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Sammanfattning
Det ställs allt fler krav på organisationer inom den offentliga sektorn. Det ökade
kravet som ställs på de icke vinstdrivande organisationerna har medverkat till att
verksamheter inom den offentliga sektorn har lånat idéer från företag inom den
privata sektorn. Av denna anledning har många kommunala verksamheter börjat
tillämpa det balanserade styrkortet, med anledning av att ”lätta” på detta krav.
Under de senaste två årtiondena har styrkortet även fått stort genomslag i Sveriges
kommunala verksamhet. De bakomliggande idéerna till styrkortet har blivit
alltmer populärt och påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen hos
myndigheter. Utifrån detta har uppfattningen av verksamhetschefer inom den
kommunala verksamheten gällande användningen av det balanserade styrkortet
undersökts. Studiens syfte är att få en förståelse för vilken uppfattning
verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande
användningen av det balanserade styrkortet. Syftet är även att identifiera vilka
fördelar respektive nackdelar som kan uppstå vid användningen av det
balanserade styrkortet i den kommunala verksamheten.
Med hjälp av en kvalitativ metod har sex verksamhetschefer för vård och omsorg
i Järfälla kommun samt chef för hela vård och omsorg i Järfälla kommun,
intervjuats för att besvara studiens forskningsfråga samt syfte. Det framkom i
undersökningen att användandet av det balanserade styrkortet har medverkat till
att verksamhetschefernas arbete har underlättats, en bättre syn på vad som äger
rum i verksamheterna har anskaffats, kvalitetssäkring och utvecklingsmöjligheterna som finns i verksamheten har blivit mer synliga för verksamhetscheferna samt för de utomstående såsom socialnämnden, ägarstyrelsen, invånarna
etcetera. Dock är styrkortet ett tidskrävande styrverktyg som medverkar till ökade
arbetsuppgifter. Detta medför att verksamhetscheferna inte har möjlighet att
använda styrkortet såsom de skulle vilja använda det samt att det inte finns
möjlighet att använda styrkortet fullt ut. Mest fokus läggs på det ekonomiska
perspektivet eftersom verksamhetscheferna har en fastställd budget som de måste
hålla under ett år. Detta medverkar till att det blir svårt för verksamhetscheferna
att kunna fastställa långsiktiga mål samt koppla verksamhetsmålen med de
ekonomiska målen. Dessutom brister kommunikationen i verksamheten. På grund
av den bristande kommunikationen kan arbetsmiljön i verksamheten försämras
och detta kommer i sin tur att påverka verksamhetens kunder.
Nyckelord: Balanserat styrkort, Styrkort, Styrmodell, Kommunal verksamhet,
Verksamhetschef.

Abstract
There are more and more demands on the organizations in the public sector. The
increased demand that is placed on the non-profit organizations has contributed to
the organizations of the public sector, which has borrowed ideas from companies
in the private sector. For this reason, many lmunicipal operations have started to
apply to the Balanced Scorecard, on the grounds that this will "lighten up" the
demand. Over the past two decades, the Scorecard has also had a major impact in
the Swedish municipal operations. The underlying ideas to the scorecard have
become increasingly popular and influenced the design of the operational control
of the authorities. From this, the view of managers in municipal operations
regarding the use of the balanced scorecard has been investigated. The study's
purpose is to gain an understanding of the perception that managers in municipal
operations have regarding the use of the balanced scorecard. It also aims to
identify the advantages and disadvantages that may arise from the use of the
Balanced Scorecard in municipal operations.
With the help of a qualitative approach, six managers of health and care in Järfälla
and the head of the whole health and care in Järfälla, were interviewed to answer
the study's research question and purpose. It was revealed in the study that the use
of the Balanced Scorecard has helped managers' work and made it easier, a better
view of what takes place in businesses has been acquired, quality assurance and
development opportunities in the business has become more visible and available
for managers and for the third parties such as social welfare Board, corporate
board, residents and so on. However, the Sorecard is a time-consuming
management tool that contributes to increased work duties. This means that
business managers are not able to use the Scorecard as they would like to use it
and that it is not possible to use the Scorecard completely. Most focus has been
put on the economic perspective because managers have a set budget that they
need to keep for a year. This makes it difficult for managers to establish long-term
goals, and to link business objectives with the financial goals. Furthermore, there
is a lacking in the communication of the business. Due to the lack of
communication, the work in the business can deteriorate which in turn will affect
the company's clients.
Keywords: Balanced scorecard, scorecard, management model, municipal
operations, operational manager.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras studiens problembakgrund till det balanserade
styrkortet, sedan framförs problemdiskussionen som kommer att ligga till grund
för forskningsfrågan samt syftet i denna studie.

1.1 Problembakgrund
Under senare år har den traditionella ekonomistyrningen mött en del kritik på
grund av dess fokus på de finansiella nyckeltalen, vilket anses leda till ett
kortsiktigt tänkande som i sin tur kan ge missvisande signaler inom
organisationens utveckling. Fler företag i dagens läge har därför gått från en
traditionell ekonomistyrning till en modern verksamhetsstyrning där fokus ligger
såväl på de finansiella som på de icke finansiella måtten (styrtalen). Helhetssynen
och långsiktigheten främjas då verksamheten ses ur olika perspektiv (Lindvall,
2001).
För att nå upp till en fungerande verksamhetsstyrning bör metoder och modeller
anpassas till den egna verksamheten. En förutsättning är att verksamhetsledningen
ska ha en grundläggande syn på styrning och utveckling i verksamheten. Detta
görs genom att rätt styrmodell behandlas och används som hjälpmedel i
verksamhetsstyrningen, främst vid planering och uppföljning. Styrmodeller
medverkar till att en röd tråd skapas från visioner till handlingar och aktiviteter
(Ekonomistyrningsverket, 2006).
En betydande styrmodell som organisationer tillämpar är Balanced Scorecard1,
som i svensk skrift benämns som balanserat styrkort eller balanserad styrning,
som introducerades år 1992 av Robert S. Kaplan, professor vid Harvard, och
konsulten David P. Norton (Kaplan & Norton, 1999). Syftet med uppkomsten av
det balanserade styrkortet är att organisationer i den privata sektorn skulle rikta
fokus på andra perspektiv än endast det finansiella (Wisniewski & Olafsson,
2004). De traditionella finansiella styrtalen var välfungerade för företag under
industrisamhällets tillväxt på grund av att stor fokus inte låg på långsiktiga
kundrelationer och kompetensutveckling, såsom det gör idag. För
informationssamhällets företag räcker däremot inte de finansiella måtten utan
dessa företag måste genom investeringar i innovationer, kunder och teknik skapa
framtida vinster (Kaplan & Norton, 1999). Av denna anledning har det finansiella
perspektivet i det balanserade styrkortet kompletterats med tre perspektiv; interna
1

Fortsättningsvis kommer den även kallas för ”styrmodellen” och ”styrkortet”.
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processperspektiv, kundperspektiv och lärande- och tillväxtperspektiv (Kaplan &
Norton, 1992; 1999). Enligt Wisniewski och Dickson (2001) har företag som
använder det balanserade styrkortet haft svårt att utnyttja styrkortet fullt ut. Detta
på grund av att styrkortet anses vara för komplext. I den strategiska planen har
företag haft svårt att balansera visioner och mål med det som praktiskt går att
genomföra och uppnå, men även att hitta balansen som är mest effektiv mellan
perspektiven (Wisniewski & Dickson, 2001).
Det har visats utifrån en tidigare rapport av revisionsföretaget KPMG att fler än
70 procent av de företag som implementerat det balanserade styrkortet i sin
verksamhet har misslyckats med det. Anledningen till detta kan bero på att det
råder en brist på utvecklade informationssystem, där stöd från ledningen är
otillräcklig samt att ledningen fokuserar i stor del på kortsiktiga frågor vilket kan
ses som överskattad (Johanson, Skoog, Backlund, & Almqvist, 2006).

1.2 Problemdiskussion
Enligt författarna Brignall och Modell (2000) ökade skattebetalarnas krav under
1990-talet på kommunernas service. De menar att kommunernas service bör
effektiviseras och underhållas. Hood (2000) hävdar att förändringsarbetet inom
den offentliga sektorn har medverkat till att den offentliga sektorn har förändrats.
Författaren menar att det är förändringar som att försöka ta efter den privata
sektorn gällande att försöka uppnå hög effektivitet (Hood, 2000).
Det ökade kravet som ställs på de icke vinstdrivande organisationerna har
medverkat till att verksamheter inom den offentliga sektorn har lånat idéer från
företag inom den privata sektorn. Av denna anledning har många kommunala
verksamheter börjat tillämpa det balanserade styrkortet, med anledning av att
”lätta” på detta krav (Wisniewski & Olafsson, 2004). Under de senaste två
årtiondena har styrkortet även fått stort genomslag i Sveriges kommunala
verksamhet (Socialstyrelsen, 2007). De bakomliggande idéerna till styrkortet har
blivit alltmer populärt och påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen hos
myndigheter. Styrmodellen anpassas och utvecklas av myndigheterna efter varje
myndighets egna behov (Ekonomistyrningsverket, 2006). Enligt en undersökning
som har gjorts sedan år 2007 och som genomfördes av Sveriges kommuner och
Landsting, SKL, (2012) konstaterades det att cirka 25 procent av Sveriges
kommuner tillämpat det balanserade styrkortet, i hela eller i delar av
organisationen (SKL, 2012). Enligt författarna Olve, Roy och Wetter (1999),
Zimmerman (2009) samt Sundin, Granlund och Brown (2010) omformuleras de
olika perspektiven då ett balanserat styrkort införs i en kommunal verksamhet.
8

