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SAMMANFATTNING  
 
En organisations styrning och uppföljning har tidigare främst skett genom finansiella 
nyckeltal. En modell som vuxit fram under senare år är balanserat styrkort. Metoden bygger 
på enkelhet, både chefer och anställda ska förstå innebörden en organisationens strategier. 
Luleå kommuns socialnämnd har infört balanserat styrkort. I deras verksamhetsplan för 2005 
– 2007 beskrivs att det finns en stor samstämmighet om värdet av att arbeta utifrån denna 
modell och målsättningen är att balanserad styrning ska införas på alla arbetsplatser. Syftet 
med denna studie är att öka förståelsen för hur balanserat styrkort används på arbetsplatser 
inom Kommunal verksamhet, samt identifiera faktorer som påverkar personalens attityd till 
styrkortet.  Studien är utförd vid tre äldreboenden i Luleå kommun. Som metod har jag använt 
både kvalitativ och kvantitativ metod. Jag har genomfört intervjuer med enhetschefer samt 
enkäter till personalgrupperna. I min uppsats har jag kommit fram till att det tycks finnas ett 
antal faktorer som påverkar användandet av balanserat styrkort. Grundläggande för att 
metoden ska anammas av personalen är att den är lätt att förstå. Kopplat till detta är också 
vilket språk som används. En annan viktig faktor som spelar en avgörande roll för hur 
styrkortet mottas är enhetschefernas inställning till modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ABSTRACT 
 
An organisation's control system has earlier most happened through financial key figures. A 
model that has grown forward in recent year is balanced scorecard. The method builds on 
simplicity, both managers and employees will understand the meaning of organisation's 
strategies. Luleå municipality's social board has introduced balanced scorecard. In their 
operational programme for 2005 - 2007 is described that there exists an agreement about the 
value of working on the basis of and the objective is that balanced control will be introduced 
on all workplaces. The aim with this study is to increase the understanding for how balanced 
scorecard is used on workplaces within municipal activity, and identify factors that influence 
the personnel's attitude to the scorecard. The study is performed at three public old people’s 
home in Luleå municipality. As method, I have used both qualitative and quantitative method. 
I have carried through interviews with unit managers and questionnaires to the personnel 
groups. In my essay I have found that it seems to exist a number of factors that influence the 
use of balanced scorecard. Fundamental in order to the method will be accepted of the 
personnel is that is easy to understand. Linked to this is also which language that is used. 
Another important factor that plays a crucial role for how the balanced scorecard is received is 
the unit heads' attitude. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsämnet, de problemformuleringar som kommer 
att behandlas och uppsatsens syfte.  
 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Att styra en större organisation med många anställda är en svår arbetsuppgift. Inledningsvis 
står företagsledningen inför uppgiften att formulera en affärsidé för verksamheten i stort. 
Sedan skall ett stort antal strategier utformas för hur produktion, marknadsföring, rekrytering 
och finansiering ska genomföras. Dessa uppgifter är så oerhört krävande att ingen enskild 
person skulle klara av den uppgiften. Arbetet inom ett större företag går inte ut på att 
företagsledningen själva ska lösa alla arbetsuppgifter. Detta skulle nämligen kräva kompetens 
inom en mängd områden och tid i en utsträckning, som ingen enskild person/ledning förfogar 
över. Merparten av arbetsuppgifterna måste därför lösas genom andra. Företagsledningen 
anställer personal som ska utföra arbetet. Nu blir problemet att få alla dessa medarbetare att 
arbeta mot ett sammanhängande mål på ett meningsfullt sätt. (Bergstrand, 2003) 
 
Styrning innebär att påverka individer, det vill säga mänskligt agerande och beteende. Det är 
individer som får saker gjorda i en organisation. Att styra innebär att vidta mått och steg för 
att säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för organisationen så att 
organisationen uppnår sina mål. Om alla anställda alltid gjorde det som är bäst för 
organisationen skulle ett styrsystem inte vara nödvändigt. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
Problemet är att alla medarbetare ser olika delar av företaget. Därför tänker de på olika 
problem, och därför är de benägna att arbeta på olika sätt och mot olika mål. Att leda företag 
är att skapa styrsystem så att ambitiösa medarbetare löser rätt problem med rätt mål för 
ögonen. (Bergstrand, 2003) 
 
Styrning handlar sålunda om att få organisationens olika avdelningar och medarbetare att på 
ett målinriktat och samordnat sätt genomföra sina uppgifter. Det gäller att få organisationens 
olika enheter och medarbetare att dra år samma håll, att arbeta mot gemensamma överordnade 
mål. De mål som olika enheter och medarbetare i organisationen arbetar mot ska om målen 
nås, bidra till att organisationen uppnår sina överordnande mål. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
 
Hallgårde & Johansson (1999) menar att traditionella metoder för att styra företag och 
organisationer har börjat ifrågasättas. De hävdar att en anledning till detta är att traditionell 
styrning inte är tillräckligt begriplig för medarbetarna.  Larsson & Rosengren (1995) 
framhåller att varje medarbetare i en organisation ständigt tvingas fatta en mängd beslut i sitt 
arbete. Dessa beslut är oftast små och påverkar kanske kortsiktigt bara medarbetaren själv 
eller de närmaste arbetskamraterna. Men Larsson & Rosengren (1995) framhåller att alla 
dessa beslut tillsammans bildar den kraft som för företaget framåt i rätt riktning. Vidare 
påpekar de att om medarbetarna inte har kunskap och förståelse för det gemensamma målet, 
kan alla dessa små beslut försvåra och till och med stjälpa företaget.  
 
Hallgårde & Johansson (1999) menar att företagsledning och ekonomer inte alltid talar 
samma språk som medarbetarna på ”golvet”. Det gäller att skapa en modell som alla i 
organisationen förstår. En metod som enligt dem har vuxit fram ur detta synsätt är det 
balanserade styrkortet. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Balanserat styrkort är en metod som har utvecklats av Kaplan och Norton och syftar till att 
styra en verksamhet utifrån fler mått än de traditionellt finansiella.  Olve et al (2003) menar 
att det balanserade styrkortet alltsedan det först introducerades blivit allmänt accepterat som 
en ny metod för verksamhetsstyrning både inom den privata och offentliga sfären. De anser 
också att med styrkortets hjälp kan en organisations ambitioner och målsättningar på ett 
lättförståligt sätt beskrivas och att styrkortet visat sig användbart för att kommunicera 
strategiska intentioner så att både chefer och anställda förstår innebörden av organisationens 
strategier.   
 
Johansson & Skoog (2001) varnar dock för att de indikatorer som föreslås i styrkortet är för 
inskränkta för att kunna fånga de unika drivkrafter som påverkar företagets resultat. Dessa 
drivkrafter kan exempelvis vara känslor, värden, uppfattningar, relationer och drömmar. De 
framför även kritik mot att styrkortsprocessen i vissa fall är allt för toppstyrd. De menar att 
det i dessa fall finns en överhängande risk att personalen inte känner någon delaktighet och 
inte heller förstår varför rutinerna plötsligt ska ändras. Författarna menar även att ett 
ytterligare problem är var i organisationen styrkortet ska finnas, det vill säga på vilka nivåer 
ska styrkortet införas.  
 
Ewing & Samuelson (2002) menar att en annan kritisk synpunkt gäller den snäva synen på 
styrningen som ligger bakom styrkortet. De anser att styrning enligt styrkortet enbart tycks 
handla om att fastställa ett antal mål och sedan se till att nå dessa. De individer i företagen 
som medverkar i styrningen ses som robotar. Hur dessa individer genom andra medel än ett 
styrkort skulle kunna motiveras att sköta sina arbetsuppgifter i linje med företagets långsiktiga 
mål diskuteras ej. Inte heller berörs de problem som kan uppstå när dessa individer skall öka 
informationsflödet till företagets ledning och därmed utsättas för en ökad insyn och minskad 
decentralisering. Närliggande är också synpunkten att styrkortet är ett medel för ledningen att 
driva igenom fastställd en strategi. (Ewing & Samuelson, 2002)  
 
I Luleå kommun har socialnämnden infört balanserat styrkort. I deras verksamhetsplan 2005- 
2007 beskrivs att det finns en stor samstämmighet om värdet av att arbeta utifrån modellen 
balanserad styrning. Vidare uttrycks en målsättning om att verksamhetsplanering med hjälp 
av balanserad styrning ska införas på alla arbetsplatser fram till och med 2005.  
 
Tidigare studier inom området kommunalverksamhet visar dock att balanserad styrning inte 
alltid ger någon direkt effekt på den dagliga verksamheten. Englund (2005) har studerat 
erfarenheter av balanserad styrning i en kommun. Han kom i sin studie fram till att styrkortet 
inte direkt gett någon effekt på verksamheten i kommunen. Även Nilsson (2005) har studerat 
balanserad styrning i kommunal verksamhet. Hans studie visar på vilka effekter olika 
aktörerna förväntar sig ska uppstå genom användandet av en balanserad styrning inom en 
nämnd/förvaltning. I studien framkommer att de olika aktörerna förväntningar skiljer sig åt. 
Aktörer på hög ledande ställning förväntar sig att medarbetarna, de som styrs, ska följa de mål 
som upprättas i styrkortet och att önskade effekter på så sätt uppnås. På mellannivå förväntar 
sig aktörerna att effekter ska uppstå genom att medarbetarna blir delaktiga i 
målformuleringen.  
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion har jag kommit fram till följande frågeställningar;  
 

• Hur kan arbetet bedrivs med balanserad styrning i kommunalverksamhet? 
 

• Hur kan arbetet upplevs med balanserat styrkort av enhetschefer och medarbetare i 
kommunalverksamhet? 

 
• Vilken inställning/attityd kan enhetschefer och medarbetare i kommunalverksamhet ha 

till balanserat styrkort? 
 
 
1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur balanserat styrkort används på 
äldreboenden i kommunalverksamhet, samt identifiera faktorer som påverkar enhetschefernas 
och medarbetarnas inställning/attityd till balanserat styrkort. 
 
 
1.5 BENÄMNINGAR 
 
I arbetet använder jag mig av flera olika benämningar på balanserat styrkort, bland annat 
balanced scorecard (BSC), styrkortet, balanserad styrning.   
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2. TEORI 
 
I detta kapitel redogörs den teori som ligger till grund för min empiriska undersökning. 
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av balanserat styrkort. Därefter följer de teorier 
jag bedömt som relevanta med hänsyn till syftet. 
 
 
2.1 VAD ÄR BALANSERAT STYRKORT 
 
Kullvén, (2001) beskriver det balanserade styrkortet som en modell för verksamhetsmått som 
utgår från verksamhetens strategier. Ewing & Samuelson (2002) menar att huvudtanken med 
styrkortet är att organisationer parallellt ska arbeta mot mål i fyra dimensioner (kund, process, 
finansiellt och utveckling). Målen ska härledas från företagets strategi och tanken är att 
kortsiktigt handlande kan motverkas genom att de ickefinansiella dimensionerna balanserar 
det finansiella. Enskilda mål påverkar oftast en rad olika aktiviteter som utförs inom olika 
delar och nivåer i företaget. (Ewing & Samuelson, 2002) 
 
Kullvén hävdar att styrkortet har tre syften; att klargöra, att kommunicera och att styra 
strategierna. Kaplan & Norton (1997) påpekar organisationens mål och strategi ska styras ut 
till alla medarbetare och detta bör ses som en intern marknadsföringskampanj.  Målen med en 
sådan kampanj är att skapa medvetenhet, styrkortet bör öka varje medarbetares förståelse för 
organisationens strategi. (Kaplan & Norton, 1999)  
 
Olve, et al (1997) menar att ett av syftena med styrkortet är att på ett påtagligt sätt få 
förståelse för hur visionen och de övergripande målen påverkar det dagliga arbetet. För att 
detta ska vara möjligt måste styrkortet brytas ned till en nivå så att en tillräcklig 
konkretisering och förståelse är möjlig.  Även Kaplan & Norton (1999) påpekar vikten av att 
målen översätts till konkreta handlingar som medarbetarna kan utföra. 
 
Olve et al (1997) menar att en stor del av modellens styrka ligger i själva 
framtagandeprocessen, där ett stort antal medarbetare medverkar i en gemensam analys och 
diskussion kring förutsättningarna för företaget. Arbetet bör i hög grad präglas av någon form 
av konsensus, där de prioriteringar som diskussionerna leder fram till blir väl förstådda och 
förankrade. Finns inte denna förståelse menar Olve et al (1997) att processarbetet kommer 
kännetecknas av stor frustration.  
 
Svedberg, (2003) menar att inte så sällan är det de mest självklara frågorna som kan vara de 
svåraste att formulera målen. Arbetsgrupper ställs ofta inför situationen att utifrån redan 
fastlagda arbetsplaner och policydokument fatta beslut om sin verksamhet. Processen att 
översätta denna typ av dokument till handling är inte helt enkel, i synnerhet inte i 
organisationer med en komplex uppgift och verksamhetsinriktning. Det kan gälla utbildning, 
omsorg eller sjukvård där politiska beslut fattade i sammanhang ska översättas till handling i 
ett annat inom givna ekonomiska ramar (Svedberg, 2003) 
 
Kaplan & Norton (1999) påpekar att det är viktigt med en regelbunden kommunikation kring 
styrkortet. Bergstrand (2003) hävdar att även ett mycket väl genomarbetet styrkort snart kan 
falla i glömska om det inte används regelbundet som ett uppföljningssystem. Därför måste 
styrkortet ingå i den löpande styrningen vid ledningsmöten på alla nivåer i företaget. Valda 
nyckeltal måste regelbundet ifrågasättas och bytas ut när behov uppkommer. Kullvén, (2001) 
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menar att styrkortet bör används i diskussioner mellan medarbetare, genom att medarbetaren, 
exempelvis i samband med månatliga möten, kontinuerligt ställs inför de framtagna måtten 
förstår denne lättare vikten av att arbeta mot dessa. 
 
  
2.2 ATT INFÖRA BALANSERAT STYRKORT 
 
Granér (1994) anser att det vid införande av nya arbetsmetoder är nödvändigt att ta hänsyn till 
organisationens och arbetsgruppens informella sida. Även Svedberg (2003) menar att 
organisationsutveckling handlar om att koordinera de formella respektive informella 
processerna. Han menar att organisationskultur, gruppdynamik, informell rollstruktur 
lojalitetsfält samt psykologiska kontrakt ingår i den informella organisationen medan det i den 
formella bestå av vision, mål, organisationsstruktur, formell rollstruktur samt legala kontrakt.  
 
Granér (1994) menar att oavsett om förändringen kommer uppifrån eller nedifrån innebär det 
att de berörda måste lära sig nya förhållningssätt, medarbetare kan få sin sociala tillhörighet 
hotad, makt och rollfördelningen förändras, nya intressenter gör anspråk på de gamlas revir.  
Författaren framhåller också att personalens stöd är oerhört viktigt oavsett vad förändringen 
gäller och ju mer personalintensiv en verksamhet är, desto viktigare blir personalens reaktion 
på en förändring. Även Svensson & von Otter (2001) påpekar vikten av att involverar de 
anställda i utvecklingsarbetet. 
 
