är 

delaktiga och har en förståelse för strategin och visionen. Ericsson och Gripne (2002) poängterar 
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vikten med en välformulerad vision och att alla inom organisationen är medvetna om denna. De 

hävdar att visionen är ett av ledningens främsta verktyg för att kunna styra och påverka 

medarbetarna. Vidare påstår Ericsson och Gripne (2002) att både ledningen och de anställda 

inom kommunal verksamhet ofta har dålig kännedom om visionen och allt vanligare är att det 

saknas en välformulerad vision. Ledningen på Folktandvården i Uppsala län påpekar att de tycker 

att det är viktigt att alla inom organisationen är medvetna om visionen och att den är tydlig. HR-

chefen upplever att alla de anställda är medvetna om verksamhetens vision och strategi. Denna 

uppfattning fick vi också efter våra intervjuer med våra respondenter vilket, som tidigare nämnts, 

är en viktig del då man arbetar med styrkort. Som Ericsson och Gripne (2002) förklarar ska 

visionen bidra till motivation och engagemang, men vi vill påstå att det finns en risk till motsatt 

effekt då några av våra respondenter upplever den som lite ”luddig” och inte riktigt förstår sig på 

dess innebörd vilket skulle kunna påverka deras arbetsmotivation och engagemang för att uppnå 

den uppsatta visionen.  

Ett resultat av våra intervjuer visar på att styrkortet inte är så lätt att använda sig utav i praktiken 

för få det att fungera som ett effektivt styrningsverktyg, som det ibland kan redovisas i 

litteraturen. Då vi ställde frågan om hur de anställda upplever användandet av styrkorten, fick vi 

långa och ingående svar. I princip alla respondenter, inklusive ledningen, ser vissa problem med 

de mål som finns formulerade i styrkortet samt styrkortets omfattning. Ledning, klinikchefer och 

medarbetare har dock lite olika uppfattningar kring användandet av styrkortet. Ledning och 

klinikcheferna tycker att styrkortet fungerar bra och att de är relativt lätta att använda sig utav, till 

skillnad från medarbetarna. Medarbetarna tycker att styrkortet innehåller alldeles för många mål 

och mått samt att det är komplicerat att använda sig av. Detta är något som Aslan och Turgay 

(2012) också kommit fram till i deras studie om styrkort inom vård och omsorg i Järfälla 

kommun. Att mellancheferna, i vårt fall klinikchefer, upplever att styrkortet har haft en positiv 

inverkan på organisationen men att mellancheferna uppfattar att deras medarbetare finner vissa 

svårigheter med att fastställa mätbara mål som samtidigt ska vara i balans med de övergripande 

målen för verksamheten. 

HR-konsulten anser att det är deras ansvar på ledningsnivå att se över så att styrkortet är så pass 

anpassat och lätthanterligt som möjligt till den verksamhet de bedriver. Men samtidigt hävdar 

hon att det är klinikchefernas uppgift att förklara själva konceptet för deras medarbetare. Vi vill 
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dock påstå att det snarare hänger på att ledningen bör se över det övergripande styrkortet för 

Folktandvården i Uppsala län för att klinikcheferna överhuvudtaget ska kunna motivera de 

anställda och förklara konceptet för dem. Eftersom att styrkortet ska brytas ned i de olika leden 

och samtidigt förmedla sin tydlighet så måste styrkortet på övergripande nivå kunna anpassas på 

de lägre nivåerna för att verksamheten ska kunna uppnå bästa resultat.  

Medarbetarna berättar också om sin frustation kring det individuella styrkortet och de problem 

som uppstår då de ska skriva ned sina egna mätbara mål för verksamhetsåret. Medarbetarna 

upplever att det är svårt att komma på mål som ska kunna mätas med hjälp av olika mått och att 

de ofta måste fråga om hjälp då de ska utforma de individuella målen. Enligt Olve et al. (1999) så 

ska inte målen och måtten vara de centrala då man utformar styrkortet, utan det är processen och 

diskussionerna runt omkring som är de viktiga.  Johnson et al. (2006) framför också en risk med 

att allt för stort fokus kan hamna på framtagandet av mål och att man missar själva komplexiteten 

i det man vill uppnå. Johnson et al. (2006) menar att styrkortet lätt kan förbise människors 

personligheter, deras känslor och värderingar. Vidare menar Johnson et al. (2006) att fokus bör 

hamna på att främja, förstå, lära och stötta de anställda inom organisationen. Detta kan vi koppla 

till det som våra respondenter berättar om de medarbetarsamtal som man har på Folktandvården i 

Uppsala län. Samtliga av de tillfrågade medarbetarna anser att de kan få hjälp från sina kollegor 

eller chefer då de uppstår problem med att formulera målen och måtten i det individuella 

styrkortet. Vi kan dock inte komma ifrån tanken att det självklart inte ska vara så pass svårt att 

formulera sina egna mål på styrkortet så att man måste be om hjälp för att inte “köra fast”.  