Detta genom att perspektiven anpassas till icke vinstdrivande verksamheter (Olve
et al., 1999; Zimmerman, 2009; Sundin et al., 2010).
Olve et al. (1999) hävdar att det balanserade styrkortet ska ses som ett styrverktyg
för att driva organisationen mot ett gemensamt mål, där ett av styrkortets
huvudsyften är att delaktighet och kommunikation om organisationens vision
samt strategiska mål skapas och bevaras i hela organisationen. Chavan (2009)
påtalar att det balanserade styrkortet med dess fyra perspektiv medför lösningar
för de utmaningarna som väntar organisationerna. Författaren förklarar vidare att
styrkortet medverkar till att organisationerna uppnår sin vision och detta
möjliggörs då styrkortet är i balans med dess fyra perspektiv (Chavan, 2009).
Tillämpningen av det balanserade styrkortet i den offentliga sektorn har dock
kritiserats av forskare (Olve et al., 1999; Nørreklit, 2000; Ericsson & Gripne
2002; Wisniewski & Olafsson, 2004). Olve et al. (1999) menar att styrkortet anses
vara för tidskrävande vilket kan leda till att många verksamhetschefer upplever att
de får ont om tid när viktiga arbetsuppgifter ska utföras. Enligt Nørreklit (2000) är
styrkortet ett mätinstrument som tillämpas av chefer för att de ska få en
heltäckande kontroll samt överblick av företaget. Forskaren kritiserar därmed
styrmodellen genom att hävda att modellen i styrkortet innebär problem med
anledning av sådana relationer och antaganden. Enligt författarna Ericsson och
Gripne (2002) är ett vanligt problem som förekommer inom kommunala
verksamheter att en organisations chefer och anställda inte har en klar och bra
kännedom om verksamhetens vision, vid många fall finns det ingen vision alls att
eftersträva. Det krävs att en vision formuleras och att insatser görs för att kunskap
om visionen ska spridas i organisationen (Ericsson & Gripne, 2002). Wisniewski
och Olafsson (2004) har i sin studie ifrågasatt huruvida styrmodellen är lämplig
för verksamheter inom den offentliga sektorn eftersom det är svårt att mäta
servicen som de levererar. Författarna menar att i samband med att styrkortet är
bättre anpassat till vinstdrivande verksamheter är det lättare för organisationer i
den privata sektorn att använda det balanserade styrkortet (Wisniewski &
Olafsson, 2004).
Författarna Inamdar och Kaplan (2002) förklarar i sin artikel att allt fler
hälsovårdschefer har börjat använda ett balanserat styrkort. Anledningen till detta
är för att styrkortet medverkar till potentiella fördelar gällande mätningar och
ledningssystem för hälso-och sjukvårdsorganisationer. Författarna förklarar att det
kan vara förbättringar som bland annat, förbättrad kommunikation och samarbete i
organisationen samt att ansvar tilldelas på alla nivåer i organisationen etcetera
(Inamdar & Kaplan, 2002). Aidemark och Funck (2009) utförde en undersökning i
Sverige i Jönköping inom hälsovården i Högland Hospital. Författarna undersökte
huruvida ett balanserat styrkort kan användas effektivt för att kunna vara ett
9

hjälpredskap för chefer i deras arbete samt hjälpa dem med deras
kvalitetsutveckling. Aidemark och Funck (2009) kom fram till liknande slutsatser.
De förklarar att med hjälp av det balanserade styrkortet kan ett gemensamt språk
gällande bland annat mål och mått skapas. Detta bidrar till att en nödvändig dialog
skapas hos medarbetarna på olika nivåer i organisationer och enheter (Aidemark
& Funck, 2009). Det uppkommer dock svårigheter vid användandet av det
balanserade styrkortet. Ett problem som upplyfts i artikeln är ifrågasättandet av
rangordningen gällande de olika perspektiven inom det balanserade styrkortet
(ibid).
Enligt Socialstyrelsen (2007) har allt fler kommunala verksamheter börjat
använda det balanserade styrkortet. Av denna anledning finner vi det intressant att
studera användandet av det balanserade styrkortet i en kommunal verksamhet.
Järfälla kommun är en av de kommuner som använder det balanserade styrkortet
inom vård och omsorg, vilket de har gjort sedan år 2007 (Järfälla kommun, 2007;
2010; 2011). Styrkortet infördes för att användas i verksamhetens målarbete, för
att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamhetens uppdrag under året,
som bland annat att prioritera vad som är kvalité med de perspektiv som används.
Syftet med användandet av styrkortet är även att ta fram indikatorer och prioritera
vad som är viktigt samt att underlätta kommunikationen med verksamhetens
medarbetare (ibid).
Utifrån det som har behandlats i detta kapitel avser studien att undersöka vilken
uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande
användningen av det balanserade styrkortet. Anledningen till att vård och omsorg
i Järfälla kommun undersöktes är på grund av att denna verksamhet har använt sig
av det balanserade styrkortet under fem år, vilket är en lagom tidsperiod för att
effekter av styrkortet ska visas.

1.3 Forskningsfråga
Vilken uppfattning har verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten
gällande användningen av det balanserade styrkortet?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vilken uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande användningen av det
10

balanserade styrkortet. Syftet är även att identifiera vilka fördelar respektive
nackdelar som kan uppstå vid användningen av det balanserade styrkortet i den
kommunala verksamheten.

En önskan är att den föreliggande studien ska bidra till ökade kunskaper till vård
och omsorg i Järfälla kommun angående deras användning av det balanserade
styrkortet, såsom hur de ska vidareutveckla det och förstärka det för att det ska
förbli användbart inom verksamheten.
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2. Metod
I metodkapitlet kommer studiens vetenskapliga förhållningssätt, angreppssätt
samt ansats att presenteras. En presentation av studiens tillvägagångssätt,
forskningsetiska aspekter kommer att framföras. I kapitlet kommer avslutningsvis
käll- och metodkritik att presenteras.

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt
Inom samhällsvetenskapliga studier debatteras det om två skilda forskningstraditioner, positivismen och hermeneutiken, dessa forskningstraditioners
metodologiska angreppssätt är strikt åtskilda (Andersson, 1979). Studien har
inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken rör ett synsätt
där ett tolkningsperspektiv förespråkas som har till syfte att få en förståelse för vår
livsvärld, vilket handlar om att förstå andra människors livssituation och samtidigt
sin egen. Hermeneutikens företrädare försöker utifrån sin egen förförståelse närma
sig forskningsobjektet. För att forskaren ska få en förståelse och tolkning om
forskningsobjektet ses forskarens förförståelse, tankar, känslor och kunskap som
en resurs. Hermeneutikern försöker att få en helhetsbild i forskningsproblemet
genom att helheten ställs i relation till delarna av forskningsobjektet till syfte att
åstadkomma en förståelse som är fullständig (Patel & Davidson, 2011). Till
skillnad från det hermeneutiska tar det positivistiska synsättet inte någon hänsyn
till förståelsen och empatin för att förstå de sociala fenomenen vilket medför att
positivister då bortser från de mänskliga faktorerna (Thurén, 2008). Den
positivistiska företrädaren strävar efter att hitta kausala samband vilket beskrivs
som orsak – och verkan samband, detta för att de sociala fenomenen reduceras till
mer fysiska fenomen (Andersson, 1979; Patel & Davidson, 2011). Om denna
studie hade inspirerats av det positivistiska förhållningssättet, utifrån ett objektivt
synsätt, hade vi inte erhållit samma möjlighet att få en mer ingående förståelse för
vilken uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har
gällande användningen av det balanserade styrkortet. Av denna anledning har
studien utgått från ett subjektivt synsätt som hermeneutiken förespråkar (Patel &
Davidson, 2011). Med en öppen och kontinuerlig dialog genom intervjuer
(Andersson, 1979) har ett nära - och personligt förhållande med informanter
skapats. På detta sätt har vi fått en mer ingående förståelse för informanternas
uppfattningar om deras användning av det balanserade styrkortet. För att vi ska
kunna uppnå en ingående förståelse och samtidigt kunskap om studien har vi
studerat tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar för att kunna förstå
våra informanter på ett bättre sätt.
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2.2 Vetenskaplig angreppssätt
I studien undersöks vilken uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala
verksamheten har gällande användningen av det balanserade styrkortet. Syftet är
således att få en förståelse för vilken uppfattning verksamhets-chefer inom den
kommunala verksamheten har gällande användningen av det balanserade
styrkortet. Syftet är även att identifiera vilka fördelar respektive nackdelar som
kan uppstå vid användningen av det balanserade styrkortet i den kommunala
verksamheten. I huvudsak finns det två skilda angreppssätt som denna studie har
kunnat utgå ifrån, vilket är kvantitativ och kvalitativ angreppssätt (Holme &
Solvang, 1997). En kvantitativ undersökning handlar om kvantifiering då
insamling av data sker, med andra ord utifrån siffermässiga metoder (Ibid).

Forskaren i en sådan studie strävar efter att vara observatör genom att denne vid
flera undersökningsenheter fokuserar sig på bredden och tar tag i ringa data (ibid).
I och med att vi i denna undersökning inte har haft intresse av att förklaring ska
ske genom siffror, var därför en kvantitativ metod inte lämplig. Istället har en
kvalitativ metod tillämpats där en förståelse ges genom ord (Bryman, 2002). En
kvalitativ studie lägger vikten på ord då data insamlas (ibid) som är inriktade på
sammanhang, struktur och förståelse (Holme & Solvang, 1997). Utifrån denna
studie ville vi att bidraget ska vara att en ökad kännedom samt förståelse ska
skapas för vilken uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala
verksamheten har gällande användningen av det balanserade styrkortet.
Kvalitativa forskare intresseras av det unika och fördjupar sig för att få bra
information om ett antal undersökningsenheter (Bryman, 2002). Studien har
avgränsats till ett fåtal informanter där vi har utgått från ett ledningsperspektiv. Av
denna anledning har endast verksamhetschefer i kommunala verksamheter inom
vård och omsorg i Järfälla kommun intervjuats samt även chef för hela vård och
omsorg i Järfälla kommun. Genom denna avgränsning har vi haft möjlighet att få
en djupare kunskap inom ett forskningsområde och även få rikligt med
information inom detta område. Det är även önskvärt med en nära relation till
forskningsobjektet för en kvalitativ metod (ibid). Detta kan även kopplas till ett
tolkande synsätt (Holme & Solvang, 1997), som även denna undersökning har
blivit inspirerad av. Vi ville dessutom komma informanterna nära och även utifrån
deras situation försöka förstå vilken uppfattning de har gällande användningen av
det balanserade styrkortet i deras kommunala verksamheter.

13

2.3 Vetenskaplig ansats
För att relatera teori och empiri finns det två vanligt förekommande tillvägagångsätt som brukar användas, vilket är deduktiva- och induktiva ansatser. Den
deduktiva ansatsen innebär att forskarens empiriska granskning grundas på
etablerade teorier samt på de förväntningar som finns i tidigare empiri (Jacobsen,
2002). När det gäller induktiva ansatser görs motsatsen. Till en början insamlas
det relevanta empiriska materialet och därefter analyseras det insamlade empiriska
materialet för att en konklusion i form av teori ska skapas (ibid).

Det finns ett ytterligare sätt att relatera teori och empiri, detta är abduktivt
tillvägagångsätt, vilket är en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Denna
studie har präglats av det abduktiva tillvägagångsättet i och med att vi i denna
undersökning har valt att grunda studiens forskningsfråga på den existerande
forskningen som förklaras med den etablerade teorin. Genom detta kommer teori
och empiri varvas genom hela studien samtidigt som tidigare forskning använts
för att både belysa problematiken men även för att analysera problematiken i
slutfasen. Detta har medfört att forskningen har bidragit till en bredare förståelse
av problemet (Jacobsen, 2002).

2.4 Forskningsmetod
2.4.1 Datainsamling
Datainsamlingen i denna studie har anskaffats genom primär- och sekundärdata.
Sekundärdata har insamlats genom litteratur, Internetkällor och vetenskapliga
artiklar samt styrdokument som budget och verksamhetsuppföljning, delårsrapport
och årsredovisningar från vård och omsorg i Järfälla kommun.