De anställdas medverkan är skärskilt viktig i projekt som syftar till att förändra relationer, 
värderingar och förhållningssätt i en verksamhet. Kvalitet, samarbete och lärande går inte att 
tvinga fram. Det är mer effektivt att låta de berörda aktivt medverka i utvecklingsarbetet. 
Medverkan kan handla om att de får vara med och sätta egna mål för utvecklingsarbetet, att 
ledningen delegerar ansvar för genomförande till grupper av olika slag, att stimulera till 
erfarenhetsutbyte osv. (Svensson & von Otter, 2001)  
 
En viktig källa till kunskap om projektledning är förstås projektledarna själva. Svensson & 
von Otter, (2001) visar i sin studie av projektledarrollen att svårigheterna med 
projektledarrollen upplevdes som störst inom den offentliga sektorn, dels som följd av den 
mer komplicerade politiska beslutsprocessen. Projektledarna fick bedöma vilken kompetens 
som var viktig för att driva projektet. Projektledarna bedömde att den relationsorienterade 
kompetensen (att vara ”pedagogisk och tydlig”) och förmågan till flexibilitet (att vara 
”öppen”, att vara beredd till omprövningar) som mycket viktig. (Svensson & von Otter, 2001) 
 
I åtskilliga utvecklingsprojekt, som betonat de anställdas delaktighet, har författarna kunnat 
konstatera att medarbetarnas inflytande varit närmast obefintligt. De berörda har oftast inte 
ens känt till att det funnits något projekt, än mindre haft något reellt inflytande över 
målsättning, resurser och genomförande. (Svensson & von Otter, 2001) 
 
 
2.3 DELAKTIGHET 
 
Ett av huvudsyftena med balanserat styrkort är att skapa en delaktighet och kommunikation 
kring företagets vision och strategiska mål. Om konceptet tillämpas på fel sätt finns det en 
risk att organisationen uppfattar styrkortet som ett kontrollverktyg istället för ett styrverktyg. 
(Olve et al, 1997) 
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Det finns ont om samstämmighet när det gäller en definition av delaktighet, delvis för att 
delaktighet på arbetsplatsen kan finnas i olika former. Den mest använda definitionen enligt 
Cassar, (1999) lyder, ”en process av gemensamt beslutsfattande av två olika parter, vilka inte 
nödvändigtvis behöver vara av likvärdig hierarkisk rang, där beslutet har framtida effekt för 
dem som fattar det”. Parys, (2003) däremot definierar delaktighet som “den grad vilken en 
person deltar eller ideligen engageras i organisationens aktiviteter”  
 
Danielsson, (2002) påpekar att delaktighet även kan uppfattas olika beroende på vem i 
organisationen man frågar. Med delaktighet menar ledningen ofta att den underordnade ska 
visa uppmärksamhet för sina arbetsuppgifter, vara punktlig, underordna sig auktoriteter och 
utföra ett gott arbete. Den underordnade menar med delaktighet att få delta med sin 
kompetens i andra aktiviteter som till exempel att dela information, sätta mål, fördela resurser 
och välja arbetsmetoder. (Danielsson, 2002)  
 
Parys, (2003) menar att delaktighet kan vara direkt- indirekt. Direkt delaktighet involverar ett 
direkt personligt deltagande bland organisationens medlemmar, medan indirekt delaktighet 
innebär medverkan av organisationens medlemmar i beslutsfattande genom någon form av 
representation. Vidare menar Danielsson (2002) att delaktighet i organisationer i 
organisationer ofta handlar om delaktighet genom representation, till exempel facklig 
representation, där delaktigheten inte är individuell utan kollektiv. Massan utesluts från 
deltagande i beslutsfattande. 
 
Danielsson, (2002) påpekar att en aspekt av delaktighet är huruvida den är frivillig eller 
påtvingad. Parys, (2003) menar att frivillig delaktighet uppstår när ledningen initierar en ide 
om delaktighet som medarbetarna godtar eller vise versa. Danielsson (2002) menar att frivillig 
delaktighet initieras medarbetarna. Påtvingad delaktighet initieras genom lagstiftning, 
direktiv, eller av ledningen. Wiberg (1999) anser att skillnaden mellan en ålagd och en åtagen 
uppgift är viktig. Bakom ett åtagande ligger ett självständigt val. Strid (1999) menar att makt 
och engagemang hör ihop. Om man tvingar någon att utföra något som denne egentligen inte 
vill så kommer denne visserligen att utföra det men likgiltigt eller till och med motsträvigt. 
Tvånget behöver naturligtvis inte vara fysiskt, man kan vara tvungen av många orsaker, men 
det är mycket svårt att tvinga fram ett positivt engagemang.   
 
Parys, (2003) menar att delaktighet kan vara formell eller informell. Formell delaktighet har 
ett öppet system av regler och överenskommelser förankrade i organisationen. Informell 
delaktighet å andra sidan icke lagstadgad samstämmighet som uppkommer bland 
medlemmarnas interaktion.   
 
Delaktighet kan delas upp i aktivt, passivt och delaktigt. Aktivt deltagande innebär rätt att 
tycka till i olika frågor. De anställda har yttranderätt. Passivt deltagande är när de anställda får 
information och ges insyn i beslutsarbetet, men där de inte kan vara med och påverka. Verklig 
delaktighet är det inte förrän individerna får vara med och för en diskussion, när de är med i 
en dialog där de får gensvar och gehör för sina idéer. Men alla medlemmar i en organisation 
vill kanske inte av olika anledningar delta.  (Danielsson, 2002)  
 
Parys, (2003) påpekar att intresset att delta kan variera beroende på innehållet i det berörda 
beslutet, men även på hur organisationens medlemmar uppskattar sina chanser att påverka 
beslutet.  
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Vik, (2001) framhåller att delaktighet inte är en statisk företeelse. Det är inte heller ett värde 
som, när det väl finns, förblir på samma nivå. Därför är det inte fruktbart för en chef att skapa 
förutsättningar för medarbetarnas delaktighet för ett visst uppdrag och sedan inte mer. Det är 
mer realistiskt och givande att tänka sig delaktighetsutveckling som ett fortlöpande flöde, där 
både chef och medarbetare utvecklas att skapa allt bättre förmåga. (ibid) 
 
Vik, (2001) menar att deltagandedimensionen kan uppdelas i socialt, befrämjande respektive 
funktionellt deltagande. Kategorierna skiljer sig med avseende på den grad av individualistisk 
orientering de implicerar. Det sociala deltagandet inriktas främst på att främja relationerna till 
andra och att vidmakthålla och skapa positiva relationer medan de andra formerna mer 
fokuserar på individen. Där ges utrymme för deltagande för individens egen skull och utifrån 
sig själv, samtidigt som deltagandet kan antas gynna andra grupper. (Vik, 2001) 
 
Socialt deltagande 
Kan ske via mötesnärvaro, engagemang i positiv kommunikation med andra, involvering i 
gruppaktiviteter och liknande. (Vik, 2001) 
 
Befrämjande deltagande 
Innebär att hålla hög standards, utmana andra och ge förslag till förändringar. Det reflekterar 
viljan att vara utmanande. Definitionen av befrämjande deltagande öppnar möjligheter att se 
deltagandet som fokuserat på arbetet i sig och hur verksamheten bör drivas snarare än att det 
riktas mot organisationen, andra individer etc. (Vik, 2001) 
 
Funktionellt deltagande 
Innebär individuellt fokuserade beteenden som inkluderar utförande av ytterligare 
arbetsaktiviteter, egenutveckling och frivilligt deltagande i speciella uppdrag. Bidragen i en 
organisatorisk omgivning typiska för en dedicerad individuell bidragsgivare, vars 
organisationsengagemang, egenutveckling och deltagande är av värde för organisationen. Det 
funktionella deltagandet är mycket framträdande då de attityder, handlingar och beteenden 
som kan kopplas till det primärt utförs för att individen själv finner det värdefullt att utföra 
dem. Individernas egna målsättningar och föreställningar kopplade till arbetet och dem själva 
är av central betydelse i verksamheten, då vissa individers relation till arbetet har starka inslag 
av självförverkligande och egen tillfredställelse. (Vik, 2001) 
 
En viktig precisering av deltagandebegreppet är dess aktiva karaktär, vilket skiljer det tydligt 
från inordning och lojalitet. Individerna uttrycker tex genom socialt deltagande omsorg om 
andra. Deltagandet innebär att de på olika sätt arbetar aktivt för att andra ska få möjlighet till 
informationsutbyte, gemensamma diskussioner, dialog, delaktighet, deltagande etc.  
 
 
2.4 INFORMATION & KOMMUNIKATION 
 
Ett av syftena med information är att skapa deltagande och engagemang i verksamheten. För 
att detta ska åstadkommas krävs kunskapsinformation. För om man inte kan något om 
verksamheten kan man inte delta – och eller känna något engagemang. Engagemang står i 
direkt samband med varför man gör sitt arbete. För att känna ett moraliskt engagemang måste 
man ha information om vad man ska känna engagemang inför. Och man måste känna till inför 
vad engagemanget ska gälla. (Strid, 1999)  



TEORI 
 

 
8 

 
Larsson & Rosengren (1995) beskriver strategin för kommunikation inom organisationen i tre 
ord, veta – förstå – tycka om. Det handlar om att i första steget ge medarbetarna kunskap om 
exempelvis mål, beslut, agerande. Nästa steg är att skapa förståelse. Varför fattas ett visst 
beslut? Varför ska man göra si men inte så? Den medarbetare som fått svar på frågan varför 
har större förutsättningar att tycka om, känna sig delaktig i företagets agerande men också för 
att själv kunna agera i linje med det. Medarbetarna kan även börja ha åsikter om beslut och 
verksamhet, den som har kunskap och förståelse, bidrar ju sannolikt med betydligt mer 
relevanta och fruktbara synpunkter än han annars skulle ha gjort. (Larsson & Rosengren, 
1995) 
 
Roos, et al (2004) påpekar att för att sprida en positiv anda i organisationen, där man får en 
känsla av att mål nås, är det viktigt att med jämna mellanrum underrätta organisationen om 
framsteg och ändringar i målsättningarna.  
 
Larsson (1993) menar att tanken med information är att ett budskap skickas från en sändare 
till en mottagare och i något avseende åstadkommer en förändring av kunskap, värderingar 
eller beteende. Vidare anser Larsson (1993) att i varje organisation med mer eller mindre 
självständiga enheter och olika chefsnivåer samt kanske med informella ledare, kan vikten av 
enighet om budskapet aldrig överskattas. Bilden nedan visar de svårigheter som 
informationen kan komma att möta på sin väg ut i organisationen.  
 
Denna process fordrar följaktligen såväl ledarskap som samförstånd och lojalitet på varje 
enskild nivå. Varje chef eller informationsansvarig ska också genom sitt agerande göra 
budskapet till sitt eget. För att kunna göra detta måste han ha kunskap om, förstå och 
acceptera verksamhetens övergripande mål och betydelsen av att informationen förs vidare på 
rätt sätt. (Larsson, 1993)  
 
Varje nivå ska ta emot, förstå och acceptera samt vidarebefordra informationen på ett sådant 
sätt, att nästa nivå nås av ett budskap med samma innehållsmässiga kärna. Detta kräver, att 
man också känner delaktighet i det bakomliggande beslutet. Ju fler ringar på vattnet desto 
högre krav på enighet och lojalitet i så motto att kontrollmöjligheterna försvagas ju längre ut i 
periferin informationen kommer.  
 
En information når av naturliga skäl de olika ringarna vid olika tidpunkter. Vid en viss given 
senare tidpunkt kommer därför olika grupper/individer att befinna sig i olika faser av 
informationsprocessen avseende förståelse och acceptans. En ledningsgrupp, som förväntar 
sig ett visst agerande i organisationen som följ av informationen, måste vara medveten om 
såväl den enighet och lojalitet som krävs för att göra informationen meningsfull (delaktighet) 
och effektiv som processens olika faser och dess totala utsträckning i tid. (Larsson, 1993) 
Varje information som passerar olika nivåer i organisationen utan att omfattas av enighet och 
lojalitet kommer i slutändan att framföra ett budskap som avsändarna varken tänkt sig eller 
vill kännas vid, men som man ändå måste stå till svars för. (Larsson, 1993) 
 
Förutsättningen för varje lyckad informationsprocess – att alla nivåer i organisationen nås av 
samma budskap och att alla mottagare förstår, accepterar och agerar utifrån dess innehåll – är 
att organisationen delar de grundläggande värderingar, som utgör basen för verksamhetens 
syfte och mål. Först vid en sådan delaktighet tar varje medarbetare också sitt ansvar fullt ut 
för sin del i genomförandet av den förändring som informationen ytterst syftar till. (Larsson, 
1993) 
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2.4.1 PERCEPTION 
 
Perception betyder varseblivning, det vi uppfattar från kontexten. Men vi tar inte alltid till oss 
saker som om det vore en fotografisk registrering, utan tolkar också innebörden i 
informationen. Denna process är mycket komplex, men påverkas alltid av våra erfarenheter, 
det vi redan vet. Mottagandet och tolkningen kan ske automatiskt och kräva mycket liten 
uppmärksamhet – ibland ingen. Men det kan också vara en arbetsam process som kräver stor 
uppmärksamhet, skärskilt när informationen är helt okänd för oss eller dyker upp i ”fel” 
sammanhang. (Granberg, 2004) 
 
Perception är en aktiv process hos individen med syfte att skaffa adekvat information från 
kontexten. Författaren beskriver kontexten som full av erbjudanden (information), vilka av 
dessa erbjudanden individen tar till sig beror på en mängd faktorer som tidigare erfarenhet, 
kulturella värderingar, den aktuella situationen osv. Den aktuella situationen handlar inte bara 
om vilken situation individen just nu befinner sig i, utan också om individens ”läge” hur pigg 
eller trött denne är, om denne är irriterad över något eller stressad för att denne har för många 
bollar i luften. (Granberg, 2004) 
 
Individen kan inte alltid välja fritt vilka erbjudanden som han eller hon vill anta. 
Omgivningen kan trycka på eller tvinga individen att anta erbjudanden. Som exempel kan 
nämnas när vi som anställda försätts i arbetsmiljöer och arbetssammanhang som vi tvingas 
acceptera. Ett annat exempel kan vara att jag som individ uppfattar erbjudanden som mindre 
lockande eller kanske dåliga därför att mina tidigare erfarenheter ger dem en negativ 
laddning. Men samtidigt kan det vara så att erbjudandet är tvingande, till exempel för att det 
ges i form av direktiv till mig som anställd i en organisation. Då kan den situationen uppstå att 
läroprocesserna störs eller blockeras, eller att mitt lärande – eller kanske lärandet i teamet – 
tar sig formen av motstånd. Individen eller individerna utvecklar olika strategier för hur 
kontextens krav eller erbjudanden ska hanteras, vilka kunskaper som ska utvecklas och hur 
dessa sedan ska användas. Lärandet kan alltså ha både positiva, neutrala och negativa 
förtecken. (Granberg, 2004) 
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2.5 MOTIVATION  
 
Motivation utgör en drivkraft för individens handlingar. Motiven kan vara olika behov, 
önskemål, förväntningar mm, vilka ger upphov till handlingar i riktning mot något mål. 
Motivationen handlar om strävan efter att förverkliga ett visst mål. Motivation och mål är med 
andra ord nära sammankopplade med varandra. (Angelöw, 1991) 
 
Mål och planer är tänkta att motivera medarbetarna. Vi sätter olika nivåer att sträva efter. Men 
målen och planerna motiverar bara om de är accepterade, alltså om medarbetarna själva fått 
vara delaktiga i att bestämma dem. Målen och planerna används ofta även för att sprida ett 
visst budskap, förutom att tjäna som målsättningar. Således är det inte enbart effekter i 
agerandet som är viktigt, utan även att skapa en grund för en viss form av kommunikation. 
(Kullvén, 2001)  
 
För att motivera, måste man kommunicera. Kommunikation är helt nödvändigt för 
motivation. I själva verket är motivering helt otänkbar utan kommunikation. Men 
kommunikation är inte någon enkel sak. Det är ett känt faktum att det är svår att kommunicera 
på rätt sätt. (Gellerman, 1995) 
 
Gellerman (1995) menar att om man vill förändra människors beteende finns det tre viktiga 
saker som man måste trumfa in i deras huvuden;  
 
1) Klart och tydligt tala om vad man vill att de ska göra 
2) Få dem att känna att de kan klara av det man bett dem göra  
3) Övertyga dem om att det i allra högsta grad ligger i deras intresse att försöka 
 
Kullvén, (2001) beskriver två helt olika former av uppställning av mål och planer: 
uppbyggnad och nedbrytning. Vid uppbyggnad startar uppställandet hos medarbetarna och 
summeras, medan nedbrytning innebär att mål på övergripande nivåer bryts ner utan 
nämnvärd dialog. Den blandning som uppstår i praktiken benämns iterativ.  
 
Erdman, (2005) framhåller att framgång för nästan alla operationella initiativ ligger i 
förmågan att motivera anställda till aktion eller förändra vanor. Att göra detta är en stor 
utmaning. 
 
Svedberg (2003) menar att en fallgrop som kan uppstå är vad han kallar en motivationsklyfta. 
Denna uppstår på grund av att olika nivåer i organisationen har olika kunskap, förståelse av 
behoven, motiven och möjligheterna. Han hävdar att ledningen ofta använder åtskillig tid till 
att förbereda och planera förändringsansatser. Ledningen har sålunda stött och blött frågorna 
under lång tid, diskuterat olika alternativ och förfaringssätt. På detta sätt har man lämnat 
tveksamheten bakom sig. De medarbetare som sedan ska involveras i förändringen har 
däremot inte genomgått denna process. Risken finns då att ledningen som redan ”sett ljuset” 
projicerar sin egen förståelse på sina medarbetare. Genom denna projektion förvränger 
ledningen verkligheten och förleds tro att medarbetarna har samma kunskap, förståelse och 
motivation som de själva har. Då ligger det nära till hands att tolka medarbetarnas oförstående 
reaktioner som ett motstånd. Ledningen har då förbisett att medarbetarna behöver lika mycket 
tid, troligen mer än de själva för att förstå och ta till sig förändringen i dess olika aspekter. 
(Svedberg, 2003) 
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2.5.1 MASLOWS BEHOVSTEORI 
 
Maslow (1954) hävdar att människan har fem grundläggande behov; fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Vårt 
beteende styrs av våra behov och vår överlevnadsinstinkt därför söker människan först 
tillfredställa de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven. Maslow (1954) menar att 
behoven är ordnade i en inbördes hierarki där behov på lägrenivå måste tillfredställas innan 
behov på högre nivå uppmärksammas av individen.  
 