Medarbetare berättar att de lätt kan börja “snegla” på deras styrkort från föregående år och i brist 

på fantasi kopiera det som skrevs ned då. Då själva grundtanken med styrkortet, enligt Kaplan 

och Norton (1999), är att förmedla engagemang och delaktighet inom hela organisationen så 

brister detta då medarbetarna inte kan delta på det sättet det i själva verket är tänkt. Detta då de 

själva inte kan komma på relevanta mål för hur de ska kunna bidra till verksamhetens utveckling 

i och med att de upplever att det är för komplicerat. Detta kan vi koppla till det som Blau (1964, 

refererat i Jacobsen & Thorsvik 1997) påvisat genom att fokuseringen på mål kan leda till fusk 

och kortsiktigt tänkande bland de anställda. Genom att de brister som vi ovan har presenterat 

kring styrkortet och det individuella styrkortet på Folktandvården i Uppsala län upplever vi att 

kommunikationen och utbildningen måste förbättras för att öka de anställdas förståelse för 

styrningsverktyget.  
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En annan förklaring till att medarbetarna upplever styrkortet som svårhanterligt kan vara det som 

våra respondenter tar upp kring styrkortets omfattning, att alla inklusive ledningen, upplever att 

styrkortet tenderar till att bli, eller redan är, alldeles för omfattande. Några respondenter nämner 

att styrkortet på ledningsnivå innehåller alldeles för många och för högt uppsatta mål. Detta är 

dock något som ledningen är medvetna om och vill bli bättre på. Locke och Latham (2006) har 

under flera års tid gjort fältstudier på sambanden mellan högt uppsatta mål och medarbetares 

motivation och engagemangnivå. De studier som gjorts har kunnat visa på att högt uppsatta mål 

ses som mer motiverande än de som är lågt satta. De menar att en organisation “tjänar” på att 

sätta upp höga mål då målen ofta är kopplade till ett framtida värderat tillstånd som kommer 

gynna hela organisationen. Om en organisation lyckas uppnå dessa högt uppsatta mål, skapas en 

känsla av framgång vilket Locke och Latham (2006) ser som en ”motivationstriggare” för de 

anställda. Utifrån vår empiri har vi dock kunnat se en tendens till att medarbetarna, i och med de 

högt uppsatta målen och antalet mål, tappat viss motivation och engagemang. Vissa berättar att 

de till och med inte vet vad som står i styrkortet längre i och med att de fyllts ut så pass mycket 

under den senaste tiden. Detta styrks av Ericsson och Gripne (2002) som menar att för många mål 

och framgångsfaktorer skapar otydlighet vilket kan leda till att många medarbetare får svårt att 

komma ihåg vad som står på styrkortet. Kaplan och Norton (1999) konstaterar att antalet mål lätt 

kan bli för många. De menar att styrkort som hanterar närmare 25 mål har alldeles för många mål 

för att organisationen ska kunna koncentrera sig på att uppfylla dessa. Efter att vi studerat 

Folktandvården i Uppsala läns övergripande styrkort kan vi se att de har närmare 30 mål. 

Grundtanken med styrkort, som var att målen ska underlätta och förtydliga arbetet, anser vi 

fallerar när man använder sig av så många mål samt att detta har lett till att styrkortet blir alldeles 

för invecklat och svårt för de anställda att hantera på ett enkelt sätt. 

Det är inte endast medarbetarna som uttrycker ett visst missnöje med styrkorten, även 

klinikcheferna bedömer att det behövs en förändring då det kommer till styrkortets omfattning. 

Klinikchef 1 berättar att om styrkortet inte minskar i omfattning och fortsätter att expandera 

kommer han göra ett eget styrkort. Detta anser vi skulle vara att misslyckas med hela 

styrningskonceptet då den centrala tanken med styrkort är att hela organisationen ska använda sig 

utav styrkorten, vilket inte skulle bli fallet om vissa tillverkar sina egna styrningsverktyg.  
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6.3 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Genom det vi tidigare nämnt i diskussionen ovan så har våra respondenter haft en del åsikter då 

det kommer till bristerna i styrkortet. De flesta av respondenterna anser att förbättringar såsom 

minskade mål skulle tydliggöra vad det är organisationen strävar mot. Två av klinikcheferna 

upplever att styrkortet på förvaltningsnivå har förändrats sedan man införde styrkortet på 