Den primära datainsamlingen har anskaffats genom intervjuer med sex
verksamhetschefer samt med chef för hela vården och omsorgen i Järfälla
kommun.
En avgränsning har gjorts i denna undersökning på grund av studiens omfång
samt tidsbrist. En del av de sex verksamhetschefer som har intervjuats har fler än
en kommunal verksamhet (se kapitel 4, avsnitt 4.1Bakgrund). Av den anledningen
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har 12 kommunala verksamheter för vård och omsorg i Järfälla kommun
undersökts. En beskrivning om de verksamheter som har undersökts beskrivs
endast nedan. I det empiriska kapitlet har en beskrivning om informanterna
presenterats samt vilka kommunala verksamheter de är verksamhetschefer för.

Nedanstående verksamheter erbjuder tjänster till sina kunder enligt Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL). De kommunala verksamheterna som har undersökts är (Järfälla
kommun, 2010; Järfälla kommun, 2011a; Järfälla kommun, 2012; Järfälla
kommun, 2012a; Järfälla kommun, 2012b);


Järfälla hemtjänst – avser insatser av servicekaraktär och personlig
omvårdnad.



Lädersättravägens servicebostad – erbjuder bostad till personer med
utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.



Rösvägens gruppbostad – erbjuder bostad till personer med
utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd



Korpralsvägens servicebostad – erbjuder bostad till personer med lindring/
måttlig utvecklingsstörning och Asperger´s syndrom.



Järfälla Dagliga verksamhet – avser drift av daglig verksamhet.



Frihetsgränds gruppbostad – erbjuder bostad med särskild service för
personer som har en utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.



Aspen – erbjuder personer arbetsträning och sysselsättning för dem med
psykisk ohälsa.



Fanjunkargränd – gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder.



Tenorgränd – gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder.



Boendestöd – boendestödjare för personer med psykiskt funktionshinder.



Kastanjen – erbjuder boende för äldre med vård- och omsorgsbehov.



Tallbohov äldreboende – erbjuder boende för äldre med vård- och
omsorgsbehov.

2.4.2 Val av intervjupersoner
15

Studiens urval av intervjupersoner har utgått från ett bekvämlighetsurval där
informanterna som har valts ut har för tillfället råkat vara tillgängliga för denna
studie (Bryman, 2002). För att studien skulle få ett tillfredställande resultat från
informanterna samt fullgöra studiens syfte svarade informanterna på studiens
forskningsfråga utifrån deras egna erfarenheter om det balanserade styrkortet.

Syftet med studien har för avsikt varit att undersöka vilken uppfattning
verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande
användningen av det balanserade styrkortet och av denna anledning skulle
informanterna inneha en chefsposition inom vård och omsorg i Järfälla kommun.

Vi har valt att studera vård och omsorg i Järfälla kommun med anledning av att de
sedan år 2007 använt sig av det balanserade styrkortet (Järfälla kommun, 2007).
För studien var det väsentligt att verksamhetscheferna använt sig av det
balanserade styrkortet i minst tre år. Anledningen till detta var att
verksamhetscheferna ska ha en ingående förståelse och kunskap om sitt styrkort
för att kunna besvara vilken uppfattning de har gällande användandet av styrkortet
i sin verksamhetsenhet samt i hela vård och omsorg i kommunen.

2.4.3 Utformning av intervjufrågor

När vi har utformat intervjufrågorna har vi utgått från semi-strukturerade
intervjuer, där vi haft en lista över specifika huvudfrågor som har berörts, en så
kallad intervjuguide (Bryman, 2002) (se bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden har
vid varje intervjutillfälle haft samma ordningsföljd men vid de flesta tillfällen har
uppföljningsfrågor ställts, det vill säga frågor som inte har ingått i intervjuguiden.
Anledningen till uppföljningsfrågorna, är för att få mer ingående svar och
samtidigt få svar som vi ansett har varit viktiga (ibid). När intervju-frågorna
utformades studerades tidigare forskning för att frågorna ska kunna ge svar på
studiens forskningsfråga. Av den anledningen valde vi att frågorna skulle
formuleras på ett språk som ansetts vara lättbegripligt för informanterna. Vad
gäller ordningsföljden på intervjufrågorna har vi inledningsvis utgått från att
formulera frågor kring informanternas bakgrund, som namn och vilken position
och erfarenhet de har i verksamheten. Sedan har allmänna frågor om det
balanserade styrkortet ställts. I början av varje intervjutillfälle inledde vi en kort
presentation om vilka vi är samt syftet med vår studie och intervju. Därefter fick
varje informant veta hur lång tid intervjun skulle hållas (varje intervju tog cirka
30-45 minuter) med avsikt att de inte skulle känna en press. Avslutningsvis fick
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informanterna möjlighet att ställa frågor till oss och tillägga något om de ansåg att
det var relevant. För att informanterna inte skulle beröras av våra tolkningar kring
frågorna var vi uppmärksamma med att under hela intervjun lyssna ordentligt på
informanterna och inte störa dem med att prata under tiden de besvarade frågorna
(Bryman, 2002).

2.4.4 Studiens trovärdighet och äkthet

Studien är byggd på en kvalitativ metod och det finns olika kriterier som har
beaktats för att studiens kvalitet ska kunna vara säkerställd. De kriterier som har
använts i studien är trovärdighet och äkthet (Bryman, 2002). För att kunna
uppfylla och bevara en trovärdighet i studien har vi rapporterat det empiriska
resultatet till samtliga informanter. Detta för att sedan kunna få en bekräftelse från
dem om att vi har uppfattat deras åsikter på rätt sätt. Genom att skapa och bevara
äktheten av studien har vi försökt ta fram en rättvisande bild av våra informanters
åsikter och uppfattningar. För att eventuella felaktigheter eller missförstånd skulle
uppkomma valde vi att spela in samtliga intervjuer med tillstånd från
informanterna. Detta kan innebära att informanterna var mer försiktiga när de
besvarade frågorna som ställdes men vi anser dock att det var nödvändigt för att
inte gå miste om betydelsefull information från informanterna, vilket även stärkte
studiens empiriska resultat samtidigt som äktheten och trovärdigheten stärktes
(Bryman, 2002).

2.5 Forskningsetiska aspekter
Det finns grundläggande etiska aspekter som har beaktats när vi har studerat de
informanter som är involverade i vår forskning. Det innebär att vi ska ta hänsyn
till hur personen vi studerat ska behandlas (Bryman, 2002) och de etiska aspekter
som vi har beaktat och som även gäller för svensk forskning är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att
informera våra informanter om studiens syfte har vi varit noga med, informationskravet. Vi har informerat våra informanter om att de har rätt att själv bestämma
över sin egen medverkan, samtyckeskravet. När vi intervjuat informanterna under
inspelning har det materialet behandlats konfidentiellt, konfidentialitets-kravet
och den information som vi har samlat in från enskilda informanter har använts
endast för forskningsändamålet, nyttjandekravet (ibid).

2.6 Käll- och metodkritik
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För att relevant information ska kunna identifieras har tidigare forskning
bearbetats genom en kritisk läsning av vetenskapliga artiklar. För att öka studiens
tillförlitlighet har vi i möjligaste mån försökt att undvika andrahandskällor och
därför främst hänvisat till originalkällan i de vetenskapliga artiklarna. Vi har
dessutom försökt att ha uppdaterade årtal på den litteratur samt vetenskapliga
artiklar som har tillämpats. Detta för att erhålla aktuell data.

Det är svårt att generalisera resultat till andra miljöer vad gäller kvalitativa studier,
detta i och med att det är ett fåtal informanter som har undersökts. Eftersom syftet
med studien inte har varit att resultat ska generaliseras utan att en förståelse ska
erhållas av informanternas värderingar, åsikter och beteende. Detta stödjer även
den kvalitativa forskningen. Det är svårt att en objektiv synsätt ska bevaras i
samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 2002), men vi har med avsikt försökt att
inte låta vårt val av teori samt våra personliga värderingar påverka studiens
slutsatser. Naturligtvis finns det inte något vattentät sätt att undvika subjektiva
värderingar i undersökningar som denna, varken medvetet eller omedvetet.
Människor är påverkade av sina personliga värderingar (Andersson, 1979), vilket
även vi är.

Intervjufrågorna skickades ut till informanterna i förväg för att de skulle kunna
vara förberedda, känna sig bekväma och svara utförligt när frågorna ställdes. På
detta sätt minimerades risken att gå miste om välformulerade samt genomtänkta
svar. Informanterna informerades om att de kunde vara anonyma om de önskade
detta men de valde att inte vara det.

Icke-anonyma intervjuer kan medföra en risk, där informanterna med sina
uttalanden kan vara mer försiktiga i jämförelse med om de hade varit anonyma.
Denna risk är enligt oss i denna studie minimal i och med att samtliga informanter
hade möjlighet att vara anonyma. De intervjuer som har utförts med de sex
verksamhetscheferna har ägt rum under en och samma dag och en nackdel med
detta är att vi inte har kunnat omformulera eller lägga till nya frågor i
intervjuguiden. På grund av detta har vi varit tvungna att vara uppmärksamma
med att ställa uppföljningsfrågor under intervjutillfällena. Intervjun med chef för
hela vård och omsorg i Järfälla kommun utfördes två dagar efter de sex
intervjuerna som utfördes med verksamhetscheferna. Vi har då haft möjlighet att
ställa uppföljningsfrågor som vi inte hade möjlighet att ställa under de sex första
intervjuerna.
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3. Teori
I teorikapitlet kommer en presentation av den valda teorin som ska ligga till
grund för studiens empiriska resultat att framföras.

3.1 Introduktion
Den traditionella ekonomistyrningen har under det senaste decenniet fått allt mer
kritik. Den ekonomiska miljö som företagen i dagsläget befinner sig i ställer nya
krav, bland annat på de styrsystem och den ekonomiska styrning som företagen
tillämpar (Lindvall, 2001). Den traditionella ekonomistyrningen har främst
kritiserats för att den finansiella information som företagen skapat ansågs bli för
inaktuell och missvisande. Detta synsätt ansågs endast ta hänsyn till korta och
snabba affärer och tog inte långsiktiga verksamheter i beaktning såsom satsningar
inom investeringsprogram, utbildning för anställda och forskning och utveckling
etcetera (Olve et al., 1999). Av denna anledning har företagen gått från en
traditionell ekonomistyrning till en modern verksamhetsstyrning, där fokus ligger
såväl på de finansiella som på de icke finansiella måtten (Sundin et al., 2010).
Många företag började av denna orsak tillämpa modellen balanserad styrkort som
en lösning (Kaplan & Norton 1992; 1996). Författaren Chavan (2009) menar att
det balanserade styrkortet med dess fyra perspektiv anses ge bra lösningar för de
utmaningarna som väntar organisationerna. Författaren förklarar att styrkortet
medverkar till att organisationerna uppnår sin vision och detta möjliggörs då det i
styrkortet är balans mellan styrkortets fyra perspektiv (Chavan, 2009). Det finns
dock forskare som hävdar att införandet av styrkortet är svårt och att den kräver
ansträngning samt är även tidskrävande (Sanger, 1998; Wisniewski & Olafsson,
2004; Khan, Halabi & Sartorius, 2011). Styrmodellen har dessutom blivit allt
populärare i verksamheter inom den offentliga sektorn (Wisniewski & Olafsson,
2004).