Ett grundläggande påstående är att människor av naturen är sökande varelser som aldrig blir 
nöjda utan söker hela tiden efter mer. Vad en individ strävar efter styrs av vad denne redan 
har. När ett behov är tillfredställt väcks ett nytt behov och det gamla fungerar inte längre som 
motivationsfaktor. Individens strävan efter att tillfredsställa sina behov blir hennes drivkraft 
eller motivation. (Maslow, 1954) 
 
Fysiologiska behov 
De fysiologiska behoven är antingen medvetna eller omedvetna. Omedvetna behov är de 
kroppsfunktioner vilka regleras automatiskt, som till exempel blodsockernivå och salthalt i 
blodet. Medvetna behov är sådant som hunger och törst. När vi är hungriga och törstiga är det 
viktigt att skaffa mat och dryck, andra behov får då mindre betydelse. Om arbetet endast ger 
utrymme för fysiologiska behov, som till exempel mat, husrum och kläder är detta tillräckligt 
för att överleva. (Nilsson et al, 1999) 
 
Trygghets och säkerhetsbehov 
Människan vill känna sig trygg, säker, veta vad som ska hända och ha någon att lita till. Vissa 
regler och normer ger trygghet. I vår kultur har behovet av trygghet gjort sig gällande genom 
lagstiftning om anställningstrygghet och olika säkerhetsföreskrifter i arbetet. 
Trygghetsbehovet handlar inte bara om lagstiftningsåtgärder utan också om att kunna känna 
en inre trygghet i sin yrkesroll. Olika kompetensutvecklingsåtgärder kan ha stödjande 
funktion för denna trygghetsupplevelse. (Nilsson et al, 1999) 
 
Kontaktbehov 
Människan har ett behov av att känna samhörighet med närstående, släkt, vänner och 
arbetskamrater. Vi vill känna att vi behövs och är älskade. Det finns även ett behov av att ge 
kärlek och vänskap till andra människor. Behov av kontakt och social gemenskap för 
personalen på arbetsplatsen kan framskymta i den arbetsorganisation som utvecklats. 
Ensamarbete blir ovanligare. Olika former av arbets-, vård- och planeringsgrupper har 
utvecklats. Intressegrupper startas via fackliga organisationer. Många arbetsplatser anordnar 
även fritidsaktiviteter, så som utflykter och idrottsturneringar för att stärka 
sammanhållningen. (Nilsson et al, 1999) 
 
Uppskattning och status 
Vi har behov av att få uppskattning från andra människor. Att känna sig kompetent och 
uppskattad ökar själförtroendet och självrespekten. Detta i sin tur gör att vi kan handla mera 
självständigt och blir inte lika beroende av andras bedömningar. Behovet av uppskattning och 
status påverkar arbetssituationen. Uppskattning från arbetsledare eller vårdtagare har en 
positiv inverkan på arbetsmotivationen. En positiv människosyn får här genomslagskraft. 
(Nilsson et al, 1999) 
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Självförverkligande 
För att kunna förverkliga oss själva krävs en insikt i egna möjligheter och begränsningar. 
Människan har ett behov av att utveckla sig själv upp till sitt individuella ideal. De människor 
som får sitt behov av självförverkligande tillfredställt, är enligt Maslow ovanligt kreativa och 
flexibla. Självförverkligande innebär en möjlighet att maximalt få använda sina egna 
inneboende resurser. (Nilsson et al, 1999)  
 
 
2.5.2 HERTZBERGS MOTIVATIONSTEORI 
 
I Hertzbergs (1959) motivationsteori är det två huvudfaktorer som avgör hur arbetsplatsen 
upplevs, Hygienfaktorer och Motivationsfaktorer. Han menar att dessa två faktorer i huvudsak 
är oberoende av varandra och påverkar beteendet på olika sätt. 
 
Hygienfaktorerna har att göra med lön, fysisk arbetsmiljö och kamratskap. De påverkar 
graden av tillfredsställelse men de kan inte framkalla motivation, dock kan motivationen 
påverkas negativt vid frånvaro av hygienfaktorer. Hertzberg menar att hygienfaktorerna 
utgörs av de förhållanden i individens omgivning som måste vara uppfyllda för att denne inte 
skall vantrivas. En hygienfaktor kan vara att arbetsplatsen är ren och trivsam, vilket inte 
fungerar som motiverande, men om den inte vore det skulle däremot motivationen påverkas 
negativt. 
 
Hertzberg menar att Motivationsfaktorer påverkar graden av tillfredsställelse men framkallar 
också motivation. En motivationsfaktor kan vara när någon ger dig beröm för ditt arbete, 
vilket leder till att du känner dig motiverad att jobba hårt för att bli uppskattad igen. 
Motivationsfaktorerna handlar om status, erkännande och möjlighet till avancemang. Detta 
innebär en upplevelse av att arbetet i sig själv är intressant. Medarbetare känner att de gör 
nytta.  (Hertzberg, 1959) 
 
 
2.6 FÖRETAGSKULTUR  
 
Företagskulturen består av den stil, de attityder och den umgängeston som påverkar och styr 
relationerna mellan människorna i organisationen. Här ingår exempelvis gemensamma 
värderingar, ledningsprinciper, traditioner, företagsmyter, språk, jargong och etiska normer. 
(Roos et al, 2004) 
 
Alvesson (2001) menar att organisationer producerar mer eller mindre tydliga kulturella drag, 
så som värderingar, normer, ritualer och språkliga uttryck och att dessa företeelser påverkar 
hur chefer och anställda beter sig. Iwarson (2001) påpekar varje arbetsplats har sin egen 
kultur, vilken färgar av sig på det mesta som sker på jobbet. Samma händelse eller situation 
kan tolkas helt olika i skilda kulturer. Inte minst gäller detta i förändringssituationer.  
 
Alla grupper utvecklar informella regler som styr medlemmarnas beteende. Det handlar om 
normer som styr hur gruppen fungerar och hur de enskilda deltagarna beter sig. Varje grupp 
utvecklar en uppsättning informella regler för ”hur man bär sig åt” eller ”så gör vi här” Denna 
typ av regler tas snart för givna, de accepteras som oföränderliga sociala realiteter. (Bolman & 
Deal, 1997) 
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Granberg & Ohlsson (2000) hävdar att begreppet kultur och då främst företagskultur har 
kommit att bli dominerande som sammanfattande uttryck för hur lärandet i organisationen kan 
utvecklas. En väl utvecklad företagskultur framställs som en förutsättning för den lärande 
organisationen. De menar att kulturbegreppet är så viktigt att ett skärskilt begrepp, 
lärandekultur har uppkommit.  
 
 
2.7 ANVÄNDARVÄNLIGHET & UPPLEVD NYTTA 
 
När en individ presenteras inför en ny teknik/modell, exempelvis balanserat styrkort, uppstår 
en mängd faktorer som påverkar deras beslut om hur och när de ska använda den. Pe´rez 
Pe´rez et al (2004) beskriver vilka dessa faktorer är och hur de påverkar varandra med hjälp 
av en modell, The technology acceptance model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1 The technology acceptance model, Pe´rez Pe´rez et al, 2004. 
 
Vidare förklarar Pe´rez Pe´rez et al (2004) att attityden till en ny teknik/modell bestäms av 
användarvänlighet och upplevd nytta. Upplevd nytta definieras här som, den grad en person 
upplever att användandet av en teknik/metod förbättrar dennes arbetsprestation eller 
underlättar arbetet på annat sätt.  
 
Upplevd användarvänlighet definieras som, den grad en person tror att användandet av en 
teknik ska vara bekymmersfri. Exempelvis vilket om tekniken/modellen är lätt att förstå eller 
är lätt att lära sig. Är Tekniken/modellen svår att förstå och användaren inte ser logiken 
bakom den påverkas användarens attityd negativt till den. (ibid) 
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2.8 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 2:2 Vad påverkar attityd/inställning. 
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3. METOD 
 
Här beskriver jag tillvägagångssättet för undersökningen. Metodkapitlet beskriver och 
motiverar de val av forskningsansats, undersökningsmetod och datainsamlingsmetod som jag 
använt mig av. 
 
 
3.1 VAL AV METOD 
 
Holme & Solvang, (1991) beskriver att det inom samhällsvetenskapen finns två olika 
metodiska angreppssätt, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den viktigaste skillnaden 
mellan dessa är hur man använder sig av siffror och statistik. Metod valet bör därför göras 
utifrån sådan kunskap och med utgångspunkt i den frågeställning man vill undersöka. Det 
behöver förstås inte vara fråga om något antingen eller. Holme & Solvang, (1991) menar att 
man med fördel kan kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma 
undersökning. De kan med sina starka och svaga sidor stärka varandra.  
 
Jag har valt att använda mig av båda metoderna för att kunna svara på frågeställningarna. Den 
kvalitativa studien syftar i första hand till att få förståelse för hur balanserat styrkort används 
inom kommuner samt enhetschefernas nytta av detta. Den kvantitativa studien syftar främst 
till att klargöra vilka faktorer som påverkar användandet av styrkortet.  
 
 
3.2 METODPRINCIP 
 
Holme & Solvang, (1991) beskriver tre olika metodprinciper. Dessa är analytiska 
metodprincipen, systemprincipen och aktörsprincipen. I praktiken renodlar man inte ett av 
kraven på en bra modell och bortser från de andra. På samma sätt renodlar man inte heller en 
enda metodprincip i en konkret forskningssituation. Man försöker komma fram till den 
kombination av principer som kan ge bästa möjliga förståelse av den företeelse man arbetar 
med. (Holme & Solvang, 1991) 
 
Om man betonar kravet på enkelhet, gör man ofta detta utifrån ett analytiskt perspektiv. 
Modellen ska vara precis och entydig, man ska kunna känna igen och isolera orsakerna. 
Modellen ska göra det möjligt att analytiskt bearbeta företeelsen. Verklighetsuppfattningen 
bygger på att helheten är summativ och att de enskilda delarna kan ges ett kvantitativt värde, 
en siffra. Helheten blir på så sätt summan av de mer elementära sociala nivåerna, summan av 
de enskilda individerna. Den kunskap som kommer fram är samtidigt oberoende av 
individerna. Med hjälp av statistiska tekniker möjliggör detta generaliseringar. (Holme & 
Solvang, 1991) 
 
Om man lägger tonvikten vid kravet på kreativitet och oförutsägbarhet, blir ofta 
aktörsprincipen utgångspunkten för detta sätt att tänka. Men detta krav kommer lätt i konflikt 
med själva logiken bakom användandet av modeller. Man lägger stor vikt vid samspelet och 
utbytet av handlingar. Man förklarar helheten utifrån delarnas egenskaper. Fokus ligger på 
enskilda aktörer. Processen möjliggör en djupare och mer helhetsinriktad uppfattning. I början 
är denna uppfattning klart och tydligt individberoende, men utifrån syftet vill man inom detta 
perspektiv avslöja de förhållanden som skapar grund för den enskilde aktörens uppfattningar. 
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(Holme & Solvang, 1991) I min undersökning utgår jag till största del från den 
analytiskaprincipen men det finns även inslag av aktörsprincipen.  
 
 
3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 
3.3.1 LITTERATURSTUDIER 
 
Arbetet med denna studie började med att jag studerade litteratur och forskningsrapporter om 
balanserat styrkort, kommunikation, delaktighet och motivation. Syftet med litteraturstudierna 
var att få fördjupad kunskap inom problemområdet. De olika databaser jag använt mig av för 
att finna lämplig litteratur var LUCIA, Emerald, och Ebsco. De sökord som användes var; 
balanserat styrkort, delaktighet, motivation, kommunikation. Sökorden har även kombinerats 
med varandra och även dess engelska motsvarigheter har använts. 
 
 
3.3.2  VAL AV STUDIEOBJEKT 
 
I Luleå kommun har socialnämnden infört balanserat styrkort. I deras verksamhetsplan 2005- 
2007 beskrivs att det finns en stor samstämmighet om värdet av att arbeta utifrån modellen 
balanserad styrning. Vidare uttrycks en målsättning om att verksamhetsplanering med hjälp 
av balanserad styrning ska införas på alla arbetsplatser fram till och med 2005.  
 
När jag studerat litteratur om balanserat styrkort har jag funnit att den i mindre utsträckning 
behandlat hur personal på ”golvet” kan engageras i styrkortet. Så när jag hörde talas om att 
socialnämnden i Luleå hade för avsikt att alla arbetsplatser inom nämnden skulle arbeta med 
balanserat styrkort väcktes mitt intresse att undersöka detta närmare.  
 
Då jag mot bakgrund av mitt syfte avsåg genomföra undersökningen på operativnivå inom 
kommunalverksamhet, föll valet på just socialnämnden i Luleå kommun. Jag valde att besöka 
Luleå kommuns hemsida. Det visade sig att enheten äldreboenden inom socialförvaltningen 
var en av de enheter som arbetat längst med balanserat styrkort, jag valde därför att 
genomföra min undersökning på denna enhet. Inom enheten fanns 27 äldreboenden, jag valde 
ut fem av dessa för min undersökning. Mina kriterier var att de skulle likna varandra med 
avseende på arbetsgruppernas storlek. Syftet med detta var att i största mån låta de undersökta 
boendena vara anonyma. 
 
 
3.3.3 DATAINSAMLINGSMETODER 
 
Kvalitativ metod 
För följande frågeställning har jag valt intervju som är en kvalitativ metod:  
 

• Hur bedrivs arbetet med balanserad styrning på arbetsplatserna? 
 

 
Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 
förstående syfte. Det centrala är dels att få en djupare förståelse av det problemkomplex som 
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studeras, dels beskriva helheten av det samanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas 
av närhet till den källa man hämtar sin information ifrån. (Holme & Solvang, 1991)  
 
För att kunna få en djupare förståelse för hur arbetet med balanserat styrkort fungerade ansåg 
jag att en kvalitativ metod var det bästa alternativet.  
 
Denscombe, (2000) beskriver tre typer av forskningsintervjuer, strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I detta fall föll valet på semistrukturerade 
intervjuer som karaktäriseras av att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas, men är flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd. Svaren är öppna och 
tyngdpunkten ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter  
 
Min första kontakt med de fem respondenterna togs via telefonsamtal. Vid detta tillfälle 
presenterade jag mig och berättade vilket syfte jag hade med undersökningen. Två av 
respondenterna tackade nej till att delta i studien. Den första respondenten som tackade nej 
beskrev att dennes kunskaper om balanserat styrkort var för dåliga p.g.a. dennes korta 
anställningstid. Den andre respondenten tackade nej p.g.a. tidsbrist. De övriga tre var positivt 
inställda till intervjuerna och var villiga att ställa upp. Vi bokade in tid för intervjuerna och 
dessa ägde sedan rum på respondenternas arbetsrum eller i angränsande rum. Intervjuerna 
varade mellan 1 – 2 timmar vardera. Jag blev trevligt bemött av de personer jag intervjuade 
och fick även uppfattningen att respondenterna jag mötte var intresserade av ämnet för min 
uppsats.  
 
Vid intervjuerna gavs respondenterna möjlighet att relativt fritt berätta om sin syn på ämnet. 
Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide, se bilaga 1. Samma intervjuguide 
användes vid samtliga intervjuer. Jag försökte hålla intervjuerna så öppna som möjligt, men 
en viss grad av strukturering var oundviklig för att få svar utifrån min intervjuguide. Det 
visade sig att vissa frågor som var angelägna för den intervjuade gav mycket uttömmande 
svar.  
 
Jag har valde att låta respondenterna på de undersökta boendena vara anonyma. Detta gjorde 
jag utifrån att respondenterna skulle känna sig så bekväma och avslappnade som möjligt 
under samtalen och för att erhålla så ärliga svar som möjligt. Detta innebar att jag inte kan 
uppge de riktiga namnen på boendena. I uppsatsen kallas de för Boende A boende B och 
Boende C. Valet gjordes med förhoppningen att en naturlig och öppen intervju skulle bidra till 
mer uttömmande svar. Vid samtliga intervjutillfällen var jag noga med att berätta att inga 
namn på personer eller arbetsplatser kommer att offentliggöras utan att det som framkommer 
under intervjun inte kommer att kunna knytas till respondenten.  
 
Intervjuerna spelades in med en av mig medhavd kassettbandspelare. Detta gjorde att jag inte 
behövde anteckna allt som sades, utan kunde därför koncentrera mig på dialogen och vilka 
följdfrågor som var aktuella. 
 
Efter intervjuerna sammanställde jag resultatet och analyserade detta utifrån mina teoristudier. 
Samtliga respondenter besvarade alla frågorna så gott de kunde. 
 