Landstinget i Uppsala län. De hävdar att eftersom Landstinget är så pass stort och har så många 

verksamheter under sig som de ska styra över så ökar antalet mål på deras styrkort vilket i sin tur 

leder till att Folktandvårdens styrkort expanderar. De två klinikcheferna upplever också att många 

av de målen som tas fram på Landstingsnivå inte berör deras verksamhet på Folktandvården.  De 

ser gärna att någon form av förbättring sker gällande hur målen ska anpassas till de olika 

verksamheterna då de i dagsläget upplever att Landstingets fokus hamnar på de större 

verksamheterna, såsom Akademiska sjukhuset. Många av våra respondenter anser att målen 

måste prioriteras på ett bättre sätt. Detta kan vi urskilja i det Wisniewski och Dickson (2001) 

beskriver kring de problem de ser med att använda styrkortet inom offentliga organisationer. 

Wisniewski och Dickson (2001) åsyftar då till att dessa organisationer innehar så pass mycket 

information som ska översättas till olika specificerade perspektiv. Eftersom att Landstinget i 

Uppsala län är en så pass stor organisation så kan vi se att styrkortet kan tappa sitt fotfäste 

gällande mål och mått och lätt sväva iväg till att snarare ses som en enda stor “bank” med mått 

som ska uppnås och brytas ned till individuella mål. 

En annan synpunkt kom från medarbetare 1 som upplever att ett team-styrkort skulle kunna 

underlätta för de som jobbar i “team”. Istället för att ha ett individuellt styrkort så ser medarbetare 

1 att teamet tillsammans kan formulera gemensamma mål som de ska uppnå under 

verksamhetsåret. Vi ser dock inte detta som en ultimat lösning på de problem som idag uppstår 

med det individuella styrkortet. Då tandsköterskor och tandläkare inte alltid jobbar i ett och 

samma team, uppstår det svårigheter med att följa upp av vad gruppen har lyckats uppnå då det 

dagligen roterar personal mellan de olika teamen.  
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Sammanfattningsvis upplever vi att Folktandvården i Uppsala län bör förbättra sin 

kommunikation i alla leden, speciellt då det kommer till utbildning för medarbetarna. 

Uppenbarligen så har inte alla medarbetare en klar bild över styrkortets användningsområde då 

majoriteten av våra respondenter på klinknivå tycker att styrkortet är svårt att använda sig av då 

det bryts ner till medarbetarnivå. Genom bättre kommunikation och mer utbildning finner vi att 

styrkortet kan komma att bli enklare och tydligare, genom alla led. HR-chefen ser styrkortet som 

ett ständigt förbättringsverktyg vilken vi antyder som att de på ledningsnivå inte ser styrkortet 

som färdigutvecklat.  
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7 SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi att presentera det slutgiltiga resultatet som vi kommit fram till genom 

vår fallstudie. Slutsatsen kommer att återkopplas till frågorna som ställdes i 

problemformuleringen.  

Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara hur de balanserade styrkortet har införts på 

Folktandvården i Uppsala län. Vidare ville vi, att utifrån ett klinikperspektiv, påvisa vilken 

inverkan införandet av balanserade styrkort har haft på Folktandvården i Uppsala län. Genom den 

genomförda fallstudien har vi kunnat fördjupa våra kunskaper kring styrningsverktyget 

balanserade styrkort och därigenom anser vi att vi kunnat besvara de frågor vi ställde oss i början 

av arbetets gång. De frågor vi presenterade i problemformuleringen lyder; (1) huruvida det 

lämpar sig att använda balanserade styrkort inom den offentliga sektorn, (2) vilka 

förutsättningar som måste finnas för ett framgångsrikt införande av balanserade strykort, samt 

(3) vilka fördelar respektive nackdelar användandet av balanserade styrkort kan medföra i den 

offentliga sektorn, såsom hälso- och sjukvården.  

Vi upplever att de balanserade styrkortet går att förankra i en offentlig organisation såsom 

Folktandvården i Uppsala län då vi kunnat konstatera att arbetet har underlättats för samtliga av 

de anställda inom organisationen. Detta eftersom att det blivit tydligare vilka de olika 

ansvarsområdena är för respektive “verksamhetsnivå” och att den röda tråden, i och med de 

balanserade styrkorten, har kommit fram på ett mycket tydligare sätt, till skillnad från tidigare 

verksamhetsstyrningar. Dock har vi kunnat se att arbetet kräver mycket engagemang och 

delaktighet från alla inom organisationen, inte minst från ledningen. För att lyckas med 

balanserade styrkort måste hela organisationen engagera sig och vara delaktiga i de olika 

processerna. Vi upplever också att en viktig förutsättning är att alla vågar uttrycka sina egna 

åsikter kring styrningsverktyget då detta kan hjälpa organisationen att utveckla sin kompetens. 