3.2 Det balanserade styrkortet
Under 1990-talet utvecklade Professor Robert S. Kaplan och konsulten David P.
Norton det balanserade styrkortet med de fyra perspektiven; finansiella-, kund-,
interna process- samt lärande- och till-växtperspektivet (Kaplan & Norton, 1996).
För varje perspektiv formuleras mått, mål, handlingsplaner samt konkreta
målsättningar (se Figur 1), (Olve et al., 1999). Enligt författarna Sanger (1998)
samt Eriksson och Gripne (2002) kan framgång bäst nås då det är en balanserad
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fokus på olika prestationsmätningar, eftersom en balans mellan de olika
perspektiven skapar en helhetssyn av organisationen och detta leder till att
framgång och effektivitet uppnås. Enligt Olve et al. (1999) knyter det balanserade
styrkortet tillsammans med dess perspektiv ihop kortsiktig verksamhetsstyrning
med långsiktig vision samt strategi. Enligt författarna skapas det för
verksamheterna en helhetsförståelse då organisationen ses ur olika
tidsdimensioner och perspektiv (Olve et al., 1999). Det finns tre tidsdimensioner
inom det balanserade styrkortet, vilket är igår, idag och imorgon. ”Det vi idag gör
för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i
övermorgon” (Olve et al., 1999, s. 21). Kaplan och Norton (1992) menar för att
styrkortet ska kunna ge avsedd effekt räcker det inte med att ställa upp mått i de
fyra perspektiven utan styrkortet måste behandla ett orsakssamband mellan de
olika perspektiven och måtten för att det inte endast ska bli en lista med olika
mått. Kaplan och Norton åsyftar att med detta orsakssamband ska det framgå i det
balanserade styrkortet hur de icke finansiella målen verkar som drivare för de
kommande finansiella målen.

3.2.1 De fyra perspektiven
Organisationer ska inte enbart fokusera på finansiella mått utan även dem icke
finansiella måtten inom verksamheten utifrån de olika perspektiven. Måtten i
styrkortets perspektiv utgör ett orsak-verkan samband där det ena perspektivet
påverkar det andra etcetera. Därmed ser man hur organisationers värdeskapande
verksamheter inverkar på varandra, vilket gynnar en helhetssyn på verksamheten
på både lång och kort sikt (Olve et al., 1999).
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Figur 1: Bearbetning av Balanced Scorecard, baserad på Olve et al., (1999, s.
22).

Finansiella perspektivet: Detta perspektiv mäter organisationens finansiella
prestation, samt ger den en indikation på hur företagets implementering, strategier
och även verkställande av olika finansiella program medverkar till förbättringar.
Exempel på vanliga finansiella mål är tillväxt, lönsamhet och aktieägaravkastning.
En ägares förväntning på företaget beskrivs i detta perspektiv som lönsamhet- och
tillväxtkrav (Olve et al., 1999). Resultaten av de handlingar som har genomförts
summeras i de finansiella styrtalen. Alla styrtal i det balanserade styrkortet ska
ingå i en orsak och verkan samband som resulterar till ett förbättrad ekonomiskt
resultat (Kaplan & Norton, 1999). Vad gäller den offentliga sektorn har de
finansiella styrtalen till syfte att kommunala verksamheter når sina resultat och
detta görs på ett effektivt sätt för att minimera kostnaderna (Niven, 2008). Med
hjälp av de finansiella målen ska verksamheter uppnå kundmålen inom den
offentliga sektorn (Kaplan & Norton, 2000).
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Kundperspektivet: Perspektivet består av utfallsmått som exempelvis
kundvärvning och kundtillfredsställelse. I detta perspektiv identifierar ledningen
de marknadssegment samt kunder som de ska inriktas mot (Kaplan & Norton,
1999). Författarna Olve et al. (1999) anser att kundperspektivet är kärnan i
styrkortet, eftersom företagets konkurrenskraft försämras då kundernas behov inte
tillfredsställs. Av denna anledning handlar arbetet i perspektivet till stor del om att
få lojala kunder (Olve et al., 1999). Förutom att göra kunderna nöjda måste
ledningen även ombilda sina affärsidéer, visioner och strategier till konkreta kundoch marknadsbaserade mål, vilket därefter ska föras ut till samtliga delar i
organisationen (Kaplan & Norton, 1999).

Interna processperspektivet: Organisationer bör fatta beslut om vilka
kompetenser och processer de måste vara bäst på samt specificera hur dessa ska
mätas. Organisationer bör främst lägga fokus på de kritiska interna processer som
möjliggör att kundbehoven uppfylls, eftersom detta perspektiv är av central
betydelse i organisationer då en lyckad inverkan på dess kunder ska uppnås.
Enligt Kaplan och Norton (1999) önskar organisationer att flödet maximeras,
kostnaderna sänks för dess processer och förbättra kvaliteten.

Enligt Ericsson och Gripne (2002) är detta perspektiv nödvändigt då det för
organisationer inom offentliga sektorn har blivit allt viktigare att bli mer effektiva.

Lärande- och tillväxtperspektivet: Här ska organisationer eftersträva att ständigt
utveckla och förbättra organisationen, eftersom omvärldens förutsättningar
ständigt förändras och organisationen behöver anpassa sig efter dessa förändringar
(Olve et al., 1999). Målsättningar som är fastställda i organisationen ska kunna
tillhandahålla en infrastruktur och detta ska göra det möjligt för att de andra
perspektivens målsättningar ska kunna uppnås (Kaplan & Norton, 1996). För att
organisationen ska uppnå hög kundtillfredsställelse är ökad kvalitet, produktivitet,
lyhördhet och kundservice en förutsättning (Kaplan & Norton, 1999).

Det finns dock ingen klar uppfattning från Kaplan och Norton vad gäller att de
fyra angivna perspektiven är det enda korrekta anslaget för att det balanserade
styrkortet ska bli nyttjad. Författarna anser att dessa fyra perspektiv ses som en
mall och dessa perspektiv har enligt författarna visat sig vara tillräckliga i en hel
del organisationer och branscher (Kaplan & Norton, 1996).
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Författarna Sundin et al. (2010) förklarar att under den senaste tiden har
organisationer justerat men även infört andra perspektiv i sitt styrkort. Olika
organisationer kan anse att olika perspektiv är väsentliga för just deras
organisation (Ericsson & Gripne, 2002). I Sverige är exempelvis ett medarbetarperspektiv vanligt (Ax & Bjørnenak, 2005). I Kaplan och Nortons balanserat
styrkort fanns inget medarbetarperspektiv, istället ingick det i lärande- och
tillväxtperspektivet en medarbetarfokus. Enligt författarna Kaplan och Norton
skulle ett medarbetarperspektiv medverka till att organisationens strategi
distraherades (ibid). Däremot menar Ax och Bjørnenak (2005) att det är minst lika
viktigt med ett medarbetarperspektiv som de fyra grundläggande perspektiven.
Författarna menar att medarbetarnas engagemang är en kritisk framgångsfaktor.
Ericsson och Gripne (2002) instämmer med detta och förklarar även att
medarbetarperspektivet är viktig och nödvändig eftersom medarbetarnas
kompetens och motivation är avgörande för organisationer.

3.3 Tidigare forskning om användandet av det balanserade
styrkortet
Författarna Inamdar och Kaplan (2002) skriver i sin artikel, ”Applying the
Balanced Scorecard in Healthcare Provider Organizations”, att flera innovativa
hälsovårdschefer har börjat använda sig av ett balanserat styrkort. Detta för att
styrkortet medverkar till potentiella fördelar gällande mätningar och ledningssystem för hälso-och sjukvårdsorganisationer. Inamdar och Kaplan (2002)
förklarar att detta är förbättringar som:


Medverkar till att organisationen blir bättre anpassad kring en marknadsorienterad och kundfokuserad strategi.



Utvärderar, övervakar och underlättar genomförandet av strategin.



Bidrar till en förbättrad kommunikation samt samarbete.



Bidrar till att ansvar tilldelas på alla nivåer i organisationen.



Ger kontinuerlig feedback på strategin och främjar regelverks
förändringar.

Författarna Aidemark och Funck (2009) har i sin artikel ”Measurement and Health
Care Management”, genomfört en studie om det balanserade styrkortet i Sverige i
Jönköping inom hälsovården i Högland Hospital. Styrkortet infördes av klinikens
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chef samt läkare i syfte att förbättra hälsovården. Ett balanserat styrkort har
utformats och anpassats till kliniken och de har använt sitt balanserat styrkort i
över tio år. Dessa författare har undersökt huruvida ett balanserat styrkort kan
användas effektivt för att kunna vara ett hjälpredskap för chefer i deras arbete
samt hjälpa dem med deras kvalitetsutveckling. Anledningen till att denna klinik
valdes av författarna är för att det var den första kliniken i Sverige som införde det
balanserade styrkortet (Aidemark & Funck, 2009).

Utifrån intervjuer som de har genomfört i studien med chefer, läkare samt sjuksköterskor drar författarna slutsatsen att prestationsmätningar med det balanserade
styrkortet medverkar till kvalitetsförbättring i verksamheten (ibid). Författarna
identifierar även svårigheter som uppkommer vid genomförandet av det
balanserade styrkortet, i detta fall hälso- och sjukvårdsorganisationer. Undersökningen visade även att mål och mått som är kopplade till strategin samt att
användandet av det balanserade styrkortet som kommunikations- och
ledningsverktyg kan medverka till bättre överensstämmelse om målen (ibid). Med
hjälp av det balanserade styrkortet kan ett gemensamt språk gällande bland annat
mål och mått skapas, vilket bidrar till att en nödvändig dialog skapas hos
medarbetarna på olika nivåer i organisationer och enheter (ibid).

Ett problem som lyfts i artikeln är ifrågasättandet av rangordningen vad gäller de
olika perspektiven inom det balanserade styrkortet (ibid). Aidemark och Funck
(2009) förklarar vidare i sin artikel att i Duke University Hospital har
kundperspektivet prioriterats av alla de fyra perspektiven som ingår i det
balanserade styrkortet. Diskussioner gällande antalet och även vilka perspektiv
som ska användas i styrkortet är ofta centrala. Dessa diskussioner handlar bland
annat om huruvida områden eller prestandakategorier bör ingå i styrkortet snarare
än rangordningen av de olika perspektiven enligt teorin.