 
Kvantitativ metod 
För följande frågeställningar har jag använt enkät som är en kvalitativ metod: 
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• Hur upplevs arbetet med balanserat styrkort av baspersonalen med avseende på 
kommunikation, delaktighet, och motivation? 

 
• Vilken inställning har personalen på arbetsplatserna till balanserat styrkort? 

 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i långt större 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är 
av skärskilt intresse utifrån den frågeställning man valt. (Holme & Solvang, 1991) 
 
Enkäten 
Enkäten, se bilaga 2, sammanställdes utifrån litteraturstudierna samt från information från 
intervjuerna med enhetscheferna. Enkäten bestod av 21 frågor. Till största delen var enkäten 
utformad med påståenden där respondenterna kryssade för i vilken grad de instämde till olika 
påståenden. Till frågorna gavs fyra olika svarsalternativ, detta för att respondenten skulle 
tvingas ta ställning till påståendet eftersom det inte fanns något ”mellan” alternativ. I slutet av 
enkäten gavs respondenten möjlighet att fritt skriva vad han/hon ansåg om enkäten. Detta för 
att respondenterna skulle kunna ge synpunkter på frågeställningen och på enkäten i övrigt.  
 
Därefter sammanställde jag enkäten. Den presenteras och analyseras utifrån medelvärdet på 
respektive fråga. Byström, (1985) anser att medelvärdet många gånger kan ge värdefull 
information om en situation eller ett problem. För att räkna fram medelvärdet fick vart och ett 
av de fyra svarsalternativen en ett värde mellan ett och fyra. Ett innebär att respondenten 
instämmer helt till påståendet och 4 att respondenten inte alls instämmer i påståendet.  
 
Bortfall 
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt delades enkäten ut under möten på de olika 
boendena, då större delen av personalen medverkade. All tillsvidare anställd personal ombads 
medverka i enkäten.  
 
På boende A deltog 23 respondenter i mötet, på boende B deltog 32 respondenter och på 
boende C deltog 31 respondenter. Samtliga 86 respondenter som deltog i de aktuella mötena 
svarade på enkäten. Av dessa svarade 7 personer att de inte kände till att de på deras 
arbetsplats arbetade med balanserat styrkort och jag valde då att räkna bort dessa från 
undersökningen.  
 
 
3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
En grundläggande fråga i all forskning är datamaterialets tillförlitlighet. På forskningsspråk 
kallas detta reliabilitet. Det finns olika sätt att testa datamaterialets reliabilitet. En möjlighet är 
att upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om resultaten blir 
desamma är det ett uttryck för hög reliabilitet. Ett annat tillvägagångssätt är att flera forskare 
undersöker samma fenomen. Om flera forskare kommer fram till samma resultat är det ett 
uttryck för hög reliabilitet. (Johannessen & Tufte, 2003).  
 
Lika viktigt som det är ha en hög reliabilitet är det att ha en hög validitet. Validitet avser ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att mäta rätt sak) (Olsson& Sörensen, 
2002). Validitet innebär i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. När det gäller 
forskningsdata handlar begreppet validitet om huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar 
verkligheten och täcker de avgörande frågorna (Denscombe, 2000). 
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3.4.1 INTERVJUERNA 
 
Det kan vara svårt att uppnå reliabilitet vid kvalitativ metod då det är svårt att återupprepa 
intervjuer under likadana betingelser. Av större betydelse för hantering av mina intervjuer är 
validiteten. Vid kvalitativa studier är det svårt att avgöra hur mycket undersökarens tolkningar 
av svaren påverkar resultatet. Även intervjuarens sätt att ställa frågor påverkar 
respondenterna. Det är viktigt att inte ställa ledande frågor. Även gester eller antydningar kan 
påverka svaren. Då jag har varit ensam intervjuare vid utförandet är det svårt att veta hur mitt 
uppträdande har påverkat respondenterna. Då jag själv valt ut respondenterna har inte 
organisationsledningen kunnat styra valet av respondenter vilket kan ha ökat trovärdigheten. 
Jag informerade respondenterna om att materialet skulle hanteras konfidentiellt. 
 
 
3.4.2 ENKÄTERNA 
 
Vad gäller enkätsvaren finns det skäl att anta att dessa har god tillförlitlighet, då samtliga som 
var närvarande på mötena valde att svara. Man kan dock inte bortse från att respondenterna 
kan ha ansett att formuleringarna i frågorna har varit oklara och att det då kan ha framkallat 
ett visst svar och ibland ett annat svar hos personer som i själva verket har samma åsikt eller 
som har olika åsikt om den aktuella frågan. Reliabilitet kan mätas genom att göra två 
undersökningar med samma instrument. Det har inte gjorts in denna studie 
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4.EMPIRI  
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de intervjuer och enkäter jag genomfört.  
 
 
4.1 PRESENTATION AV ORGANISATIONEN 
 
Socialnämnden svarar för att Luleåkommuns invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett 
särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande 
samhällsinsatser. Socialförvaltningen lämnar stöd i olika former, allt ifrån information och 
rådgivning till omsorg om och vård av barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten är relativt 
detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. 
 
Enheten äldreboende ansvarar för särskilt boende, sjukvård och rehabilitering. Verksamheten 
på ett äldreboende inriktas på hjälp i det dagliga livet samt hälso- och sjukvård. Brukarna gör 
så mycket de själva klarar av och får hjälp med det de inte klarar. På boendena arbetar 
vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor samt enhetschefer. På äldreboendena har varje 
brukare sin egen lägenhet med kök och badrum. Det finns också gemensamma kök/utrymmen 
där brukarna kan äta/umgås tillsammans. Personal finns tillgänglig dygnet runt för brukarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Förenklat organisationsschema över socialnämnden i Luleå 
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4.2 INTERVJU MED ENHETSCHEF PÅ BOENDE A 
 
4.2.1 SKAPANDET AV ETT STYRKORT 
 
Respondenten berättade att socialnämnden upprättar ett övergripande styrkort som sedan styrs 
ned till socialförvaltningen. Socialförvaltningen upprättar sedan ett styrkort som styrs ned till 
de olika verksamhetsområdena. På respektive verksamhetsområde upprättar sedan varsitt 
styrkort som styrs ned till de olika arbetsplatserna.  
 
Respondenten berättar att alla enhetschefer fick en utbildning i styrmodellen innan de sedan 
skulle införa modellen på respektive arbetsplats. Hon tyckte att detta fungerade bra, bästa 
inlärning är att göra själv. 
 
Vid upprättandet av styrkortet på boende A delades personalgruppen upp i två grupper. Den 
ena gruppen handleddes av en person utifrån och den andra gruppen handleddes av 
respondenten själv.  
 
Respondenten berättade att de utgick från de parametrar som var upprättade, dessa var 
brukaren, medarbetaren, ekonomi och utveckling. Det fanns krav och förväntningar från 
enheten, förutsättningarna var givna. 
 
Respondenten beskrev att de tittade på framgångsfaktorerna, vilka faktorer det är som gör att 
målsättningen kan nås och hur ställs målen upp så att de blir mätbara. Sedan funderades det 
kring vilka handlingar som behövs för att nå målsättningen. Respondenten berättade att 
personalen satt i grupper och arbetade med dessa frågetecken, sedan samanställdes materialet. 
Två medarbetare hjälpte respondenten att samanställa materialet. 
 
 
4.2.2 METODEN 
 
Respondenten menar att arbetssättet balanserat styrkort inte skiljer sig så mycket från hur de 
jobbat tidigare. Det kallas Balanserat styrkort nu och tidigare har det kallats för måldokument 
eller andra namn, men kontentan av det är inte så annorlunda. Hon menar att det är ju samma 
sak som tidigare, varför kalla det nåt nytt. 
 
”Det är ju samma sak som tidigare, varför kalla det nått nytt” 
 
Respondenten menar att det i arbetet med styrkortet används ett svårförståeligt språk som inte 
används i dagligt tal.  När respondenten fick materialet fick hon försöka sätta sig in i det och 
översätta det för sig själv innan hon träffade personalen. Även personalen påpekade att 
språket varit för krångligt vid en uppföljning gjord av respondenten. Respondenten tyckte 
också att det var ganska svårt att placera målen i de olika områdena. 
 
”Jag var tvungen att översätta det för mig själv innan jag träffade personalen” 
 
 
4.2.3 SKILLNAD MELLAN STYRKORTET OCH TIDIGARE ARBETSSÄTT 
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Målsättningen är inte så mycket annorlunda, man kallar det för balanserat styrkort nu tidigare 
har man kallat det för måldokument eller andra namn, med kontentan av det är inte så stor 
skillnad. Det är ju samma sak som tidigare, varför kalla det nåt nytt 
 
 
4.2.4 ARBETET 
 
Respondenten berättar att de faktisk fortsatt att arbeta med styrkortet i medarbetarsamtal, där 
diskuteras hur var och en person medverkar till att målen uppnås. Respondenten berättar att 
personalen tillfrågas om de tror att målen uppnås och i så fall varför de tror det och på vilket 
sätt de medverkar till måluppfyllelse. Målen kopplas till var och en person, den som har 
arbetat med styrkortet ska också knytas till det. 
 
”Vi har faktiskt fortsatt att arbeta med det” 
 
 
4.2.5 MÄTNING 
 
Mätning sker via brukarenkäter och medarbetar enkäter. Respondenten menar att är enhetens 
ansvar att utveckla dessa enkäter och att ta fram metoder för utredning av verksamheten. 
Verksamhetens ansvar är att aktivt arbeta med individplaner som upprättas i man upprättar 
tillsammans med den boende, den boendes anhöriga, personal.  
 
 
4.2.6 FÖRDELAR 
 
Respondenten menar att det är en trygghet för henne att hon kan hänvisa till styrkortet. Hon 
tar som exempel upp kompetensutveckling. En del i personalen är inte så intresserade av 
kompetensutveckling och tycker att det är onödigt, de vill ha den tiden till annat, då kan 
respondenten ta fram styrkortet som alla varit med om att upprätta och använda det som ett 
stöd. I och med att alla varit delaktiga i styrkortet och inte motsatsig en kompetensutveckling 
så har styrkortet varit en hjälp i arbetet att komma vidare. 
 
 
4.2.7 NACKDELAR 
 
Respondenten menar att man vid användandet av styrkortet borde använda termer som är mer 
lättförståeliga. Den som tittar på ett material ska förstå vad som menas. Hon anser också att 
det skulle ha underlättat vid införandet av styrkortet om en utomstående sammanställt 
materialet. Någon som tar materialet med sig och bearbetar det, eftersom det är så mycket 
arbete med det, dessutom så blir det nya ögon som tittar på det, så att det blir riktigt 
genomtänkt. 
 
”Att man använder termer som inte förstås av medarbetarna tycker jag är en grav nackdel 
faktiskt” 
 
Respondenten menar att en grav nackdel med styrkortet är att det innehåller ett språk som inte 
förstås av medarbetarna. Det ska vara förståeligt, jag ska veta vad det är jag ska göra, det ska 
inte vara så knepigt att bara tyda vad jag ska svara på och att det är ett hinder i vägen. Sedan 
så ska man också se en återkoppling att det händer saker och ting på olika områden.  
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4.2.8 PERSONALEN 
 
Det fanns inte något stort intresse från personalen att delta i styrkortsarbetet. Respondenten 
tror att personalen kände att varför ska vi göra ytterligare ett pappersarbete och vad ska bli 
med det.  Många upplevde nog också att det var konstiga ord att man pratade om indikatorer 
och framgångsfaktorer istället för att prata på vanlig svenska. 
 
 
4.2.9 VAD BORDE FÖRÄNDRAS 
 
Respondenten tycker att man borde använda termer som är lättförståeliga, den som tittar på ett 
material ska förstå vad som menas. Respondenten tycker att det var väldigt mycket arbete 
med att samanställa materialet. Hon tycker därför att det skulle varit bra om en utomstående 
person samanställt materialet, någon som tar materialet med sig och bearbetar det, dessutom 
så blir det nya ögon som tittar på det, så att det blir riktigt genomtänkt. 
 
 
4.2.10 FRAMTIDEN 
 
Respondenten hoppas att det blir lugn och ro och att man inte inför någon ytterligare ”nyhet”. 
Inte ändrar om igen. Låt oss få arbeta med det så att vi blir trygga med det 
 
 
4.2.11 KOMMENTAR 
 
”Kostar nog mer än det smakar i förlängningen” 
 
 
4.3 INTERVJU MED ENHETSCHEF PÅ BOENDE B 
 
4.3.1 SKAPANDET AV ETT STYRKORT 
 
Vid införandet av styrkortet fick alla enhetschefer en utbildning. Respondenten upplevde att 
det fanns stor tveksamhet till den nya metoden bland enhetscheferna. Respondenten berättar 
att efter första utbildningen stod alla på huvuden och undrade vad är nu det här. Många 
undrade vad går det ut på och vad är det som är nytt i det hela. Respondenten menar dock att 
utbildningen var tillräcklig.  
 
”Alla stod på huvudet och undrade, vad är nu detta” 
 
Respondenten berättar att deras styrkort är en följd av de andra styrkorten som är gjorda på 
nivåer ovanför arbetsplatsen, det fanns vissa utgångspunkter.  
 
 
4.3.2 STYRKORTSMETODEN 
 
Respondenten menar att det som kommit ur styrkortet är en handlingsplan, med det är inte så 
lätt att göra verklighet av den, man har inte så mycket annat att komma med ekonomi. 
Respondenten menar också att det finns punkter i styrkortet som bara måste finnas där, men 
det är inget som man egentligen arbetar med. 
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”Alldeles för omständligt, en ganska enkel sak har man krånglat till” 
 
Respondenten anser att styrkortet är för omständligt, en ganska enkel sak har man krånglat 
till. Det är för krångligt för att medarbetare på golvet ska känna att det är riktigt relevant. Det 
har varit en hel del kritik både från personalens sida och från min sida. 
 
Däremot måste man ju alltid fundera på vilka förändringar som ska göras och vad man ska 
ägna sig åt. Och det ska ju på något sätt redovisas vad man gjort också, både vad man tänkt 
göra och vad man gjort. 
 
Respondenten menar att styrkortet innehåller en hel del krångliga ord som inte har varit helt 
enkla att översätta så att medarbetarna förstår innebörden. 
 
 
4.3.3 SKILLNAD MELLAN STYRKORTET OCH TIDIGARE ARBETSSÄTT 
 
Respondenten tycker inte att styrkortsmetoden skiljer sig så mycket från hur de arbetat 
tidigare. Vad ska vi göra det här året och vad har vi gjort, det är ju egentligen det går ut på. 
Styrkortet har inte medfört någon större förändring 
 
 
4.3.4 HUR FUNGERAR STYRKORTSARBETET 
 
Respondenten berättade att de följer huvuddragen i socialnämnden styrkort och menar vidare 
att det blir ju så att i dom här styrkorten skrivs det som förväntas skrivas, men vad blir det 
med det. Man vet vad som gäller men om det sen har någon praktisk effekt kan man ju fråga 
sig. Uppgiften är ju att göra vad man kan med de resurser man har. 
 
”Det blir ju så att det skrivs det som förväntas skrivas i de här styrkorten” 
 
Respondenten anser att politiskt styrda organisationer har väldigt stora problem med att säga 
vad de förväntar sig, och framför allt har de en förmåga att vara alldeles för allmänna och 
löftesrika för att egentligen gå att genomföra. Det gör ju att man garanterar både det ena och 
det andra, men till det här tillskjuter man varken resurser eller andra möjligheter att 
genomföra, om det ens är genomförbart. Man ger sig in på områden som är nästan omöjliga 
att hantera. 
 
Respondenten berättar att det i styrkortet från socialförvaltningen finns ett mål som lyder 
meningsfullt liv i Luleå. Respondenten menar att socialnämnden med detta mål gett sig in i ett 
område i mänsklig tillvaro ligger utanför deras område. Den verksamhet som bedrivs på ett 
äldreboende innehåller så rent existentiella problem. Det är klart att det är vår uppgift att göra 
det så meningsfullt som möjligt, så i den meningen är det ju inget fel på det, men då det sätts 
som målsättning från socialförvaltningens sida då blir det svårhanterligt. Detta mål är 
svårhanterligt, det kan man ju i och för sig ha olika uppfattningar om men jag känner då så i 
alla fall. Det meningsfulla skapar ju var och en det kan ingen annan göra, och det är inte 
riktigt hanterligt för personalen att göra brukarnas liv meningsfulla 
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4.3.5 MÄTNING 
 
På boende B följs målen upp via brukarenkäter. Men respondenten anser det svårt att göra 
brukarundersökningar med den typ av verksamhet de har. Brukarundersökningen vänder sig 
också till närstående, då det räknas med att ungefär 70% av de som bor på äldreboende är 
dementa. I och med detta menar respondenten att de har tappar ett viktigt steg i 
undersökningen. Närstående har sina uppfattningar, som i och för sig kan vara nog så giltiga. 
Detta gör det svårt att genomföra bra brukarundersökningar. Respondenten anser också att 
katastroferna inte framkommer på en enkät och kanske inte heller det som är riktigt bra. 
 