Genom det empiriska materialet och den analys och diskussion vi fört ovan ser vi att det finns en 

del arbete kvar, speciellt då styrkortet hamnar på medarbetarnivå. De nackdelar som användandet 

av det balanserade styrkortet har medfört har en stark koppling till de mål som finns i styrkortet. 

De flesta upplever att målen är alldeles för omfattande och dåligt förankrade i det praktiska 

arbetet som sker på klinikerna. Många upplever också att målen är alldeles för många vilket i sin 

tur skapar otydlighet. Vi anser att förankringen av det balanserade styrkort är nära 
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sammankopplat med kommunikation och utbildning, och tror att en mer praktisk genomgång och 

utbildning för medarbetarna i användandet skulle förbättra situationen som den ser ut idag. 

Genom samtligas delaktighet, vilja och engagemang tror vi att det finns goda förutsättningar för 

att de balanserade styrkorten kommer fungera lika bra på alla nivåer i Folktandvården i Uppsala 

län. 

8 SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att presentera en diskussion som baseras på uppsatsens helhet. Därefter 

kommer vi att ge förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

Om vi hade lagt upp undersökningen på ett annat sätt kan vi inte med säkerhet garantera att denna 

studie hade fått samma utfall. Vi anser att metoden och infallsvinkeln har en avgörande betydelse 

för resultatet i alla studier, vilket även gäller i vår undersökning. Hade vi istället använt oss av en 

kvantitativ metod hade vi säkerligen fått fram liknande huvuddrag, däremot hade vi inte fått 

samma djupa förståelse av respondenternas erfarenheter av balanserade styrkort, emellertid hade 

vi fått mer generell kunskap av fler respondenter utifrån ett vidare sammanhang. Vi hade 

dessutom haft en större möjlighet att nå ut till fler respondenter vilket hade gjort vårt resultat mer 

generaliserbart. Vi anser inte att det resultat vi har kommit fram till går att generalisera till hela 

Folktandvården i Uppsala län då vi endast täckt tre utav de 19 allmänklinikerna. Dock upplever 

vi att vårt resultat verkar rimligt då tidigare publicerade studier kommit fram till liknande resultat 

och slutsatser.  

 

Vi anser att en intressant aspekt för vidare studier skulle vara att utföra en undersökning som 

behandlar balanserade styrkort ur ett medarbetarperspektiv, och då även de lägsta nivåerna inom 

organisationen.  Detta då det idag ej finns så mycket forskning utförd kring medarbetarnas 

uppfattning kring användandet av det balanserade styrkortet, utan forskning behandlar mer hur 

styrningsverktyget uppfattas av chefer på olika nivåer. I vår uppsats har vi till största delen 

intervjuat personer som befinner sig på ledning och mellanchefsnivå. Vi tror dock att en studie 

som endast fokuserar på medarbetarnas uppfattning kring de balanserade styrkorten förmodligen 

skulle påvisa ett annat resultat än de vi fått fram i vår studie.  
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 Vi finner det också intressant att undersöka det balanserade styrkortet på Landstingsnivå då de 

har det övergripande ansvaret för styrkortets innehåll. Det vore också intressant att jämföra en 

offentlig organisation med ett privat företag som båda använder sig av balanserade styrkort. Detta 

för att ta reda på om det skiljer så mycket som litteraturen påstår att det gör mellan att använda 

styrkort i den offentliga respektive privata sektorn.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till ledningen 

● Beskriv kortfattat din position 

● Har du några tidigare erfarenheter av balanserad styrning? 

Bakgrund 

● Varför infördes balanserad styrning och balanserade styrkort hos er på Folktandvården, vilka var motiven? 

● Hur såg styrsystemet ut innan ni införde balanserad styrning och styrkort? 

● Hur såg planeringsfasen ut kring införandet av balanserad styrning?  

○ Hur förberedde ni det anställda? 

○ Upplevde du något motstånd kring införandet av balanserade styrkort? 

Utformning 

● Hur ser de balanserade styrkorten ut hos er? 

● Vem är ansvarig för utvecklingen av styrkorten? 

○ Vem eller vilka har konstruerat mål och strategier? 

● Vad anser du är viktigt när man utformar ett balanserat styrkort? 

Användandet  

● Hur använder du dig av det balanserade styrkortet i ditt dagliga arbete?  