En studie inom den svenska sjukvården, där tre fallstudier gällande användningen
av det balanserade styrkortet har utförts (Kollberg & Elg, 2006). Författarna
Kollberg och Elg (2006) konstaterade att det var viktigt att personalen
involverades vid implementeringen för att en förståelse ska skapas för varför ett
balanserat styrkort infördes i organisationen. Vidare förklarar författarna att
tekniken bakom styrkortet bör vara uppbyggd på ett sätt som gör det möjligt att
enkelt förstå styrmodellen visuellt och dels även att den känns bekant för de som
ska arbeta med styrkortet (ibid).
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Gumbus, Bellhouse och Lyons (2003) har inom den internationella forskningen
genomfört en tre års fallstudie på ett sjukhus i USA för att utvärdera användandet
av det balanserade styrkortet. Författarna kom bland annat fram till att alla
perspektiv som ingår i styrkortet är lika viktiga för att en balans ska skapas. Detta
med anledning av att om organisationen fokuserar mer på ett vist perspektiv kan
fokus tappas för de resterande perspektiven (Gumbus et al., 2003). Författarna
Moullin, Soday, Skinner, Price, Cullen och Gilligan (2007) har inom sjukvården
genomfört en fallstudieoch kom fram till att det balanserade styrkortet
medverkade till att resultatmått, processer och strategin låg i linje med varandra.
Enligt författarna upplevde sjukhuset även ett större samarbete mellan användare
av tjänsterna, medarbetare, chefer och de övriga intressenter, som också bidrog till
en ökning av uppfyllda mål (ibid).

3.4 Det balanserade styrkort inom kommunala verksamheter
Verksamheter inom den offentliga sektorn har till uppgift att utföra tjänster som är
av gemensamt intresse för medborgarna, vilket beslutas av den folkvalda politiska
församlingen (Ringqvist, 1996). Uppgifter som den offentliga sektorn har att
utföra avser bland annat tjänster inom rättsväsen och försvar, barn- och
äldreomsorg, utbildning, samt sjuk- och hälsovård, och dessa är reglerade i lagen.
Medborgarna är ägarna av den offentliga sektorn och genom medborgarnas
skattemedel kan staten och kommunen utföra tjänster. Av denna anledning drivs
verksamheter inom den offentliga sektorn utan vinstsyfte. Detta innebär att
offentligproducerade tjänster mestadels sätts antingen utifrån självkostnadsprincipen eller att de istället subventioneras för att konsumenten ska skyddas från
en skälig prissättning (ibid).

Författarna Olve et al. (1999) hävdar att ett balanserat styrkort främst är lämpat
för verksamheter vars utveckling i ett längre tidsperspektiv är viktigt. Inom den
offentliga sektorn är det främsta målet inte att uppnå vinst samtidigt som
verksamheterna existerar i ett långvarigt samhällsekonomiskt intresse. Författarna
hävdar dock att styrkortet bör anpassas till verksamheter inom den offentliga
sektorn, på grund av den offentliga sektorns kännetecken och även för dess
skillnader från näringslivet (Olve et al., 1999). Kaplan och Nortons balanserade
styrkort är utformat för att gynna privata företag, vad gäller dess överlevnad samt
gynna dess lönsamhet på lång sikt. Den offentliga sektorn har annorlunda mål
jämfört med den privata sektorn och detta ställer andra krav på utformningen av
styrkortet. Det finansiella perspektivet bör exempelvis breddas till att beskriva
dess prestationer eller resultat, i och med att den offentliga sektorns huvudsakliga
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ekonomiska uppgift är att hushålla med resurser. Enligt Olve et al. (1999) bör
kundperspektivet istället kallas för ett ”relationsperspektiv”. Kommunen har sina
”kunder” och dessa är kommunens invånare, men relationerna med kommunernas
medborgare och leverantörer, förenings- och näringsliv borde vara viktigare än att
lägga kundfokus på perspektivet (Olve et al., 1999).

3.5 Det balanserade styrkortet som ett managementsystem
När chefer använder ett balanserat styrkort i en organisation innebär det inte att de
endast behöver förlita sig på att de finansiella måtten endast ska ses som
mätinstrument av organisationens resultat (Kaplan & Norton, 1996; 2007). Enligt
Kaplan och Norton (1999) var det vanligt att många chefer som använde de
finansiella måtten själva ansåg att måtten gav en tillräcklig bild av medarbetarnas
insatser, och att cheferna använder de icke finansiella måtten endast för att
förbättra sina kundkontakter. Författarna menar att dessa företag använder sina
finansiella och icke finansiella mått enbart för taktisk feedback och kortsiktig
styrning (Kaplan & Norton, 1999 ).

Enligt Brewer och Speh (2000) är avsikten med det balanserade styrkortet att
påverka cheferna till att en balans ska uppnås mellan både finansiella och icke
finansiella mått på både kort- och långsikt. Dessa mått måste i det balanserade
styrkortet utgöra en del av ett system som sprider information i samtliga nivåer i
organisationen, ett så kallad informationssystem (Kaplan & Norton, 1999; Brewer
& Speh, 2000). Det krävs av cheferna att se till att informationen når fram till
medarbetarna för att de ska förstå vilka finansiella konsekvenser som kan uppstå
av dess beslut och handlingar, framförallt till de medarbetare som har en bra
kundkontakt, det vill säga personalen i frontlinjen (ibid).

Det balanserade styrkortet är uppbyggt som en process där måtten styrs av
affärsenheternas affärsidé och strategi och styrkortet bör översätta affärsidén och
strategin till målsättningar och mått som är gripbara och som samtidigt går att
mäta (Kaplan & Norton, 1999). Dessa mätningar ska skapa balans mellan interna
mätningar för processer som innovation, lärande och tillväxt och externa
mätningar som är riktade mot aktieägare och kunder. Dessa mätningar balanseras
mellan resultat av nedlagda insatser och mättningar som har en betydelse för
företagets framtida prestationer (ibid).
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Det balanserade styrkortet ska enligt Kaplan och Norton (1999) inte endast ses
som ett operativt eller taktiskt mätsystem, utan styrkortet tillämpas även som ett
strategiskt managementsystem för att målet med strategin på lång sikt ska kunna
uppnås. Chefer kan utifrån det balanserade styrkortet använda fyra så kallade
managementsprocesser. Dessa processer bidrar till att kunna styra strategiska mål
som är långsiktiga med kortsiktiga åtgärder (Kaplan & Norton, 1996; 2007).

De tre managementprocesserna, översätta visionen, kommunicera och länka, och
verksamhetsplanering är enligt Kaplan och Norton (1999) väsentliga för cheferna
att beakta vid implementeringen av en organisations strategi (se Figur 2).

Översätta visionen
 Förtydliga visionen
 Skapa enighet

Kommunicera och
länka
 Kommunicera &
utbilda
 Sätta upp mål
 Koppla belöningar till
styrtal (mått)

Balanced
Scorecard

Uppföljning och
lärande
 Formulera en
gemensam vision

 Strategisk feedback
 Underlätta strategisk
uppföljning &
inlärning

Verksamhetsplanering
 Formulera mål
 Samordna strategiska
initiativ
 Fördela resurser
 Upprätta delmål

Figur 2: Bearbetning av Balanced Scorecard som strategiskt managementsystem
av Kaplan och Norton (1999 s. 20; 2007 s. 155).
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Översätta visionen, är den första managementprocessen som hjälper chefer att
skapa en sammanhållning kring organisationens vision och strategi (Kaplan &
Norton, 2007). För att skapa detta krävs det att det ska finnas en vision som är
tydlig för alla i organisationen. Att visionen översätts innebär att visionen ska
delas upp i organisationen i flera delar och bestå av dagliga arbetsuppgifter som
medarbetarna kan genomföra för att kunna uppnå ett långsiktigt mål (ibid). Ett
vanligt problemområde som har förekommit i flera organisationer och bland annat
i den kommunala verksamheten är att chefer och anställda inte har en klar och bra
kännedom om verksamhetens vision, vid många fall finns det ingen vision alls att
sträva efter (Ericsson & Gripne, 2002). Ericsson och Gripne (2002) menar att en
vision ska formuleras och att insatser ska göras för att kunskap om visionen ska
spridas i hela organisationen.

Kommunicera och länka, är den andra managementsprocessen som innebär att
processen ger chefer möjlighet att kommunicera upp och ned i organisationens
alla delar om den valda strategin och samtidigt koppla strategin till både
individnivån och avdelningsnivån (Kaplan & Norton, 1999; 2007). Styrkortet
säkerställer att genom en effektiv kommunikation förstår alla medarbetare i
organisationen den långsiktiga strategin bättre och ökar även deras motivation för
att nå organisationens strategiska mål (ibid). Detta underlättar för organisationen
genom att målen hamnar i samma linje med strategin. Informationen som
kommuniceras till medarbetarna talar om vilka väsentliga mål som bör uppnås för
att hela organisationen ska kunna lyckas med sin strategi. Genom att
kommunicera och länka leder det till att medarbetarna inom de olika delarna av
organisationen förstår hur deras arbete påverkar andra medarbetares insatser och i
högsta grad hela organisationen som helhet. På så sätt underlättar det för
medarbetarna att agera i enlighet med målen (Kaplan & Norton, 2007).

Den tredje processen är verksamhetsplanering. Chefer behöver fokusera på
huruvida organisationen kan sammanlänka sina mål med de ekonomiska målen.
Det krävs att cheferna då skapar och bevarar en strategisk kontroll över sin
organisation på lång sikt (ibid). Cheferna ska sätta upp målsättningar för måtten,
det vill säga mål som på tre till fem års sikt kan komma att förändra och påverka
organisationen, förutsatt att målen då uppnås. Det krävs att cheferna sätter upp
mål som är utmanande för organisationens interna processer, kundkrets och
kompetenstillväxt. Genom att cheferna har en sådan verksamhetsplanering kan
organisationen fastställa de långsiktiga resultaten som cheferna vill uppnå,
identifiera samt ordna de resurser som krävs för att på så sätt uppfylla resultaten.
Genom planeringen kan även cheferna upprätta delmål som är kortsiktiga för både
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finansiella och icke finansiella mått i det balanserade styrkortet (Kaplan &
Norton, 1999).

Den fjärde managementprocessen, uppföljning och lärande, är en process som gör
det möjligt att ett strategiskt lärande skapas i organisationen. Enligt Kaplan och
Norton (1999) anses denna process vara mest betydelsefull i hela styrkortet då
uppföljning och lärande skapar plats för ökade färdigheter för cheferna.

Genom att styrkortet används som ett strategiskt managementsystem kan cheferna
kontrollera och justera implementeringen av organisationens strategi och
omformulera den om det anses vara nödvändigt (Kaplan & Norton, 1999). Det
innebär att cheferna kan kontrollera de kortsiktiga resultaten för kunderna, interna
processer, lärande och tillväxt, och sedan göra en utvärdering av strategin utifrån
den senaste tidens resultat (Kaplan & Norton, 1999; 2007).

3.6 Kritik mot det balanserade styrkortet
Forskaren Hanne Nørreklit har sedan införandet av det balanserade styrkortet
kritiserat styrmodellen (Nørreklit, 2000). I artiklarna framför författaren kritik mot
Kaplan och Nortons styrmodell bland annat vad gäller orsak- och verkan
samband. Författaren anser att Kaplan och Nortons antagande är uppbyggd på ett
kausalt orsakssamband mellan de olika perspektiven (ibid). Nørreklit (2000)
menar att det inte är fallet, utan enligt författaren finns det en logisk relation
mellan områdena som analyseras. Enligt författaren är redovisningsmodeller,
logiska modeller och dessa modeller bygger snarare på logiska argument än från
empiriska observationer vad gäller företagens struktur och relationer. Nørreklit
(2000) anser att det balanserade styrkortet måste både justeras och utvecklas.