 
4.3.6 FÖRDELAR 
 
Respondenten menar att styrkortsarbetet till viss del varit ett demokratiskt sätt att arbeta. 
Respondenten påpekar också att de naturligtvis måste ha någon form av verksamhetsstyrning 
så på det sättet är ju styrkortet till viss hjälp. Ledningen måste ju på nåt begripligt sätt berätta 
vad dom förväntar sig, och det kan ju möjligen ha blivit en förbättring, i och med styrkortet. 
 
”Det har ju till viss del varit ett demokratiskt sätt att arbeta” 
 
 
4.3.7 NACKDELAR 
 
Respondenten tycker att balanserat styrkort är en metod som innehåller en hel del krångliga 
ord som inte har varit helt enkla att översätta till medarbetarna. Metoden är för omständlig, en 
ganska enkel sak har man krånglat till. Respondenten anser att styrkortet är för krångligt för 
att ”folk på golvet” ska känna att det är riktigt relevant. 
 
Respondenten berättar att det varit en hel del kritik både från personalens sida och från 
dennes. 
 
 
4.3.8 PERSONALENS INSTÄLLNING 
 
Respondenten tror att personalen kände sig lite frustrerade och undrade vad det här är för 
något och varför ska vi göra det här. 
 
 
4.3.9 VAD BORDE FÖRÄNDRAS 
 
Respondenten tycker att styrkortsmetoden behöver förenklas avsevärt. Respondenten skulle 
också vilja se en uppföljning av projektet. Hur mycket det har kostat. 
 
 
4.3.10 FRAMTIDEN 
 
Respondenten berättar också att de tidigare har haft andra modeller som marknadsförts på 
liknande sätt som styrkortet, men som inte visat sig vara så bra. Respondenten menar också att 
man har ju inte glömt hur det gick med den senaste ”konsult modellen”. 
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Respondenten tror att styrkortet kommer att rinna ut i sanden och ersättas av någon ny konsult 
ide. Kommer att döpas om snart, men verksamhets styrning kommer man ju att ha. 
Respondenten tror även att man fortsättningen kommer att dra sig för att genomföra sådana 
här stora projekt 
 
 
4.3.11 KOMMENTAR 
 
”Nu är det ju gjort och då får det väl ligga i någon dator så länge, det är inget som jag tittar 
på varje dag”  
 
 
4.4 INTERVJU MED ENHETSCHEF PÅ BOENDE C 
 
4.4.1 SKAPANDET AV ETT STYRKORT 
 
Respondenten berättar att arbetet med balanserat styrkort började med att alla enhetschefer 
fick en utbildning inom området. Sedan skulle de själva upprätta ett styrkort på respektive 
arbetsplats gemensamt med personalen. 
 
Respondenten berättade att när de skulle upprätta styrkortet på arbetsplatsen hade de med en 
person som hjälpte till med metoden. Denna medhjälpare lade sig inte i vilka mål som sattes 
upp utan hjälpte bara till med metoden. Personalen delades upp i grupper, och en person i 
varje grupp utsågs till sekreterare. Respondenten tyckte att det var viktigt att personalens egna 
ord kom med. 
 
De högre nivåerna hade satt upp mål och ramar för styrkortet och dessa behövde 
konkretiseras. Respondenten menar att de på arbetsplatsen framför allt diskuterade hur de 
skulle arbeta med dessa mål för att nå framgång. 
 
 
4.4.2 STYRKORTSMETODEN 
 
Respondenten tycker att styrkortsmetoden är mycket bra. Man måste försöka omsätta och 
självförstå, översätta det till det vardagliga 
 
Respondenten tycker att det är viktigt att det är struktur och det tycker hon att det har blivit 
med styrkortet 
 
 
4.4.3 SKILLNAD MELLAN STYRKORTET OCH TIDIGARE ARBETSSÄTT 
 
Respondenten menar att de har jobbat på liknande sätt tidigare och personalen har även då 
varit delaktig. 
 
Innan införandet av balanserat styrkort upprättade respondenten tillsammans med personalen 
en verksamhetsplan. Respondenten anser inte att styrkortsarbetet skiljer sig så mycket från hur 
de tidigare arbetat. Hon menar att den största skillnaden är att styrkortet är uppspaltat på ett 
annorlunda sätt med andra rubriker. Respondenten tror att arbetet gick särskilt bra i och med 
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att de på arbetsplatsen var vana att arbeta på detta sätt sedan tidigare. Det är viktigt att jag är 
positiv. 
 
 
4.4.4 HUR FUNGERAR STYRKORTSARBETET 
 
Respondenten berättar att de på arbetsplatsen har möten där målen följs upp två gånger om 
året, innan semesterperioden och innan jul. På dessa möten tas styrkortet fram och de tittar på, 
vad de skulle ha gjort och vad de har gjort. På så sätt ser de också vad de behöver prioritera 
framöver. För att det här styrkortet inte bara ska bli en produkt lyfts det upp också på 
teamträffar och möten, där de diskuterar hur det har gått, och om det som skrivits på styrkort 
också görs.  
 
Respondenten menar också att man genom styrkortet kan vara med och påverka, och då får 
man ta sitt ansvar, antingen är man aktiv och är med och påverkar eller så är man det inte, 
men då kan man inte i efterhand komma med synpunkter. 
 
 
4.4.5 MÄTNING 
 
Mätning av målen sker via medarbetarenkäter och brukarenkäter. Man ser vart man behöver 
sätta in resurserna.  
 
 
4.4.6 FÖRDELAR 
 
Respondenten menar att i och med införandet av balanserat styrkort har målsättningen blivit 
tydligare, man vet vilka förväntningar som kommer uppifrån. Det har blivit bättre struktur 
med styrkortet.  
 
”Nämndens och förvaltningens mål styrs ned så att även vårdbiträdet Karin förstår” 
 
En annan fördel med styrkortet är att personalen själva är delaktiga i arbetet. Nämndens och 
förvaltningens mål styrs ned även till vårdbiträdet Karin. Respondenten anser att det har blivit 
tydligare för alla som arbetar vad de har för mål och hur de ska jobba på deras arbetsplats för 
att uppnå dem. 
 
 
4.4.7 NACKDELAR 
 
Respondenten tyckte att vissa begrepp var lite svåra att översätta. 
 
 
4.4.8 PERSONALENS INSTÄLLNING 
 
Respondenten menar att personalen varit positiva till styrkortsarbetet. Hon berättar att hennes 
personal sedan tidigare är vana delta i liknande arbete. Personalen har varit engagerad i 
styrkortsarbetet. 
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Personalen hade lite svårt med ordvalen och de tyckte också att det var svårt att dela in målen 
i de olika perspektiven.  
 
 
4.4.9 VAD BORDE FÖRÄNDRAS 
 
Respondenten tror det skulle vara bra om det i styrkortet också skrivs ut vem som är ansvarig 
för att de olika målen och inom vilken tid detta ska ske. 
 
 
4.4.10 FRAMTIDEN 
 
Det kommer väl något nytt om kanske tio år eller nåt sånt. 
 
 
4.4.11 KOMMENTAR 
 
”Målsättningen har blivit tydligare” 
 

 
 

4.5 SAMMANFATTNING ÖVER INTERVJUERNA 
 
Ämne Enhetschef A Enhetschef B Enhetschef C 
Metoden BSC Arbetssättet inte skiljer  En ganska enkel sak har Arbetssättet inte skiljer  
  sig inte så mycket från  krånglats till sig inte så mycket från  
  hur de jobbat tidigare.   hur de jobbat tidigare. 
        
  Krångligt språk Krångligt språk Ganska krångligt språk 
        
  Svårt att dela in målen i    Svårt att dela in målen i  
  de olika perspektiven   de olika perspektiven 
        
Kommunikation Medarbetarsamtal    Medarbetarsamtal 
        
Delaktighet All personal har varit  All personal har varit  All personal har varit  
  delaktiga i arbetet delaktiga i arbetet delaktiga i arbetet 
        
Personalen Svagt intresse att delta Svagt intresse att delta Starkt intresse att delta 
       
  Problem med språket Problem med språket Problem med språket 
        
Chefernas inställning Ganska negativ Mycket negativ Ganska positiv 
 
Figur 4:1 Sammanfattning över intervjuerna. 
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4.6 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER 
 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen genomförd bland personalen på de tre 
boendena. I enkäten fanns fyra möjliga svarsalternativ, Instämmer helt, -till stor del, -till viss 
del och –inte alls. Resultatet presenteras som medelvärdet av hur personalen på de olika 
boendena har svarat.  Varje fråga presenters med en figur där jag märkt ut på en skala vilket 
medelvärde de olika boendena fick på respektive fråga. I bilaga 3 finns värdena också 
redovisade i siffror. 
 
 
Fråga 1. Jag känner till att vi arbetar med balanserat styrkort på min arbetsplats? 
 
Totalt 7 personer kände inte till att de arbetade med balanserat styrkort på arbetsplatsen, dessa 
var fördelade enligt följande; Boende A 5 respondenter, Boende B 2respondenter, Boende C 0 
respondenter. 
 
 
Fråga 2. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 
 
Boende A  Boende B  Boende C 
 

    

Mindre än 1 år

1-5 år

5-10 år

Mer än 10 år
 

 
 
 
Fråga 3. Jag har fått information om varför man infört balanserat styrkort? 
 

1 2 3 4
                                    C       BA   
        
          Instämmer helt                            -till stor del                             -till viss del                            -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen tycker att de till stor del har fått information om varför balanserat 
styrkort införts på arbetsplatsen.  
 
Boende C: På boende C instämmer personalen i hög grad om att de blivit informerade. 
Undersökningen visar också att personalen på detta boende är mer nöjda med informationen 
än personalen på boende A och B.    
 
 
Fråga 4. Jag tycker att balanserat styrkort är en metod som är lätt att förstå? 
 

1 2 3 4
      C AB   
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          Instämmer helt                          -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 

Boende A & B: Personalen tycker inte att styrkortsmetoden är helt enkel att förstå.  
 
Boende C: Personalen instämmer nästan helt i att balanserat styrkort är en metod som är lätt 
att förstå.  
 
 
Fråga 5. I arbetet med balanserat styrkort används ett språk som är lätt att förstå? 
 

1 2 3 4 
       C                      BA                         
        
          Instämmer helt                           -till stor del                            -till viss del                            -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen tycker att det språk som används i styrkortsarbetet inte är helt lätt 
att förstå. 
 
Boende C: Personalen instämmer i hög utsträckning i att det används ett språk som är lätt att 
förstå. 
 
 
Fråga 6. Det balanserade styrkortet hjälper mig att få en överblick över vad som ska 
prioriteras? 
 

1 2 3 4 
     C                  A B  
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen tycker bara till viss del att styrkortet hjälper dem att få en 
överblick över avd som ska prioriteras.  
 
Boende C: Personalen tycker att styrkortet till stor del skapar en överblick över vad som ska 
prioriteras. 
 
 
Fråga 7. Jag får löpande information om huruvida målen uppnås? 
 

1 2 3 4
                         C      B    A   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen tycker endast till viss del att de får löpande information om 
huruvida målen uppnås. 
 
Boende C: Personalen är något mer instämmande i frågan än på boende A och B. Men 
instämmandegraden är även här relativt låg. 
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Fråga 8.  Jag känner till vilka mål som satts upp i det balanserade styrkortet? 
 

1 2 3 4 
                                             A        C                B  
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A & C: personalen känner till stor del till vilka mål som satts upp i det balanserade 
styrkortet 
 
Boende B: Personalen känner delvis till vilka mål som satts upp i det balanserade styrkortet. 
 
 
Fråga 9.  Jag förstår vad de uppsatta målen innebär? 
 

1 2 3 4 
                                       AC      B  
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A, B & C: personalen på samtliga boenden anser sig förstå vad de uppsatta målen 
innebär. 
 
 
Fråga 10. På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med styrkortet? 
 

1 2 3 4 
                                               C A             B  
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A & C: Personalen anser att de i relativt hög grad arbetar regelbundet med det 
balanserade styrkortet 
 
Boende B: Personalen tycker delvis att de arbetar regelbundet med det balanserade styrkortet. 
 
 
Fråga 11. Jag är intresserad av att delta i arbetet med balanserat styrkort? 
 

1 2 3 4
    C          A  B   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                          -inte alls 
 
Boende A & B: Personalens intresse att delta i styrkortsarbetet är relativt lågt. Även 
enhetscheferna upplevde att det var ett svagt intresse från personalen. 
 
Boende C: Personalen är till stor del intresserade av att delta i styrkortsarbetet. Enhetschefen 
upplevde också att personalen var väldigt engagerade i styrkortsarbetet. 
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Fråga 12. Jag har varit delaktig i arbetet med balanserat styrkort? 
 

1 2 3 4
                                       C  A                    B   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                          -inte alls 
 
Boende A: Personalen på boendet instämmer till stor del i att de varit delaktiga i 
styrkortsarbetet. Enhetschefen menar att all tillsvidare anställd personal var delaktiga i arbetet 
med det balanserade styrkortet. 
 
Boende B: På boende B är instämmandegraden något lägre. Personalen anser inte att de varit 
fullt delaktiga i styrkortsarbetet. Enhetschefen berättar att all tillsvidareanställd personal har 
varit uppmanade att medverka i arbetet med styrkortet, alla var dock inte varit närvarande. 
 
Boende C: Personalen anser till stor del att de varit delaktiga i arbetet med styrkortet.  
 
 
Fråga 13. Jag skulle vilja vara mer delaktig i arbetet med balanserat styrkort än jag har 
varit? 
 

1 2 3 4
                 C                   B                     A 

        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A: På boende A är personalen i väldigt låg utsträckning intresserade av att vara mer 
delaktiga i styrkortsarbetet ände har varit. 
 
Boende B: Personalens intresse för att vara mer delaktig än tidigare i styrkortsarbetet är lågt.  
 
Boende C: Viljan att vara mer delaktig än tidigare i styrkortsarbetet är förhållandevis högt på 
boende C. 
 
Fråga 14. Jag deltar gärna i uppdrag som ligger utanför mitt direkta arbete? 
 
  

1 2 3 4
       C                               A   B 

        
          Instämmer helt                           -till stor del                            -till viss del                            -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen instämmer till viss del i att de gärna deltar i uppdrag som ligger 
utanför deras direkta arbete. Detta tyder på ett lågt intresse. 
 
Boende C: Personalen på boendet instämmer till stor del i att de gärna deltar i denna typ av 
uppdrag. De utmärker sig från de två andra boendena genom att ha ett relativt högt intresse för 
uppdrag utanför deras direkta arbete. 
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Fråga 15. Jag har möjlighet att påverka vilka mål som sätts upp i styrkortet? 
 

1 2 3 4
                                          C                          BA   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                          -inte alls 
 
Boende A & B: Personalen tycker att de till viss del kan påverka vilka mål som sätts upp i 
styrkortet. 
 
Boende C: Personalen instämmer till stor del i att de har möjlighet att påverka vilka mål som 
sätts upp i styrkortet. 
 
 
Fråga 16. Jag känner mig motiverad att arbeta för att uppnå målen? 
 

1 2 3 4
                                     C                    B A   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                              -till viss del                         -inte alls 
 
Boende A & B: Instämmandegraden ligger mitt i skalan 
 
Boende C: Personalen är i hög grad motiverade att arbeta för att uppnå målen i styrkortet. 
 
 
Fråga 17. Jag tycker att de i styrkortet uppsatta målen är realistiska? 
 

1 2 3 4
     C  BA   
        
          Instämmer helt                           -till stor del                             -till viss del                          -inte alls 
 
Boende A & B: Instämmandegraden ligger mitt i skalan, personalen tycker inte att målen är 
fullt realistiska men inte heller orealistiska. 
 
Boende C: Personalen instämmer i hög grad om att målen är realistiska. Detta skiljer sig 
markant från  boende A och B. 
 
 
Fråga 18. Jag känner att jag genom mitt arbete kan bidra till att uppnå målen? 
 

1 2 3 4
                                      C               A        B   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A: Instämmandegraden ligger i mitten av skalan.  
 
Boende B: Personalen instämmer i relativt låg utsträckning om att de kan bidra till 
måluppfyllelse genom deras arbete. 
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Boende C: Personalen känner att de till stor del kan bidra till att uppnå målen genom deras 
arbete 
 
 
Fråga 19. Jag trivs med mina arbetskamrater? 
 

1 2 3 4
  A C B   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A, B & C: Personalen på samtliga boenden trivs med sina arbetskamrater  
 
 
Fråga 20. På min arbetsplats stödjer och hjälper vi varandra i vårt arbete? 
 