● Upplever du det balanserade styrkortet som ett lätthanterligt verktyg till skillnad från tidigare 
styrningsverktyg? 

● Vilken respons upplever du att du har fått från de anställda kring användandet av balanserade styrkort?  

● Vilka förutsättningar anser du är viktiga för användandet av styrkort? 

Effekter 

● Vilka effekter har uppnåtts i samband med arbetet med balanserad styrning? 

● Vilken effekt anser du har gjort störst skillnad? 

● Upplever ni att balanserad styrning tar med tid och resurser än andra system för styrning och ledning? 

● Vilken inverkan har den balanserade styrningen och det balanserade styrkortet haft på organisationen? 

● Hur långt har ni kommit med arbetet och finns det planer på vidareutveckling? 

● Eventuella förbättringsområden? 



 
 

66 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till klinikchefer 
Bakgrund 

● Beskriv kortfattat din position 

● Har du några tidigare erfarenheter av balanserad styrning? 

● Vilka förväntningar hade du på den nya styrmodellen? 

● Upplevde du något motstånd till införandet av balanserad styrning? 

● Vad fick du för utbildning/information kring balanserad styrning och balanserade styrkort innan det 

infördes? Är utbildning/information något som sker löpande? 

● Hur delaktiga fick ni som klinikchefer vara i själva implementeringsprocessen och utformningen av det 

balanserade styrkortet? 

○ Hur gick utformningen till av klinikernas övergripande styrkort? Vilka är delaktiga och vad finns 

det för underlag? 

Effekter 

● Vilken inverkan har den balanserade styrningen och det balanserade styrkortet haft på organisationen? 

● Vilka effekter kan du se har uppnåtts i det dagliga arbetet i och med användandet av balanserat 

styrkort? 

○ Har det för dig i ditt dagliga arbete, inneburit några större förändringar efter införandet av 

balanserad styrning? 

○ Vilken del av förändringen anser du har gjort störst skillnad? 

○ Har ni idag ett annat fokus på verksamheten än vad ni tidigare hade, innan implementeringen 

av balanserade styrkort? 

Användandet 

● Hur upplever du styrningen idag? 

○ Tar den balanserade styrningen och det balanserade styrkortet mer tid och resurser än andra 

system för styrning och ledning?  

● Uppfattar du att något av de fem perspektiven är viktigare än något annat och i så fall vilket och varför? 
Upplever du att perspektiven passar in i för att uppnå verksamhetens vision? 

● Anser du att de framtagna målen avspeglar Folktandvårdens strategi? 

● Upplever du att det går att förändra strategierna inom de olika perspektiven under arbetets gång? 

● Har din chefsposition förändrats efter införandet av balanserad styrning och i så fall, på vilket sätt? 

● Eventuella förbättringsområden? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till medarbetare 
Bakgrund 

● Beskriv kortfattat din position 

● Har du några tidigare erfarenheter av balanserad styrning? 

● Vilka förväntningar hade du på den nya styrmodellen? 

● Hur var din inställning till införandet av balanserad styrning och balanserat styrkort? 

● Fick du vara delaktig i själva implementeringsprocessen och utformningen av det balanserade styrkortet? 

● Har du fått någon utbildning i användandet av balanserade styrkortet? 

Effekter 

● Vilken inverkan har den balanserade styrningen och det balanserade styrkortet haft på organisationen? 

● Vilka effekter kan du se har uppnåtts i samband med arbetet med balanserad styrning? 

○ Har det för dig i ditt dagliga arbete, inneburit några större förändringar efter införandet av 

balanserad styrning? 

○ Vilken del av förändringen anser du har gjort störst skillnad? 

○ Har ni idag ett annat fokus på verksamheten än vad ni tidigare hade, innan implementeringen 

av BSC? 

Användandet 

● Hur upplever du styrningen idag? 

○ Tar den balanserade styrningen mer tid och resurser än andra system för styrning och ledning?  

○ Har arbetsuppgifterna förändrats efter införandet av balanserad styrning? 

● Vilka förutsättningar anser du är viktiga för användandet av styrkort? 

● Uppfattar du att något av de fem perspektiven är viktigare än något annat och i så fall vilket och varför? 

○ Upplever du att perspektiven passar in i för att uppnå verksamhetens vision? 

● Om du skulle välja ut tre ”nyckelord” som du tycker symboliserar den balanserade styrningen, vilka 

skulle det då vara? 

● Eventuella förbättringsområden? 
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Bilaga 4 – Folktandvården i Uppsala läns övergripande styrkort 
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Bilaga 5 – Folktandvården i Uppsala läns individuella styrkort 

 

 

 

 