Enligt Olve et al. (1999) är det ett misstag om styrkortet betraktas som ett
formulär för prestationsrapportering av organisationer. Istället bör styrkortet ses
som ett språk, för att diskutera hur verksamheter bör inriktas för att dem uppsatta
målen ska uppnås (Olve et al., 199). Sanger (1998) hävdar att det balanserade
styrkortet har fått kritik eftersom införandet av styrkortet är en utmatning och
även för att styrkortet kräver stora ansträngningar. Khan et al. (2011) instämmer
med detta och anser även att styrmodellen är svår att införa, eftersom styrkortet
som styrmodell är både tidskrävande och kostsam.
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3.6.1 Kritik mot det balanserade styrkortet för organisationer inom
den offentliga sektorn

Tillämpningen av det balanserade styrkortet i organisationer inom den offentliga
sektorn har kritiserats av en del forskare (Lingle & Schiemann, 1996; Olve et al.,
1999; Kaplan & Norton, 2000; Wisniewski & Olafsson, 2004). Wisniewski och
Olafsson (2004) har i sin studie ifrågasatt huruvida styrmodellen är lämplig för
verksamheter inom den offentliga sektorn, detta i och med att det är svårt att mäta
servicen som verksamheterna levererar. Enligt författarna är det lättare att det
balanserade styrkortet upprättas i organisationer i den privata sektorn, detta
eftersom styrkortet är bättre anpassad till vinstdrivande verksamheter (Wisniewski
& Olafsson, 2004). Författarna Ericsson och Gripne (2002) hävdar däremot att
organisationer inom den offentliga sektorn har svaga visioner och att detta i sin tur
leder till att införandet av det balanserade styrkortet blir komplicerad. Kaplan och
Norton (2000) menar att organisationer inom den offentliga sektorn finner det
svårt att definiera sina strategier.

Olve et al. (1999) kritik gentemot styrkortet är att styrkortet anses vara för
tidskrävande och det kan leda till att många verksamhetsledare upplever att de får
ont om tid när viktiga arbetsuppgifter ska utföras. Enligt Lingle och Schiemann
(1996) är ett problem för de organisationer som tillämpar det balanserade
styrkortet att de fortsätter fokusera mer på de finansiella måtten. Författarna
menar att de flesta chefer känner redan till dessa mått och att de känner att det
oftast är de finansiella måtten som de bör prestera bra i (Lingle & Schiemann,
1996). I och med att de icke finansiella måtten är mer långsiktiga blir dem därmed
också svåra att förutspå (ibid).

Det balanserade styrkortet ska ses som ett styrverktyg för att företaget ska drivas
mot gemensamma mål, och ett av styrkortets huvudsyften är att delaktighet och
kommunikation om företagets vision samt strategiska mål skapas i hela
organisationen. Enligt Olve et al. (1999) finns risken att organisationen dock kan
se styrkortet som ett kontrollverktyg och inte som ett styrverktyg vilket kan uppstå
om konceptet bakom styrkortet inte tillämpas på ”rätt” sätt.
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3.7 Konklusion
I teorikapitlet har en beskrivning av det balanserade styrkortets bakgrund,
grundprinciper samt styrkortets olika perspektiv gjorts. Vidare i kapitlet beskrivs
tidigare forskning om användandet av det balanserade styrkortet, balanserat
styrkort inom kommunala verksamheter samt det balanserade styrkortet som ett
managementsystem. Slutligen beskrivs kritik mot det balanserade styrkortet samt
kritik mot det balanserade styrkortet för organisationer inom den offentliga
sektorn.
Utifrån teorigenomgången kommer studien baseras på vilken uppfattning har
verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten gällande användningen av
det balanserade styrkortet. Den utvalda teorin kommer att ligga till grund för
empirin som ska behandla studiens forskningsfråga. Det balanserade styrkortet
förväntas att i utgångspunkt se ut som Kaplan och Nortons ursprungliga modell
men behöver dock omformuleras för att anpassas mot den verksamhet som
styrkortet ska användas inom. Detta kommer även att utredas vidare i undersökningen som utförs.

Det är även nödvändigt att ställa denna undersökning i relation till närliggande
studier för att kunna stärka studiens slutsatser. Avsikten med denna studie är att
stärka slut-satserna med hjälp av liknande studier som tidigare har utförts. Det
som skiljer denna studie från exempelvis studien som utfördes av Aidemark och
Funck (2009) är att denna studie endast kommer att undersöka vilken uppfattning
verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande
användningen av det balanserade styrkortet. Av den anledningen har endast
verksamhetschefer inom vård och omsorg intervjuats, men även ansvarige chefen
för hela vård och omsorg i kommunen, till skillnad från Aidemark och Funck
(2009) vars studie gick ut på att intervjua chefer, läkare och sjuksköterskor på
kliniken som undersökningen utfördes på. Med hjälp av detta kommer en
förståelse kunna erhållas för vilken uppfattning verksamhetschefer har gällande
användningen av det balanserade styrkortet och vilka fördelar respektive
nackdelar som kan förekomma inom vård och omsorg i Järfälla kommun.

Det fyra management processerna i det strategiska managementsystemet nämligen
översätta visionen, kommunicera och länka, verksamhetsplanering samt
uppföljning och lärande, kommer att användas för att utvärdera hur verksamhets31

chefer använder det balanserade styrkortet inom vård och omsorg i Järfälla
kommun. Den presenterade teorin kommer att ligga till grund för empirin där en
analys kommer att kunna göras utifrån en sammankoppling av teorin och empirin
för att studiens forskningsfråga ska kunna besvaras.
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4. Empiri
I detta kapitel kommer studiens empiriska resultat att presenteras från
valda informanter inom vård och omsorg i Järfälla kommun.
4.1 Bakgrund
Denna studie har utgått från semi-strukturerade intervjuer med informanter som
har en chefsposition inom vård och omsorg i Järfälla kommun. Det empiriska
resultatet som presenteras i detta kapitel ska kunna uppfylla syftet med denna
studie samt besvara forskningsfrågan. Det som presenteras i kapitlet kommer dels
från informanter men även från styrdokument som i förväg har studerats för att
stärka det empiriska resultatet.

Järfälla kommun vård och omsorg är kommunens egenregiverksamhet inom äldreoch funktionsnedsättning. Vård och omsorg består av olika verksamheter;
äldreboende, hemtjänst, mötesplats för äldre, larm- och nattpatruller, dagsverksamhet för äldre, dagligverksamhet, gruppboende, sysselsättning, serviceboende, personlig assistans, boendestöd, avlösare, ledsagare, kontaktperson,
korttidshem, korttidsfamilj, personligt ombud, Järfälla hemstöd samt restauranger.
Funktionen Ledning och stöd samt Vakansen som är vård och omsorgs egen
vikarieförmedling finns som stöd för verksamheterna. I Järfälla kommun vård och
omsorg finns det cirka 687 anställda (Järfälla kommun, 2011).

Studien har utgått från ett ledningsperspektiv och av denna anledning har endast
verksamhetschefer som arbetar med användandet av det balanserade styrkortet i
en kommunal verksamhet studerats och chef för hela verksamheten vård och
omsorg i Järfälla kommun har intervjuats. Följaktligen har nedanstående chefer
intervjuats och de kommer att benämnas efter deras fullständiga namn. Samtliga
intervjuer med verksamhetscheferna har ägt rum den 2012-11-27 och intervjun
med chef för hela vård och omsorg utfördes den 2012-11-29. Informanterna som
har intervjuats är;


Arnfinn Kleveland, chef för vård och omsorg i Järfälla kommun, har
arbetat inom denna tjänst sedan år 2003.
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Johanna Karlsson, verksamhetschef för Lädersättravägens servicebostad,
Korpralsvägens servicebostad och Rösvägens gruppbostad, har arbetat
sedan år 2008.



Guillermo Vega, verksamhetschef för Frihetsgränds gruppbostad, Aspen,
Fanjunkargränd, Tenorgränd, Boendestöd, har arbetat sedan år 1998.



Fenote Mengesha, verksamhetschef för Järfälla hemtjänst, har arbetat som
enhetschef från år 2001, men arbetar sedan år 2005 som verksamhetschef.



Cecilia Bengtsson, verksamhetschef för Kastanjen sedan september 2012.
Tidigare har hon haft en liknande tjänst i Järfälla kommun på Olovlunds
äldreboende i ungefär tre och ett halvt år.



Carina Abrahamsson, verksamhetschef för Tallbohov äldreboende, vilket
hon har arbetat som sedan september 2012 men har tidigare haft ett
liknande boende (Ekens äldreboende) i Järfälla kommun i ungefär fyra år.



Marianne Andersson har varit verksamhetschef sedan år 2004 i Kallhälls
dagliga verksamhet och Hummelmora men dessa verksamheter
tillsammans med två andra (ADA och Jakobsberg dagliga verksamhet) har
sedan första januari 2012 slagits ihop till en verksamhet, Järfälla dagliga
verksamhet, vilket hon sedan dess är verksamhetschef för.

4.2 Det balanserade styrkortet inom vård och omsorg i Järfälla
kommun
Det balanserade styrkortet implementerades inom vård och omsorg i Järfälla
kommun under år 2007, vilket var ett prövoår för styrkortet. Under år 2008
fullgjordes det balanserade styrkortet (Järfälla kommun, 2007).

Det balanserade styrkortet infördes inom vård och omsorg i Järfälla kommun till
syfte att styrkortet ska ge verksamhetschefer ett arbetssätt som utvecklar
helhetssynen på verksamheten samt förstå samband för att ett värde ska skapas
och att verksamhetens vision ska uppnås. Styrkortet ger även ett stöd att arbeta
mer systematiskt och strategiskt med planering, utvärdering, förbättring och
genomförande. Med hjälp av det ska vård och omsorg fokusera på de viktigaste
strategiska frågorna, vilket innebär att en mer strategisk styrning i verksamheten
uppnås. Det som vill uppnås med styrkortet är att de strategiska målen ska
beskriva ett önskat läge på tre till fem års sikt, det vill säga långsiktiga mål, utifrån
de perspektiv som vård och omsorg består av (se bilaga 2).
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Innan styrkortet infördes använde sig vård och omsorg i Järfälla kommun inte av
något annat styrverktyg. Arnfinn Kleveland förklarar att styrkortet har medverkat
till att verksamhetscheferna på ett systematiskt sätt kan styra och följa upp sina
uppdrag under året, som bland annat att prioritera vad som är kvalité med de
perspektiv som används. Även att ta fram indikatorer och prioritera vad som är
viktigt samt att underlätta kommunikationen med medarbetarna.
Styrkortet utformas av vård och omsorg efter verkssamhetschefernas specifika
behov och varje enhet har ett eget styrkort. Varje verksamhetschef ska utifrån
socialnämndens kravspecifikationer, kommunala styrdokument och kundönskemål formulera sina uppdrag.