1 2 3 4
        A           C B   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A, B & C: Personalen på samtliga boenden tycker att de stödjer och hjälper 
varandra i deras arbete. 
 
 
Fråga 21. Jag trivs med mitt arbete? 
 

1 2 3 4 
         A         CB   
        
          Instämmer helt                         -till stor del                             -till viss del                           -inte alls 
 
Boende A, B & C: Personalen på samtliga boenden trivs med deras arbete. 
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5. ANALYS & SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kopplar jag samman teori och empiri för att sedan analysera resultatet och 
därefter dra slutsatser av materialet. Först redovisas hur de olika boendena har arbetat med 
balanserat styrkort sedan följer, enhetschefernas och personalens syn på styrkortsarbetet. 
 
 
5.1 HUR BEDRIVS ARBETET MED BALANSERAT STYRKORT 
 
Arbetet med Balanserat styrkort inom socialförvaltningen började med att socialnämnden 
först upprättade ett övergripande styrkort som sedan styrs ned till socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen upprättar sedan ett styrkort utifrån riktlinjerna i socialnämndens styrkort. 
Detta styrs sedan ned till de olika verksamhetsområdena. Inom varje verksamhetsområde 
upprättades sedan styrkort som styrdes ned till de olika arbetsplatserna. När 
verksamhetsområdet äldreboende upprättade deras styrkort deltog enhetscheferna för de olika 
äldreboendena. Enhetscheferna fick sedan i uppgift att införa balanserat styrkort på deras 
respektive arbetsplatser. För varje nivå styrkortet passerar blir ramarna tydligare. 
Socialnämndens styrkort är väldigt övergripande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 Illustration över nedbrytning av styrkortet. 
 
När man på de olika äldreboendena arbetar med styrkortet handlar det om att försöka 
konkretisera målen.  
 
När styrkortet kommer ned till de olika boendena finns det redan ramar för vilka 
målsättningar som ska gälla. Inom dessa ramar kan boendena själva styra över hur de vill 
arbeta med dessa målsättningar. Styrkortsarbetet handlar då om hur medarbetarna på varje 
enskilt boende ska arbeta för att uppnå målen och vad som konkret måste göras för att lyckas 
med detta. Medarbetarnas möjlighet att påverka vilka mål som de ska arbeta mot är dock 
relativt begränsade. Kullvén (2001) kallar denna form av uppställning av mål för nedbrytning. 
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Han menar att nedbrytning innebär att mål på övergripande nivåer bryts ner utan nämnvärd 
dialog. Larsson (1993) påpekar att en svårighet med denna ”nedbrytning” är att varje nivå ska 
ta emot, förstå och acceptera samt vidarebefordra informationen på ett sådant sätt, att nästa 
nivå nås av ett budskap med samma innehållsmässiga kärna. Detta kräver, att man också 
känner delaktighet i det bakomliggande beslutet. Vidare menar Larsson (1993) att denna 
process fordrar såväl ledarskap som samförstånd och lojalitet på varje enskild nivå. Varje chef 
ska också genom sitt agerande göra budskapet till sitt eget. För att kunna göra detta måste 
denne ha kunskap om, förstå och acceptera verksamhetens övergripande mål och betydelsen 
av att informationen förs vidare på rätt sätt.  
 
När styrkortet väl har upprättats verkar det som att styrkortsarbetet också tar slut. 
Enhetscheferna hade svårt att redogöra för vad de använder styrkortet till. Det verkar som att 
när styrkortet väl är upprättat läggs det åt sida och i värsta fall helt glöms bort. Detta problem 
uppmärksammas också av Bergstrand (2003) som hävdar att styrkortet snart kan falla i 
glömska om det inte används regelbundet som ett uppföljningssystem. 
 
Det verkar som att enhetscheferna oavsett vilken inställning de har till styrkortet inte riktigt 
har klart för sig vad styrkortet ska användas till. Detta kan också ha påverkat personalen på 
boendena vid styrkortsarbetet. Om inte enhetscheferna kan se nyttan med styrkortet har de 
kanske inte heller kunnat förmedla denna till personalen. En betydande brist kan alltså vara att 
varken enhetschefer eller personalen på boendena förstår nyttan med styrkortet. Detta kan ha 
påverkat inställningen till styrkortsarbetet. 
 
 
5.2 HUR UPPLEVS ARBETET MED BALANSERAT STYRKORT 
 
5.2.1 ENHETSCHEFERNA 
 
Bland Enhetscheferna rådde delade meningar om det balanserade styrkortet. Enhetschefen på 
boende C var positivt inställd till styrkortsarbetet, medan enhetscheferna på boende A och B 
hade en mer negativ inställning.  
 
När enhetscheferna skulle beskriva hur de arbetar med styrkortet beskrev de hur de gick 
tillväga när styrkortet upprättades. Enhetschefen på boende A berättade att styrkortet ibland 
användes som grund i medarbetarsamtal, exempelvis om en medarbetare inte vill delta i en 
kompetensutveckling så kan enhetschefen hänvisa till styrkortet som medarbetaren själv varit 
med och tagit fram. I övrigt verkar det som styrkortet i bästa fall diskuteras någon gång om 
året om ens det. Enhetschefen på boende C tyckte att målsättningarna hade blivit tydligare i 
och med styrkortet och menade att detta underlättade hennes arbete. Enhetscheferna på 
boende A och B hade svårt att se några fördelar med styrkortet. Enhetschefen på boende B 
uttryckte följande: 
 
”Nu är det ju gjort och då får det väl ligga i någon dator så länge, det är inget som jag tittar 
på varje dag” 
 
Hur enhetscheferna uppskattar nyttan av styrkortet är av yttersta vikt. Enligt Pe´rez Pe´rez et 
al (2004) påverkar den upplevda nyttan av en modell inställningen till den. Om 
enhetscheferna inte upplever att styrkortet är till någon hjälp för dem kan detta leda till att 
styrkortet bara ses som extraarbete som inte leder någon vart. För att styrkortet ska tas emot 
väl måste enhetscheferna uppleva att de har nytta av det och att det underlättar deras arbete. 
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Enhetscheferna på boende A och B påtalade att de tyckte att det språk och de begrepp som 
användes i styrkortsarbetet inte var helt enkelt att förstå. De tyckte också att det var svårt att 
översätta så att medarbetarna skulle förstå. Enhetschefen på boende C ansåg däremot inte att 
detta var något problem. Enligt Pe´rez Pe´rez et al (2004) är användarvänligheten av stor 
betydelse för inställningen till metoden. Att enhetscheferna tyckte att språk och begrepp i 
styrkortsarbetet var svårförståeligt kan ha påverkat hur de upplevde styrkortets 
användarvänlighet. Detta kan vara ytterligare en förklaring till enhetschefernas inställning.  
 
Enhetschefen på boende B berättade att denne hade mindre bra erfarenheter från tidigare 
liknande projekt. Denne menade att ledningen borde ha lärt sig från tidigare misslyckanden att 
inte fästa så stor vikt vid modeller av det slag som styrkortet. Enhetschefen uttalande följande, 
”ledningen verkar inte förstå att vi kommer ihåg hur det gick förra gången ett sådant här 
projekt skulle genomföras”. Enhetschefens förtroende för ledningens beslut är mycket lågt, 
detta kan ha påverkat inställningen till styrkortsarbetet. Granberg (2004) menar att människor 
tolkar innebörden i den information som ges utifrån tidigare erfarenheter. Detta innebär att 
olika personer kan uppfatta samma information på olika sätt beroende på vilka erfarenheter de 
har.  
 
Enhetscheferna på boende A och B upplevde ett bristande intresse från personalens sida att 
delta i styrkortsarbetet. Enhetschefen på boende C upplevde däremot att personalen var 
mycket engagerade i styrkortsarbetet. En förklaring till detta kan vara att kulturen på de olika 
boendena skiljer sig åt. Iwarson (2001) påpekar att varje arbetsplats har sin egen kultur, vilken 
färgar av sig på det mesta som sker på arbetsplatsen. Samma händelse eller situation kan 
tolkas helt olika i skilda kulturer. Även Bolman & Deal, 1997 uppmärksammar att olika 
grupper utvecklar informella regler som styr medlemmarnas beteende. Det handlar om normer 
som styr hur gruppen fungerar och hur de enskilda deltagarna beter sig.  
 
 
5.2.2 PERSONALEN 
 
Användarvänlighet 
Medarbetarna på boende A och B tycker att styrkortsmodellen är ganska svår att förstå. De 
tycker också att det språk som används i styrkortsarbetet är svårförståeligt. Enhetscheferna på 
boende A och B påtalade att de tyckte att språk och begrepp i styrkortsarbetet varit svårt att 
förstå samt översätta till medarbetarna.  
 
Personalen på boende C tycker att styrkortsmodellen är ganska lätt att förstå. En orsak till 
detta kan vara att personalen på boende C redan innan styrkortets införande varit delaktiga i 
verksamhetsplaneringen. I och med detta hade de redan erfarenheter från denna typ av arbete 
och kunde kanske därför lättare ta till sig styrkortet. Enhetschefen på boende C berättade 
också att styrkortsmodellen inte skiljer sig så mycket från hur de jobbat tidigare, detta kan ha 
bidragit till att personalen på boende C i så stor utsträckning tyckte att metoden var lätt att 
förstå. Personalen på boende C tycker även att språket som används i styrkortsarbetet är lätt 
att förstå.  
 
I undersökningen finns ett relativt starkt samband mellan om personalen tycker att balanserat 
styrkort är en metod som är lätt att förstå och om språket som används i styrkortsarbetet är lätt 
att förstå.  
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Enligt Pe´rez Pe´rez et al (2004) är användarvänligheten av stor betydelse för inställningen till 
metoden. Detta kan vara en förklaring till personalens inställning till styrkortsarbetet. 
Personalen på boenden A och B tycker inte att styrkortet är användarvänligt och de har en 
ganska negativ inställning till styrkortet. Personalen på boende C däremot anser att styrkortet 
är användarvänligt och har också en positiv inställning till det. 
 
En annan aspekt av detta kan vara att arbetet med styrkortet upplevs som svårt. Medarbetarna 
som troligtvis inte är vana att arbeta med denna typ av problemställningar kan uppleva att de 
inte har tillräckliga kunskaper och kompetens för denna uppgift. De övergripande 
målsättningarna är förvisso redan fastställda men det kan ju vara nog så svårt att konkretisera 
en övergripande målsättning och få den att fungera i verkligheten. Kanske har den svåraste 
uppgiften överlåtits till de som har minst utbildning och erfarenhet att kunna lösa den. 
Svedberg (2003) menar att det inte så sällan är de mest självklara frågorna som kan vara de 
svåraste att formulera. Arbetsgrupper ställs ofta inför situationen att utifrån redan fastlagda 
arbetsplaner och policydokument fatta beslut om sin verksamhet. Processen att översätta 
denna typ av dokument till handling är inte helt enkel, i synnerhet inte i organisationer med en 
komplex uppgift och verksamhetsinriktning. Det kan gälla utbildning, omsorg eller sjukvård 
där politiska beslut fattade i sammanhang ska översättas till handling i ett annat inom givna 
ekonomiska ramar, (Svedberg, 2003)  
 
På boende A och B tycker medarbetarna inte direkt att styrkortet hjälper dem att få en 
överblick över vad som ska prioriteras på deras arbetsplats. Medarbetarna på boende C tycker 
däremot att styrkortet hjälper dem med detta. En tolkning av detta kan vara att medarbetarna 
på boende C upplever en större nytta med styrkortet än medarbetarna på boende A och B. Den 
upplevda nyttan påverkar enligt Pe´rez Pe´rez et al (2004) inställningen. 
 
Delaktighet 
Personalen på boende A och C tycker att de till stor del varit delaktiga i styrkortsarbetet 
medan personalen på boende B anser att de bara delvis varit delaktiga.  
 
När det gäller intresset att delta i styrkortsarbetet skiljer sig personalens åsikter åtskilligt åt. På 
boende C var personalen i hög utsträckning intresserade av att delta i styrkortsarbetet och de 
skulle också gärna vara mer delaktiga än de hittills varit. Personalen på boende C var också 
mycket intresserade av att delta i andra uppdra som ligger utanför deras direkta arbete.  
 
På boende B däremot är personalen i väldigt låg utsträckning intresserade av att delta i 
styrkortsarbetet och de skulle inte heller vilja vara mer delaktiga än de hittills varit, trots att de 
inte ansåg att de varit skärskilt delaktiga. Personalen på boende B är inte heller intresserade av 
att delta i andra uppdrag som ligger utanför deras direkta arbete. 
 
Personalen på boende A är inte heller de skärskilt intresserade av att delta i styrkortsarbetet 
eller i andra uppdrag och de skulle inte heller vilja var mer delaktiga i styrkortsarbetet än de 
har varit. 
 
Danielsson, (2002) betonar att alla medlemmar i en organisation kanske av olika anledningar 
inte vill delta. Han påpekar också att en aspekt av delaktighet är huruvida den är frivillig eller 
påtvingad. Parys (2003) menar att frivillig delaktighet uppstå när ledningen initierar en idé om 
delaktighet som medarbetarna godtar. Danielsson (2002) däremot menar att frivillig 
delaktighet initieras av de anställda.   
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Anledningen till att personalen på boende B inte känner sig delaktiga i arbetet med balanserat 
styrkort kan vara att de känner sig tvingade att delta i något som de egentligen inte är 
intresserade av att delta i. Det kan också vara så att medarbetarna på de olika boendena tolkar 
innebörden i begreppet delaktighet annorlunda. Även om de rent fysiskt deltar i 
styrkortsarbetet behöver inte det betyda att de känner sig delaktiga. Delaktighet kan innebära 
olika saker för olika personer. För en del personer räcker det kanske exempelvis med att sitta 
med vid ett möte, medan det för andra krävs att de får vara med att påverka vad som beslutas. 
 
Personalen på boende C anser att de har stora möjligheter att påverka vilka mål som sätts upp 
i styrkortet medan personalen på boende A och B anser att de i relativt låg utsträckning har 
denna möjlighet. På boende A och B är personalen bara delvis intresserade av att delta i 
styrkortsarbetet. På boende C däremot finns ett stort intresse från personalens sida att delta.  
 
Danielsson (2002) menar att delaktighet kan delas upp i aktivt, passivt och delaktigt. Aktivt 
deltagande innebär rätt att tycka till i olika frågor. De anställda har yttranderätt. Passivt 
deltagande är när de anställda får information och ges insyn i beslutsarbetet, men där de inte 
kan vara med och påverka. Verklig delaktighet är det inte förrän individerna får vara med och 
för en diskussion, när de är med i en dialog där de får gensvar och gehör för sina idéer. Parys 
(2003) påpekar att intresset att delta kan variera beroende på hur organisationens medlemmar 
uppskattar sina chanser att påverka beslutet. 
 
Då medarbetarna på boende A och B bara känner att de bara till viss del kan vara med och 
påverka vilka mål som sätts upp i styrkortet tyder detta på att de inte känner att deltagandet är 
”delaktigt”.  Detta kan även vara en orsak till det bristande intresset för styrkortsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:2 Matris över upplevd delaktighet och vilja att delta. 
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Motivation 
Personalen på boende C känner sig till stor del motiverade att arbeta för att uppnå uppsatta 
mål de känner också att de tillstor del kan bidra till att uppnå dessa. Personalen på boende C 
anser sig också ha stora möjligheter att påverka vilka mål som sätts upp i styrkortet och de 
tycker att målen i stor utsträckning är realistiska. 
 
Personalen på boende A och B känner en lägre motivation att arbeta för att uppnå målen än på 
boende C. På boende A och B känner personalen att de bara delvis kan bidra till att uppnå 
målen och de anser sig också ha ganska små möjligheter att påverka vilka mål ska gälla. De 
tycker också att målen bara delvis är realistiska. 
 
I Hertzbergs (1959) motivationsteori är det två huvudfaktorer som avgör hur arbetsplatsen 
upplevs, Hygienfaktorer och Motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna har att göra med lön, 
fysisk arbetsmiljö och kamratskap. De påverkar graden av tillfredsställelse men de kan inte 
framkalla motivation, dock kan motivationen påverkas negativt vid frånvaro av 
hygienfaktorer.  
 
Personalen på samtliga boenden har uppgett att de trivs med deras arbete och arbetskamrater. 
Detta tyder på att hygienfaktoerna inte har påverkat motivationen negativt.  
 