4.2.1 Vård och omsorg ska vara den bästa organisationen inom
branschen i länet
Den vision som vård och omsorg i Järfälla kommun strävar efter är (se bilaga 3);
”Vård och omsorg ska vara den bästa organisationen inom
branschen i länet”.
Arnfinn Klevelands definition om visionen;
”syftet med visionen är att den ska vara utmanande och det är
svårt att säga om vi uppnår visionen och jag tror inte heller att
man kan säga att vi kommer att uppnå visionen, utan det är något
som man hela tiden måste rikta sig mot”.

För att kunna uppnå en vision ska man ha en fungerande verksamhet som är
välstrukturerad där en bra och god vård erbjuds. Det innebär att verksamheterna
ska ha nöjda kunder och se till att skapa en kvalité utifrån de ekonomiska
möjligheterna som finns samt ha nöjda medarbetare som är måna om visionen,
förklarar Arnfinn Kleveland. Marianne Andersson hävdar däremot att visionen om
att man ska vara den ”bästa” organisationen känns överdrivet. För en av
verksamhetscheferna, Cecilia Bengtsson, är det svårt att uppnå en sådan vision då
hennes medarbetare inte riktigt förstår vad visionen representerar. Anledningen
till det är att hon nyligen tagit över verksamheten Kastanjen. ”Det här är helt nytt
för medarbetarna och för mig och man tar lite för givet att de vet visionen men de
vet ingenting om visionen, vilket är jobbigt för oss alla” (Cecilia Bengtsson).
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Arnfinn Kleveland förklarar att det inte endast finns ett övergripande strategiskt
mål inom vård och omsorg utan varje verksamhetschef har gjort ett strategiskt mål
i sitt eget styrkort som de utgår ifrån när de utför sina respektive uppdrag. Arnfinn
Kleveland talar om att de generellt inte tar några uppdrag som de vet att de inte
kommer att klara av att utföra och säger att, ”vi har den grundfilosofin att de
uppdrag som vi går in med ska vi också kunna leverera”. Han berättar att de
hittills har kunnat leverera de uppdrag verksamhetscheferna har haft men dock
händer det hela tiden att de får ta över uppdrag som andra verksamhetschefer inte
klarar av att utföra.

När mål ska fastställas i verksamheterna tycker en del verksamhetschefer att det
inte alltid är enkelt. Johanna Karlsson förklarar att hon behöver arbeta med målen
då hon anser att det är otydligt. ”Ett mål ska vara mätbart och det ska gå att se om
det är uppfylld eller inte och hur vi jobbar med att uppfylla det” (Johanna
Karlsson). ”För att nå målen måste vi få med alla medarbetare, det är viktigt att
alla ska förstå varför vi jobbar inom vård och omsorg” (Cecilia Bengtsson). Dock
är det ansträngt idag då ekonomin styr allt, menar Cecilia Bengtsson. Carina
Abrahamsson håller med om detta då hon anser att det är svårt att sätta upp mål
om att ha en budget i balans och förklarar att, ”för mig kommer det att vara
hopplöst nästa år”. Att det är svårt att ha en budget i balans instämmer samtliga
verksamhetschefer med och hävdar att den kritiska framgångsfaktorn för att kunna
nå sina mål är ekonomin.

4.2.2 De tre perspektiven
Det balanserade styrkortet inom vård och omsorg i Järfälla kommun består av tre
perspektiv, ekonomi-, kund- och medarbetarperspektivet (se bilaga 2). Enligt
Guillermo Vega består styrkortet endast av tre perspektiv för att dessa är de mest
relevanta för vård och omsorg. Arnfinn Kleveland förklarar att de under resans
gång har diskuterat att ha ytterligare perspektiv, bland annat det interna
processperspektivet, men det har inte varit nödvändigt, förklarar Arnfinn
Kleveland.

Enligt Arnfinn Kleveland och Guillermo Vega är kundperspektivet mycket viktigt
och är en självklarhet att arbeta med i styrkortet och förklarar följande;
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”Kan vi inte klara av kundkraven kan vi inte vara populärare och
vi kan då inte vara kända gällande att ha en bra kvalitét, för
annars tappar vi kunderna” (Arnfinn Kleveland).
”Utan kunder finns det ingen verksamhet och om kunderna inte är
nöjda kommer vi aldrig att vara den bästa verksamheten”
(Guillermo Vega).

Det som är viktigaste att uppnå gällande kundperspektivet är att kunderna ska vara
nöjda och tjänster ska levereras på den nivå som är förväntad och som har tagits
upp som ett krav, menar Arnfinn Kleveland.

Guillermo Vega förklarar att ekonomiperspektivet styr mycket av arbetet i
verksamheten och säger att, ”har vi en bra ekonomi kan vi utveckla verksamheten
på ett helt annat sätt än vad det kommer att vara under år 2013, där ekonomin
kommer att vara tajt”. Verksamheterna får en fastställd budget varje år och den
budgeten ska de hantera under hela året och det gäller då att ha en budget i balans.

Enligt Arnfinn Kleveland bör vård och omsorg i kommunen arbeta med sitt
ekonomiska perspektiv ytterligare. Detta eftersom det från ägarstyrelsen har ställts
krav på att de ska ha viss hantering av pengar, vilket även är det enda kravet som
har ställts. Av denna anledning är det inte tillåtet att planera för underskott eller att
ha ett underskott förklarar Arnfinn Kleveland. Han menar att de inte har några
avkastningskrav på sig, utan de har krav att de ska använda pengarna till det som
är avsatt att användas till.

Medarbetarperspektivet är också ett självklart perspektiv. Det som vill uppnås
med perspektivet är att rätt medarbetare ska vara på rätt plats med rätt motivation
som tycker om att komma till arbetsplatsen, med andra ord nöjda medarbetare,
förklarar Arnfinn Kleveland. Av den anledningen är alla medarbetare viktiga,
menar Fenote Mengesha. Carina Abrahamsson och Guillermo Vega förklarar att
ingenting i verksamheten fungerar om inte medarbetarna fungerar. Vid ungefär
alla tillfällen utförs tjänsten/uppdragen i möte mellan en medarbetare och en kund
och, ”om inte rätt person finns på rätt plats med rätt kompetens och rätt
förutsättningar, och det självförtroendet att våga göra någonting blir det inte bra”
(Arnfinn Kleveland). Det är då viktigt att verksamhetscheferna ständigt
kommunicerar och informerar sina medarbetare för att de som verksamhet ska gå
mot samma riktning och sträva efter gemensamma mål, menar Carina
Abrahamsson.
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4.3 Att kommunicera och länka det balanserade styrkortets vision
och mål
Arnfinn Kleveland förklarar att hans uppdrag är att se till att ha ”rätt”
verksamhetschef i varje verksamhet där verksamhetscheferna och deras
medarbetare arbetar målmedvetet tillsammans. Arnfinn Kleveland träffar varje
verksamhetschef enskilt en gång om året där de går igenom det som anses vara
mest väsentligt att beakta och diskutera kring. Han träffar även sina
verksamhetschefer då de ska ta över nya kommunala verksamheter inom vård och
omsorg i Järfälla som man ska ha ”startinformation”, det vill säga hur samtliga
arbetar som en organisation. ”Jag har haft ett system där jag minst en gång om
året är med på någon arbetsplatsträff på varje verksamhet, men det är också
utifrån ett mer uppföljningssyfte att känna av hur stämningen är i relation mellan
varje chef och medarbetare” (Arnfinn Kleveland). Han förklarar även att varje
verksamhetschef har ett ansvar att ta sin kommunikation och information med sina
egna medarbetare.

Samtliga verksamhetschefer och Arnfinn Kleveland förklarar att verksamhetens
vision och mål kommuniceras vid både arbetsplatsmöten (APT-möten) och vid
personal-/medarbetarmöten. APT- möten har verksamhetscheferna en gång i
månaden där de redovisar för sina medarbetare var de befinner sig i dagsläget.
Personal-/medarbetarmöten sker en gång om året, där vanligtvis samtliga
verksamhetschefer och medarbetare i varje verksamhet träffas och diskuterar vad
som är mest väsentligt att arbeta med och planerar för kommande år. Det
diskuteras även om medarbetarnas arbetsrutiner och – uppgifter, det vill säga om
det behöver ske några förändringar i deras dagliga arbete framöver.

Hur visionen och målen kommuniceras kan dock skiljas åt vid varje chefs
verksamhet.

Cecilia Bengtsson som nyligen tagit över Kastanjen förklarar att hennes
medarbetare får information om visionen men den informationen har Arnfinn
Kleveland hållit i dagsläget.

Fenote Mengesha förklarar att visionen och målen kommuniceras både upp och
ned i verksamheten. Först kommuniceras det med Arnfinn Kleveland och därefter
går Fenote Mengesha ned och berättar det som har diskuterats med Arnfinn
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Kleveland till sina närmaste verksamhetsledare som finns i enheten. I sin tur
kommunicerar verksamhetsledarna med medarbetare. ”Så kommuniceras hela
grenen och då är det viktigt att den röda tråden hela tiden kommer uppåt och nedåt
i verksamheten” (Fenote Mengesha). För Fenote Mengesha är det även viktigt att
kommunicera om visionen och målen med kunderna genom att få in klagomål i
form av enkäter och telefon- och/eller muntliga samtal. Han anser att de har en
fungerande kommunikation där de har en daglig kontakt med medarbetarna, då
det finns en chef på plats i hemtjänsten som de kan vända sig till. ”Där det inte
fungerar jobbar vi mer på för att det ska fungera och se till att ha rätt person på
rätt plats som chef” (Fenote Mengesha).
Det som vanligtvis diskuteras i Carina Abrahamssons verksamhet är i fall de bör
dra ned på målen eller eventuellt även visionen. Den information och
kommunikation som finns i verksamheten kan man aldrig få nog av och det är
vanligt att det alltid blir något fel, menar hon. ”Hur du än informerar, skickar ut
protokoll blir det ändå fel och jag tror att man aldrig får bukt om det här med
kommunikation” (Carina Abrahamsson).

Hon förklarar att det blir mycket arbete nu när nya medarbetare träder in i
verksamheten och anser att hon som chef ska vara försiktig med att gå fort framåt,
då det finns en risk att medarbetarna inte ”hänger” med. För henne är det svårt att
veta om medarbetarna har någon kunskap om visionen och målen och enda sättet
att mäta det är utifrån enkäter, vilket man hela tiden får utgå ifrån, menar hon. ”De
som svarat på att de inte vet innebär det för oss att det är något som vi måste
arbeta ytterligare med” (Carina Abrahamsson). Det kan medföra att medarbetarna
inte heller trivs på arbetsplatsen och då är det vanligt att korttids- och
sjukfrånvaron ökar. Vid sådana situationer är det enligt henne viktigt att komma
med förslag för att se till att medarbetarna trivs, exempelvis komma in med
friskvård, massagestolar och föra diskussioner om hälsa i varje APT-möte och så
vidare. ”Sen kan vi inte göra mycket mer än så, det kan fortsätta vara många sjukoch korttidsfrånvaron men vi kan alltid påverka och förebygga det, vilket vi just
nu gör” (Carina Abrahamsson).