Hertzberg menar att Motivationsfaktorer påverkar graden av tillfredsställelse men framkallar 
också motivation. En motivationsfaktor kan vara att få beröm för sitt arbete, vilket leder till att 
man känner sig motiverad att jobba hårt för att bli uppskattad igen. Motivationsfaktorerna 
handlar om status, erkännande och möjlighet till avancemang. Detta innebär en upplevelse av 
att arbetet i sig själv är intressant. Medarbetare känner att de gör nytta.  (Hertzberg, 1959) 
 
En orsak till att motivationen till styrkortsarbetet skiljer sig åt mellan de olika boendena kan 
vara att personalen uppskattar möjligheterna med styrkortet på olika sätt. Personalen på 
boende C kanske uppfattar styrkortsarbetet som intressant och känner att de genom sitt 
deltagande gör nytta och att detta kanske till och med ger dem möjligheter till olika former av 
utveckling.  
 
Gellerman (1995) menar att motivation handlar om att förändra människors beteende och för 
att göra det är det viktigt att klart och tydligt informera medarbetarna om vad man vill att de 
ska göra och få dem att känna att de kan klara av detta. Sedan måste medarbetarna också 
övertygas om att det i högsta grad ligger i deras intresse att försöka genomföra det de ombetts 
göra. I och med att uppfattningen om styrkortet skiljer sig väsentligt åt mellan de olika 
boendena kan det finnas anledning att tro att man lyckats olika bra med detta.  
 
I studien fanns ett samband mellan om personalen har möjlighet att påverka vilka mål som 
sätts upp i det balanserade styrkortet och om personalen känner att de genom deras arbete kan 
bidra till att uppnå målen. Gellerman (1995) poängterar att det är viktigt att personalen känner 
att de klarar av det som de ombetts göra. Kullvén, (2001) menar att mål och planer är tänkta 
att motivera medarbetarna. Men målen och planerna motiverar bara om de är accepterade, dvs 
om medarbetarna själva fått vara delaktiga i att bestämma dem.  
 
Kommunikation/information 
Personalen på de tre boendena tycker att de givits information om varför balanserat styrkort 
införts på deras arbetsplatser. Personalen på boende A och C tycker i hög grad att de känner 
till vilka mål som satts upp i det balanserade styrkortet och att de även förstår vad dessa 
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innebär. På boende B anser personalen att de bara till viss del känner till de uppsatta målen, 
men de tycker att de förstår vad målen innebär.  
 
Larsson (1993) menar att varje nivå ska ta emot, förstå och acceptera samt vidarebefordra 
informationen på ett sådant sätt, att nästa nivå nås av ett budskap med samma 
innehållsmässiga kärna. Detta kräver, att man också känner delaktighet i det bakomliggande 
beslutet. Ju fler nivåer desto högre krav på enighet och lojalitet i och med att 
kontrollmöjligheterna försvagas ju längre ned i organisationen informationen når. Denna 
process fordrar följaktligen såväl ledarskap som samförstånd och lojalitet på varje enskild 
nivå. Varje chef eller informationsansvarig ska också genom sitt agerande göra budskapet till 
sitt eget. För att kunna göra detta måste denne ha kunskap om, förstå och acceptera 
verksamhetens övergripande mål och betydelsen av att informationen förs vidare på rätt sätt.  
 
Medarbetarna på samtliga boenden anser att den löpande informationen kring huruvida målen 
uppnås är bristfällig. Roos et al (2004) menar att det är viktigt att med jämna mellanrum 
underrätta organisationen om framsteg och om ändringar i målsättningarna. Detta för att det 
ska spridas en positiv anda i organisationen, där man får en känsla av att mål nås, vilket 
dessutom bidrar till att de anställda motiveras. På boende B anser medarbetarna att de i låg 
utsträckning arbetar regelbundet med styrkortet. Personalen på boende A och C tycker 
däremot att de till stor del arbetar regelbundet med styrkortet. Kaplan & Norton, (1999) 
påpekar vikten av en regelbunden kommunikation kring styrkortet. De menar att om styrkortet 
inte följs upp finns det risk för att det ses som en enstaka händelse, vilket gör att medarbetarna 
uppfattar kortet som ett program i mängden som tryggt kan lämnas därhän.  
 
En anledning till att uppfattningarna skiljer sig mellan medarbetarna på de olika boendena kan 
bero på enhetschefernas inställning till det balanserade styrkortet. Enhetschefernas inställning 
och engagemang till styrkortet kan ha påverkat hur de marknadsfört styrkortet till 
medarbetarna. De enhetschefer som har en negativ inställning har troligtvis svårare att 
förmedla informationen kring styrkortet på ett sådant sätt så att medarbetarna förstår och 
känner att detta är prioriterat.  Om enhetscheferna inte känner delaktighet och engagemang för 
styrkortsarbetet är det troligtvis också svårt för dem att få medarbetarna att känna detta. 
 
 
5.3 INSTÄLLNING TILL METODEN 
 
 
5.3.1 ENHETSCHEF A 
 
Enhetschefen på boendet har en ganska negativ inställning till styrkortet. Denne menade att 
styrkortet inte var speciellt användarvänligt. Främsta nackdelen var att språk och begrepp som 
används i styrkortet var svåra att förstå samt svåra att översätta till medarbetarna. 
Enhetschefen tyckte också att det var för mycket jobb med styrkortet, framförallt vid 
sammanställningen av materialet.  
 
Enhetschef A utlade följande om styrkortet: 

”Kostar nog mer än det smakar i förlängningen”  
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Figur 5:3 Vad påverkar enhetschefs A:s inställning/attityd. 
 
 
5.3.2 ENHETSCHEF B 
 
Enhetschefen har en mycket negativ uppfattning om styrkortet. Denne har svårt att se några 
som helst fördelar med styrkortet. Styrkortet är alldeles för komplicerat. Enhetschefen 
påtalade också att denne hade dåliga erfarenheter från tidigare liknande projekt. Detta har 
troligtvis påverkat inställningen till styrkortet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:4 Vad påverkar enhetschefs B: s inställning/attityd. 
 
 
5.3.3 ENHETSCHEF C 
 
Enhetschefen har en positiv uppfattning av styrkortet. Denne menar att målsättningarna har 
blivit mycket tydligare. Enhetschefen menar också att det har blivit en bättre struktur i och 
med styrkortet. Informationen har blivit tydligare. Enhetschefen upplevde också att det fanns 
intresse från personalen att delta i styrkortsarbetet.  

INSTÄLLNING/ATTITYD 
Ganska negativ 

Användarvänlighet 
Enhetschefen tycker 
att styrkortet är för 
krångligt 

Upplevd nytta 
Enhetschefen har svårt 
att komma på några 
fördelar med styrkortet 

Användarvänlighet 
Enhetschefen tycker 
att styrkortet är för 
krångligt 

Upplevd Nytta 
Har svårt att se några 
fördelar med styrkortet 

Tidigare erfarenheter 
Enhetschefen har dåliga 
erfarenheter från 
liknande projekt 

INSTÄLLNING/ATTITYD 
Mycket negativ 
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Figur 5:4 Vad påverkar enhetschefs A:s inställning/attityd. 
 
 
5.3.4 MEDARBETARE BOENDE A  
 
På boende A har personalen en ganska negativ inställning till balanserat styrkort. De tycker att 
modellen är ganska svår att förstå och att språket som används inte är helt enkelt att förstå. 
Medarbetarna anser att de varit delaktiga i styrkortsarbetet men de har egentligen inget 
intresse för detta. De tycker heller inte att de har skärskilt stora möjligheter att påverka vilka 
mål som sätts upp i styrkortet och de tycker heller inte att de uppsatta målen är realistiska. De 
upplever heller inte att de genom deras arbete kan bidra till att uppnå målen. 
 
 
5.3.5 MEDARBETARE BOENDE B 
 
Medarbetarna på boende B har en mycket negativ inställning till styrkortsarbetet. De tycker 
att modellen är svår och att språket är svårförståeligt. Medarbetarna anser inte att de varit 
skärskilt delaktiga i styrkortsarbetet och de har heller inget intresse för att delta. De tycker 
också att deras möjligheter att påverka vilka mål som sätts upp är relativt begränsade och de 
tycker inte heller att målen som har satts upp är realistiska. Medarbetarna känner sig inte 
motiverade att arbeta för att uppnå målen och de anser heller inte att de genom sitt arbeta kan 
bidra till måluppfyllelse. 
 
 
5.3.6 MEDARBETARE BOENDE C 
 
På boende C tycker medarbetarna att balanserat styrkort är en modell som är lätt att förstå. De 
har inte heller något problem att förstå språket som används. 
 
De tycker att styrkortet hjälper dem att få en överblick över vad som ska prioriteras på 
arbetsplatsen, men de anser att den löpande informationen kring huruvida målen uppnås är 
bristfällig. 
 

Upplevd nytta 
Anser att 
målsättningen har 
blivit tydligare 

Användarvänlighet 
Enhetschefen tycker 
att styrkortsarbetet 
fungerar bra 

INSTÄLLNING/ATTITYD 
Ganska Positiv 
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Medarbetarna på boende C anser att de varit delaktiga i arbetet med balanserat styrkort och de 
har också ett stort intresse för att detta arbete. De skulle gärna var mer delaktiga än de har 
varit. Medarbetarna tycker att deras möjligheter att påverka vilka mål som sätts upp i 
styrkortet är ganska stora och de anser även att de uppsatta målen är realistiska. De känner 
också att de genom deras arbete kan bidra till att uppnå målen. 
 
 
5.4 SAMMANFATTNING 
 
Det råder delade meningar om balanserat styrkort bland de tre boendena. På boende C har 
både enhetschefen och personalen en generellt positiv inställning till styrkortsarbetet. På 
boende A och B däremot hade både enhetscheferna och medarbetarna en mer negativ 
inställning till styrkortsarbetet. Framförallt enhetschefen på boende B var mycket negativ i 
sina utlåtanden.  
 
Enhetscheferna på boende A och B var ganska kritiska till styrkortet. Detta kan ha överförts 
även till personalen på dessa boenden. Eftersom cheferna var kritiska till styrkortet är en trolig 
konsekvens av detta att de inte engagerat sig särskilt mycket i arbetet med det. Detta kan ha 
medfört att styrkortsarbetet på dessa boenden inte blivit prioriterat och att för lite tid avsatts 
för detta. Personalen har då kanske inte haft möjlighet att sätta sig in i arbetet med balanserat 
styrkort och upplever därför styrkortsarbetet negativt.  
 
Enhetschefen på boende C däremot var positiv till det balanserade styrkortet vilket även 
personalen på boende C var. Utifrån detta verkar det som att en viktig faktor för hur 
styrkortsarbetet upplevs är enhetschefens inställning till styrkortet. En förklaring till detta kan 
vara att en chef som har en positiv inställning till styrkortsarbetet lägger troligtvis ned mer tid 
och kraft på att engagera personalen och avsätter mer tid till själva styrkortsarbetet.  
 
En annan aspekt som kan vara av betydelse till att de olika boendena har så olika syn på 
styrkortet kan vara att kulturen skiljer sig på de olika arbetsplatserna. Det kan vara så att det 
är kulturen på arbetsplatsen som avgör hur styrkortet upplevs. Enhetschefen och medarbetarna 
på ett boende verkar inom samma kultur och detta kan vara en förklaring till att de har 
liknande inställning till styrkortet. Det påpekas av Iwarson (2001) att varje arbetsplats har sin 
egen kultur, vilken färgar av sig på det mesta som sker på arbetet och att samma händelse 
eller situation kan tolkas helt olika i skilda kulturer.  
 
En faktor som kan ha betydelse är hur länge personalen har arbetet på arbetsplatsen. 
Undersökningen visar att boende A och B har en liknande struktur gällande hur länge 
personalen arbetat där. Hos dessa boenden har de flesta i personalen arbetat mer än 5 år 
medan det hos boende C är mellan 1 – 5 år. På boende C hade majoriteten av personalen inte 
arbetat särskilt länge på arbetsplatsen när balanserat styrkort infördes, detta kan ha gjort att de 
var mer mottagliga för förändringar då de kanske inte riktigt kommit in i de befintliga 
rutinerna.  
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6. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion angående undersökningens resultat samt syfte 
och problemformuleringar. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där metodproblemen 
diskuteras samt förslag till fortsatta studier. 
 
 
6.1 SLUTLEDNINGAR 
 
Arbetet med balanserat styrkort på äldreboenden i Luleå kommun består främst i att varje 
boende ska upprätta varsitt styrkort utifrån givna ramar. När styrkortet väl är upprättat verkar 
det lätt falla i glömska.  Ett problem verkar vara att få medarbetarna och enhetscheferna att 
engagera sig i styrkortsarbetet. Det är ingen självklarhet att dessa är intresserade av att delta i 
styrkortsarbetet bara för att de ges möjlighet. Tvärtom verkar stora delar av personalen vara 
ointresserade av arbetet med balanserat styrkort. 
 
De faktorer som främst påverkar inställningen till styrkortet är vilken kultur som råder på 
arbetsplatsen, hur man värderar nyttan av styrkortet och om styrkortet uppfattas som 
användarvänligt.  
 
När det gäller enhetscheferna pekar undersökningen på att det är av yttersta vikt att styrkortet 
är användarvänligt, alltså att modellen är lätta att förstå och sätta sig in i. Det är också mycket 
viktigt hur enhetscheferna uppskattar nyttan av styrkortet. Om de inte ser någon nytta med 
styrkortet leder det till att styrkortsarbetet upplevs som onödigt och detta påverkar deras 
inställning. Att styrkortsmodellen är lätt att förstå är viktigt för att det kan påverka hur 
enhetscheferna upplever nyttan av styrkortet. Om styrkortet är alldeles för komplicerat så att 
enhetscheferna inte förstår innebörden av det, blir det också svårt att se vilken nytta det skulle 
fylla.  
 
Medarbetarnas inställning påverkas framför allt av enhetschefens inställning och den rådande 
kulturen på arbetsplatsen. Det är även för medarbetarna viktigt att styrkortet är lätt att förstå 
samt att de kan se nyttan med styrkortet. 
 
För att skapa en positiv inställning till styrkortsarbetet bland medarbetare och enhetschefer är 
det viktigt att modellen är lätt att förstå och arbeta med. Det är också viktigt att nyttan av 
styrkortet framhålls så att alla känner att styrkortsarbetet leder till något positivt. Har man 
lyckats med detta ökar förutsättningarna för att styrkortet ska upplevas som något bra. En 
annan faktor som inte bör glömmas är den kultur som råder på arbetsplatserna. 
Företagskulturen påverkar starkt hur styrkortet kommer att uppfattas av medarbetarna på 
arbetsplatsen.  
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6.1 Faktorer som påverkar inställningen till balanserat styrkort 
 
 
6.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Studien visar på att det inte är helt enkelt att involvera alla medarbetare i styrkorts arbetet. 
Alla är inte heller intresserade av att delta. I studien framkom också att balanserat styrkort 
som metod kan upplevs som ganska krånglig och svår att förstå. Detta resultat är 
anmärkningsvärt med tanke på att Kaplan & Norton (1999) beskriver att en av styrkortets 
främsta fördelar är att det är så enkelt att förstå så att medarbetare på alla nivåer i 
organisationen kan delta.  Om medarbetare på alla nivåer i organisationen ska kunna känna att 
styrkortet är greppbart behöver det förenklas.  
 
I studien framkom också att det kan vara svårt att få medarbetarna att känna sig delaktiga i 
styrkorts arbetet. Detta problem framhålls även av Johansson & Skoog (2001) som menar att 
det finns en överhängande risk att personalen inte känner någon delaktighet i styrkorts arbetet 
och inte heller förstår varför rutinerna plötsligt ska ändras. Även om medarbetarna rent 
praktiskt deltagigt i själva upprättandet av styrkortet är detta inte någon garanti för att de 
verkligen känner sig delaktiga i det. Att medarbetarna inte känner sig delaktiga kan vara en 
konsekvens av att de tycker styrkortet är svårt att förstå och därmed inte förstår vad det går ut 
på och vad det ska leda till. 
 
Olve et al (2003) menar att styrkortet visat sig användbart för att kommunicera strategiska 
intentioner på ett lättförståeligt sätt så att både chefer och anställda förstår innebörden av 
organisationens strategier.  Min undersökning visar att så inte alltid är fallet. Både bland 
chefer och personal framförs kritik mot att styrkortet är för krångligt. 
 
Ett av de största problemen med styrkortet tycks vara att engagera personalen i det och få dem 
att förstå varför styrkortet är viktigt. Om medarbetare på alla nivåer i organisationen skall 
delta i styrkortsarbetet behöver styrkortet förenklas.  
 
Att upprätta ett styrkort kräver oftast mycket tid och resurser. Men när det väl är upprättat 
verkar det lätt falla i glömska. Fokus ligger på att ställa upp ett antal mål, sedan anses 
styrkortsarbetet vara avslutat, tills det är dags att revidera målen.  Det verkar vara svårt att 
hålla liv i styrkortet. En annan aspekt är huruvida det önskvärt att alla medlemmar i 
organisationen deltar i styrkortets arbetet. Det kanske inte alltid är den bästa lösningen.  
Problemet blir då istället att avgöra vilka som ska delta. 
 

INSTÄLLNING/ATTITYD 

ANVÄNDARVÄNLIGHET ENHETSCHEFENS INSTÄLLNING 
 

KULTUR  

TIDIGARE ERFARENHETER UPPLEVD NYTTA 
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6.3 METODDISKUSSION 
 
Undersökningen har genomförts längst ned i organisationen vilket betyder att det är 
uppfattningarna bland enhetschefer och medarbetare på denna nivå som behandlas. Om 
studien gjorts på hela organisationen hade resultatet kanske blivit annorlunda.  
 
Undersökningen har genomförts genom intervjuer med enhetscheferna och 
enkätundersökning bland medarbetarna. Detta gör att resultaten från dessa två 
datainsamlingsmetoder inte är direkt jämförbara.  
 
En annan brist kan vara att respondenterna missuppfattat frågor i enkäten och att detta har 
påverkat resultatet. Vid intervjuerna finns risk att intervjuarens egna uppfattningar har 
påverkar respondenterna eller att frågorna varit ledande. En annan svaghet kan vara frågornas 
relevans. Jag har försökt att begränsa dessa risker genom att enkäten först testades på två 
personer som fick komma med synpunkter på brister.  
 
Jag är medveten om att min uppdelning av teorier kan vara en brist på grund av att den kan 
utesluta andra faktorer som är av betydelse för inställningen. Man kan till exempel tänka sig 
att enhetscheferna och medarbetarnas inställning styrs av andra faktorer än de som nämns i 
min teoretiska utgångspunkt.  
 
Jag har under studiens gång varit medveten om dessa problem och försök att beakta dessa på 
olika sätt. 
 
 
6.4 STUDIENS BIDRAG 
 
Mycket har skrivits om balanserat styrkort och dess lämplighet i olika sammanhang. De flesta 
studier som gjorts på området utgår från ett ledningsperspektiv. Detta innebär att 
medarbetarnas uppfattningar och värderingar kommit i skymundan när det gäller studier om 
balanserat styrkort. Majoriteten av de studier som gjorts behandlar styrkortet som 
styrinstrument, framtagande av nyckeltal, resonemang kring nyckeltals lämplighet, osv. 
Mycket lite finns däremot skrivet om hur medarbetarna upplever arbetet med balanserat 
styrkort. Min studie är därför tänkt att bidra till att öka förståelsen för hur medarbetarna 
påverkas av balanserad styrning samt hur styrningen skulle kunna förbättras för nå ut till 
medarbetarna. 
 
 
6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Socialnämnden i Luleå har engagerat mycket stora delar av personalen i styrkortsarbetet. På 
de tre äldreboendena hade nästa all personal deltagigt i uppsprättandet av ett styrkort och 
mycket stora resurser har troligtvis använts till detta. Det skulle vara intressant att göra en 
uppföljning av styrkortsprojektet för att undersöka vad som har förändrats.  
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 
Hur arbetar ni med balanserat styrkort på er arbetsplats? 
 
Hur tycker du att arbetet fungerar? 
 
Tycker du att balanserat styrkort är en bra metod? Varför/varför inte? 
 
 
Delaktighet 
 
Vilka har varit delaktiga? 
 
 
Personalen 
 
Hur upplevde du intresset från personalen? 
 
 
Kommunikation 
 
Har det skett någon förändring? 
 
Hur följs styrkortet upp? 
 
Feedback? 
 
 
Fördelar  
 
 
Nackdelar 
 
 
Skulle du vilja förändra något i styrkortsarbetet? 
 
 
Vad tror du om styrkortets framtid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2  
 
ENKÄTEN 
 
 

         1) Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 
 Mindre än 1 år  1-5 år 5-10 år Mer än 10 år 
 

      2) Jag känner till att vi arbetar med balanserat styrkort på min arbetsplats 
 
 Ja Nej 
 

     3) Jag har fått information om varför man infört balanserat styrkort 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

    4) Jag tycker att balanserat styrkort är en metod som är lätt att förstå 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
               5) I arbetet med balanserat styrkort används ett språk som är lätt att förstå 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   6) Det balanserade styrkortet hjälper mig att få en överblick över vad som ska 
prioriteras på min arbetsplats 

 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
              7) Jag får löpande information om huruvida målen uppnås 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
             8) Jag känner till vilka mål som satts upp i det balanserade styrkortet 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

    9) Jag förstår vad de uppsatta målen innebär  
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   10) På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med det balanserade styrkortet 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   11) Jag är intresserad av att delta i arbetet med balanserat styrkort 



 

 

 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   12) Jag har varit delaktig i arbetet med balanserat styrkort 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
          13) Jag skulle vilja vara mer delaktig i arbetet med balanserat styrkort än jag har varit 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   14) Jag deltar gärna i uppdrag som ligger utanför mitt direkta arbete  
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   15) Jag har möjlighet att påverka vilka mål som sätts upp i styrkortet  
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   16) Jag känner mig motiverad att arbeta för att uppnå målen 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   17) Jag tycker att de i styrkortet uppsatta målen är realistiska 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   18) Jag känner att jag genom mitt arbete kan bidra till att uppnå målen 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   19) Jag trivs med mina arbetskamrater 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 

   20) På min arbetsplats stödjer och hjälper vi varandra i vårt arbete 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
           21) Jag trivs med mitt arbete 
 
Instämmer helt -till stor del -till viss del -inte alls 
 
Synpunkter: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………… 
 
 



 

 

BILAGA 3 
 
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Fråga 1     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

ja 87,1 96,9 100,0 91,1 
nej 12,9 3,1 0,0 8,9 
     
     
Fråga 2     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Mindre än 1 år 22,6 3,1 13,0 12,8 
1-5 år 32,3 37,5 56,5 40,7 
5-10 år 41,9 59,4 17,4 41,9 
Mer än 10 år 3,2 0,0 13,0 4,7 
     
     
Fråga 3     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Ja 58,1 78,1 73,9 69,8 
Nej 25,8 15,6 26,1 20,9 
Vet ej 16,1 6,3 0,0 9,3 
     
     
Fråga 4     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 33,3 29,0 43,5 35,5 
Instämmer till stor del 29,6 19,4 43,5 30,4 
Instämmer till viss del 14,8 48,4 0,0 22,7 
Instämmer inte alls 22,3 3,2 13,0 11,4 
     
     
Fråga 5     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 48,1 20,0 65,2 41,8 
Instämmer till stor del 25,9 43,3 21,7 32,9 
Instämmer till viss del 18,5 33,4 8,7 21,5 
Instämmer inte alls 7,5 3,3 4,3 3,8 
     
     
Fråga 6     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 25,9 6,7 13,0 15,2 
Instämmer till stor del 29,6 46,7 78,3 50,6 
Instämmer till viss del 22,3 33,4 8,7 22,7 
Instämmer inte alls 22,3 13,3   11,4 



 

 

     
     
Fråga 7     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 25,9 16,6 43,5 27,9 
Instämmer till stor del 29,6 50,0 43,5 41,8 
Instämmer till viss del 22,3 20,0 13,0 20,2 
Instämmer inte alls 22,3 13,3   10,1 
     
     
Fråga 8     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 40,8 20,0 43,5 34,2 
Instämmer till stor del 25,9 26,7 34,8 27,9 
Instämmer till viss del 18,5 26,7 13,0 20,2 
Instämmer inte alls 14,8 26,7 8,7 17,7 
     
     
Fråga 9     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 0,0 10,0 21,7 10,1 
Instämmer till stor del 18,5 30,0 26,1 26,6 
Instämmer till viss del 22,3 23,3 47,8 29,1 
Instämmer inte alls 59,2 36,7 4,3 34,2 
     
     
Fråga 10     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 11,1 3,3 47,8 18,9 
Instämmer till stor del 29,6 50,0 43,5 40,5 
Instämmer till viss del 44,4 16,6 8,7 26,6 
Instämmer inte alls 14,8 30,0 0,0 13,9 
     
     
Fråga 11     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 14,8 3,3 26,1 15,2 
Instämmer till stor del 11,1 23,3 39,1 24,0 
Instämmer till viss del 48,1 36,7 30,4 38,0 
Instämmer inte alls 25,9 36,7 4,3 22,7 
     
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

Fråga 12     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 37,1 10,0 34,8 25,4 
Instämmer till stor del 33,3 50,0 26,1 41,8 
Instämmer till viss del 25,9 26,7 34,8 26,6 
Instämmer inte alls 3,7 13,3 4,3 6,3 
     
Fråga 13     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 33,3 30,0 34,8 31,7 
Instämmer till stor del 48,1 36,7 34,8 43,0 
Instämmer till viss del 14,8 26,7 30,4 22,7 
Instämmer inte alls 3,7 6,7 0,0 2,5 
     
     
Fråga 14     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 7,5 10,0 52,2 20,2 
Instämmer till stor del 29,6 30,0 34,8 31,7 
Instämmer till viss del 59,2 53,3 13,0 44,3 
Instämmer inte alls 3,7 6,7 0,0 3,8 
     
     
Fråga 15     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 7,5 10,0 52,2 20,2 
Instämmer till stor del 25,9 13,3 34,8 31,7 
Instämmer till viss del 48,1 69,8 13,0 44,3 
Instämmer inte alls 18,5 6,7   3,8 
     
     
Fråga 16     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 3,7 3,3 39,1 13,9 
Instämmer till stor del 44,4 13,3 47,8 34,2 
Instämmer till viss del 48,1 76,7 8,7 48,1 
Instämmer inte alls 3,7 6,7 4,3 3,8 
     
     
Fråga 17     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 3,7 6,7 26,1 10,1 
Instämmer till stor del 22,3 16,6 30,4 25,4 
Instämmer till viss del 62,9 56,6 39,1 53,1 
Instämmer inte alls 11,1 20,0 4,3 11,4 
     
     



 

 

Fråga 18     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 11,1 13,3 52,2 25,4 
Instämmer till stor del 22,3 33,4 21,7 25,4 
Instämmer till viss del 62,9 46,7 21,7 45,6 
Instämmer inte alls 3,7 6,7 4,3 3,8 
     
Fråga 19     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 0,0 6,7 17,4 8,8 
Instämmer till stor del 37,1 30,0 17,4 29,1 
Instämmer till viss del 40,8 50,0 56,5 48,1 
Instämmer inte alls 22,3 13,3 8,7 13,9 
     
     
Fråga 20     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 11,1 6,7 17,4 11,4 
Instämmer till stor del 44,4 43,3 47,8 46,8 
Instämmer till viss del 25,9 36,7 30,4 30,4 
Instämmer inte alls 18,5 13,3 4,3 11,4 
     
     
Fråga 21     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 33,3 10,0 17,4 20,2 
Instämmer till stor del 25,9 36,7 47,8 36,7 
Instämmer till viss del 22,3 40,0 30,4 31,7 
Instämmer inte alls 18,5 13,3 4,3 11,4 
     
     
Fråga 22     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 89,2 73,3 78,3 78,5 
Instämmer till stor del 11,1 16,6 17,4 15,2 
Instämmer till viss del 0,0 10,0 4,3 6,3 
Instämmer inte alls 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
     
Fråga 23     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 70,4 63,3 65,2 78,5 
Instämmer till stor del 29,6 26,7 26,1 15,2 
Instämmer till viss del 0,0 10,0 8,7 6,3 
Instämmer inte alls 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
     



 

 

Fråga 24     

  Boende A 
Boende 
B 

Boende 
C Alla 

Instämmer helt 66,7 50,0 69,6 59,5 
Instämmer till stor del 33,3 43,8 17,4 36,7 
Instämmer till viss del 0,0 0,0 13,0 3,8 
Instämmer inte alls 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4 
 
RESULTAT FRÅN ENKÄTER  
 
Frågor Medel Standav Medel Standav Medel Standav 
Jag har fått information om varför man       
infört BSC 2,259 1,163 2,258 0,915 1,826 0,984 
Jag tycker att BSC är en metod som är lätt       
att förstå 2,407 1,118 2,533 0,819 1,957 0,475 
I arbetet med BS används ett språk som är       
lätt att förstå 2,333 1,074 2,300 0,915 1,696 0,703 
BSC hjälper mig att få en överblick över vad       
som ska prioriteras 2,519 0,935 2,567 0,817 2,217 0,795 
Jag får löpande information om huruvida       
målen uppnås 2,852 0,770 2,700 0,794 2,565 0,896 
Jag känner till vilka mål som satts upp i        
styrkortet 1,963 0,898 2,433 0,858 2,087 0,949 
Jag förstår vad de uppsatta målen innebär       
  1,889 0,801 2,100 0,923 1,957 0,825 
På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med       
styrkortet 2,259 1,130 2,567 0,858 2,174 0,834 
Jag är intresserad av att delta i arbetet med       
BSC  2,630 0,884 2,733 0,944 1,609 0,656 
Jag har varit delaktig i arbetet med BS       
  2,074 1,107 2,600 1,102 1,870 0,968 
Jag skulle vilja vara mer delaktig i arbetet       
med BSC än jag har varit 3,407 0,797 2,867 1,042 2,348 0,885 
Jag deltar gärna i uppdrag som ligger utanför       
mitt direkta arbete 2,852 0,989 3,067 0,868 2,130 0,869 
Jag har möjlighet att påverka vilka mål som       
sätts upp i styrkortet 2,778 0,847 2,733 0,740 2,000 0,674 
Jag känner mig motiverad att arbeta för att       
uppnå målen 2,593 0,747 2,467 0,819 1,783 0,951 
Jag tycker att de i styrkortet uppsatta målen       
är realistiska 2,593 0,694 2,567 0,774 1,609 0,722 
Jag känner att jag genom mitt arbete kan       
bidra till att uppnå målen 2,519 0,643 2,867 0,571 1,783 0,795 
Jag trivs med mina arbetskamrater       
  1,111 0,320 1,367 0,669 1,261 0,541 
På min arbetsplats stödjer och hjälper vi       
varandra i vårt arbete 1,296 0,465 1,467 0,681 1,435 0,662 
Jag trivs med mitt arbete       
  1,333 0,480 1,467 0,507 1,435 0,728 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 5 
 
SAMBAND 
 
I undersökningen har följande samband mellan frågor förekommit 
 
Frågor                    Korrelation 
 
Jag tycker att balanserat styrkort är en metod som är lätt att förstå  0,851 
I arbetet med balanserat styrkort används ett språk som jag lätt förstår 
 
Jag tycker att balanserat styrkort är en metod som är lätt att förstå  0,701 
Jag är intresserad av att delta i arbetet med balanserat styrkort 
 
Jag har möjlighet att påverka vilka mål som sätts upp i det balanserade styrkortet 0,772 
Jag känner att jag genom mitt arbete kan bidra till att uppnå de uppsatta målen i styrkortet 
 
Jag får löpande information om huruvida målen i styrkortet uppnås  0,684 
På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med det balanserade styrkortet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 6 
 
SOCIALNÄMNDENS STYRKORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
Vi ska verka för en 
ekonomisk och 
ekologiskt hållbar utveckling 
• Nollresultat 
• Vårdbehovsbedömning 
(äldreboende) – utvärdering av 
instrumentet 
• Vårdbehovsbedömning 
(äldreboende) – infört 31/3-05 
• Nyckeltalsjämförelser 
relaterat 
till jämförbara kommuner 
• 100 % av upphandlingarna är 
miljöprövade 
• Elförbrukning –10 % per 
anställd 
 

Tillväxt/utveckling 
En aktiv intressent som bidrar 
till ett positivt 
utvecklingsklimat 
• Antal samverkansmöten 
• Antal försöksverksamheter 
• Färre HBV-placeringar 
• Ökning av examensjobb 
• Ökning av mentorskap 
• Ökning av praktikplatser 
• Fler genombrott i enlighet 
med nationella projektet 
Genombrottet 
 

Kund/medborgare 
Främja förutsättningarna för 
goda 
levnadsvillkor 
• 5 medborgarmöten/år 
• 3 temanämnder/år 
• Ökning av kundsynpunkter 
• Minska fallolyckor 
• 90 % nöjda brukare 
• Anhörigmöten 
• 100 % individ. vårdplaner 
• 100 % utb. i vardagsrehab. 
• 100 % brukare med kontaktp. 
• Alla känner till rutin för 

Medarbetare 
Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
• 100 % får introduktion (100 
% nöjda) 
• Ledarskap i ME*) +0,2E**) 
• Budget i balans 
• Arbetsmiljö***) i ME +0.2E 
• 50 % < 7 sjukdagar 
• Sjukfrånvaron högst 10 % av 
total arbetstid 
• Lika lön för lika och 
likvärdigt arbete 
• 0 tvister/år 
 

Vision 
Meningsfullt liv i Luleå 
Verksamhetsidé 
Socialnämndens 
verksamheter ska stödja 
invånarna i Luleå i deras 
strävan efter ett 
meningsfullt liv. 