Varje verksamhetschef inom vård och omsorg i Järfälla behöver kommunicera
mycket mer i sina verksamheter, förklarar Marianne Andersson, Carina
Abrahamsson och Johanna Karlsson. Marianne Andersson tycker att vissa
medarbetare är mer kommunikativa än andra. Hon menar att visionen och målen
behöver sammankopplas för att den röda tråden ska synas i hela verksamheten.
Detta påpekar även Johanna Karlsson och menar att, ”man hela tiden jobbar och
tänker på att dels kunden alltid ska stå i fokus och dels om olika pedagogiska
förhållningssätt och arbetsmetoder och att de ska vara sammankopplade, det är det
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som gör att visionen uppnås”. Hon anser dock att det behöver bli ett mer flöde där
emellan och menar att hon behöver arbeta mer med det då visionen ligger långt
ifrån de som jobbar i praktiken. ”Jag vet att man lever upp väldigt väl till visionen
men skulle någon fråga skulle man inte kunna se att det är just det som är
visionen” (Johanna Karlsson). Det behöver istället diskuteras när någon dunkar
sitt huvud mot väggen och hur vi förhåller oss till den enskilde individen, hur ska
våra arbetssätt vara då?”, förklarar hon.

Däremot anser Guillermo Vega att det inte alltid handlar om kommunikation utan
hur väl engagerad man är i sitt uppdrag som chef. ”Frågan är engagemang, jag kan
vara jätte engagerad för att jag tycker att det är roligt med det styrkortet, eftersom
jag anser att det är ett fantastiskt redskap och kommunikationen blir bra med hjälp
av styrkortet, men det går alltid att förbättra den” (Guillermo Vega).

Enligt Arnfinn Kleveland fungerar kommunikationen i samtliga verksamheter
inom vård och omsorg generellt bra. Däremot påverkas kommunikationen då det
finns verksamheter som inte har en gemensam arbetsplats för medarbetarna, vilket
vanligtvis är de som jobbar med personlig assistans/personlig omvårdnad, som
exempelvis Fenote Mengeshas verksamhet, Järfälla hemtjänst erbjuder. Deras
arbetsplats är istället hemma hos kunden och det är då svårt att ha en daglig
kontakt med chefen. ”Där är inte förutsättningarna så bra när de har sina APTmöten, det sker ju inget möte mellan chef och medarbetare naturligt” (Arnfinn
Kleveland). Det enda man kan göra är att uppmuntra medarbetarna till att ta
kontakt med cheferna om de anser att det behövs men det kanske inte är vanligt,
förklarar han.

4.4 Verksamhetsplaneringens tillvägagångsätt
Verksamhetsplanering sker via APT- möten där det planeras för nuvarande och
kommande år gällande vad som bör utföras till fördel för verksamheterna,
medarbetarna och kunderna. I början av året skriver verksamhetscheferna ned vad
som behöver planeras, det vill säga vilka mål de vill uppfylla för deras
verksamheter. Det som skrivs ned kan vara allt från att planera om medarbetarna
behöver gå på utbildningar för att öka sin kompetensutveckling, vad som behöver
göras för att öka kundernas trivsel och nöjdhet med mera. Det planeras om det
finns möjlighet att åka på konferensresa eller ha en anhörigfest och när och/eller
var man ska ha sina möten och så vidare. Med andra ord planeras allt för hela året
i verksamhetsplaneringen och det som planeras syns alltid i styrkortet.
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Eftersom allt planeras i verksamhetplaneringen innebär det för varje
verksamhetschef att de ska vara klara och tydliga med sina mål för nuvarande och
kommande år, det vill säga hur de planerar, organiserar och genomför uppdragen
och målen. Allt detta styrs av ekonomin och därför är det enligt samtliga
verksamhetschefer och Arnfinn Kleveland viktigt att de kan koppla sina
verksamhetsmål med de ekonomiska målen.

Arnfinn Kleveland förklarar att han ständigt arbetar med att koppla sina
verksamhetsmål med de ekonomiska målen i styrkortet, då det är integrerat där.
Det finns en planering och den följer han upp löpande varje månad samtidigt som
varje verksamhetschef visar rapporter om deras verksamhet, vilket görs via deras
styrkort. Varje verksamhetschef har ett uppdrag och utifrån det uppdraget
använder de sig av styrkortet för att sätta upp sina mål och bygga en budget på de
uppsatta målen.

Först tittar Arnfinn Kleveland på vad han ska göra utifrån kundperspektivet och
medarbetarperspektivet och sedan prioriteras ekonomin efter det. ”Kundperspektivet är det som styrs absolut mest för där har vi bemanningskrav, det vill
säga allt sådant som måste klaras av, och det styr ju sen den ekonomiska
planeringen” (Arnfinn Kleveland). Det innebär att både kundgruppen och den
enskilde kundens krav på tid (insatstid) och på bemanning styr den ekonomiska
planeringen.

”Ekonomin spelar en jättestor roll, har vi inga pengar har vi inga jobb”, förklarar
Fenote Mengesha. Han ser inte sin verksamhet som en kommunal verksamhet
utan mer som ett privat företag och menar att, ”vi får ju in pengar för varje utförd
tid och det är ju det som betalar vår lön”. Han förklarar att de har ett systematiskt
arbetssätt i verksamheten när de arbetar med att uppnå de ekonomiska målen,
vilket innebär att varje utförd timme är ett ekonomiskt mål. De arbetar med att
planera alla timmar för att sedan utföra dem och därefter mäts dessa genom
styrkortet och det är på det sättet de ser hur många timmar de har kvar för att
utföra sina uppdrag. ”Om vi har utfört 80 procent av de timmarna då är det bra,
men hamnar vi på 70 procent är det däremot inte bra” (Fenote Mengesha). Han
förklarar att när de sätter upp mål som överskrider den fastställda budgeten går de
in i organisationens ekonomiska system och undersöker samt följer upp orsaken i
styrkortet. Detta kommuniceras även med medarbetarna vid varje APT- möten där
de blir informerade om var de befinner sig ekonomiskt och vilka förändringar som
bör ske för att detta ska förebyggas.
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Johanna Karlsson, Guillermo Vega och Marianne Andersson förklarar att det har
funnits tillfällen då de varit tvungna att sänka sina mål. De anser att det vid många
tillfällen kan vara svårt att koppla verksamhetsmålen med den fastställda
budgeten. Den vanligaste orsaken är att deras verksamheter drabbas av allt för
höga kostander, framförallt personalkostnader. En vanlig situation i Johanna
Karlssons verksamheter är när de har en hyresgäst som är mycket våldsam och det
innebär att den kunden behöver mer personal och resurser. Hon menar att deras
mål är att de ska ha en god vård och omsorg för alla kunder men ibland har de inte
råd till det och det är de ekonomiska målen som styr och den är underordnad.

Guillermo Vega förklarar att han vid ett tillfälle varit tvungen att spara upp till
800 000 kronor vilket motsvarar två och en halv tjänst. Efter att ha plockat bort
tjänsten har detta även uppmärksammats av medarbetarna. ”Det här har vi gjort
nu, vi har haft ett visst mål för en viss kund om att kunden behöver hjälp under en
timme men då har vi kanske sänkt det till 30 minuter istället” (Guillermo Vega).
Det här är något som han anser behöver förebyggas då han påpekar att de måste
hitta andra sätt att tillgodose den enskilde kundens behov.

Marianne Andersson förklarar att det som styr de ekonomiska målen är hur
effektiv man kan vara både som chef och personal men samtidigt hur mycket
personal man kan ha i varje enhet. Att hon har varit tvungen att plocka bort vissa
mål medverkar till att hon då måste försöka hitta något liknande mål som inte ska
medföra lika höga kostnader vilket inte alltid är lätt, påpekar hon.

Carina Abrahamsson förklarar att de inte kan sätta upp mål som de själv vet inte
kommer att hålla den fastställda budgeten. Hon menar att en chef vet vad man har
i sin budget, och det kan ses i styrkortet, det vill säga att det går att se om
budgeten kommer att hålla eller inte. Hon förklarar att de möjligtvis inte kommer
att kunna ha några planeringsdagar nästa år eftersom det inte går ihop
budgetmässigt. ”Jag periodiserar hela budgeten för varje månad och då kanske det
inte finns pengar för det och det går då inte att ha det” (Carina Abrahamsson).
Annars tycker hon att det fungerar bra med att uppnå de ekonomiska målen och
menar att man själv styr mycket över sin egen budget. ”Men går det för dåligt får
man stå där och förklara sig” (Carina Abrahamsson).

Eftersom Cecilia Bengtsson nyligen tagit över verksamheten förklarar hon att de i
dagsläget har det dåligt med verksamhetsmål vilket innebär att det då är svårt att
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koppla de till deras budget. Hon talar om att hon snarast behöver utarbeta nya mål
för Kastanjen då hennes personal fortfarande jobbar efter den förgående
verksamhetens mål. I dagsläget håller de på att se över bemanningen då budgeten
inte räcker till och förklarar att de blir tvungna att säga upp personal eller
omplacera dem till andra verksamheter som är i behov av fler personal.

4.5 Uppföljningsprocessen är en av de viktigaste delarna i
målarbetet
I början av året sätter varje verksamhetschef upp målsättningar för varje månad
och sedan lägger de upp resultaten för dessa månader. Verksamhetscheferna har
sedan en uppföljning varje månad där de träffar Arnfinn Kleveland i ungefär en
timme vardera, samt med sin ekonom men oftast vid ett annat tillfälle. Där följer
de upp styrkortets tre perspektiv och mått som utfall, prognoser, avvikelser och
liknande. Det finns även ett krav på att de tre gånger om året ska värdera
uppföljningen till deras ägarstyrelse och kommunstyrelsen gällande hur det går.
När Arnfinn Kleveland följer upp perspektiven och måtten tillsammans med varje
verksamhetschef diskuterar de om resultaten och siffrorna som är synliga i
rapporterna stämmer överens med praktiken. Varje verksamhetschef har även ett
ansvar att diskutera det med sina medarbetare. Detta anser Arnfinn Kleveland är
oerhört viktigt men påpekar att en del verksamhetschefer arbetar mer med det än
vad andra verksamhetschefer gör.

Enligt Arnfinn Kleveland är uppföljningsprocessen en av de viktigaste delarna i
deras målarbete. För att de ska få en måluppföljning att fungera ska den vara
integrerad i deras dagliga arbete. Av den anledningen har vård och omsorg i
Järfälla ett IT-system, Cockpit Communicator (se bilaga 2), som hjälper och
uppmuntrar varje chef och medarbetare att kommunicera i samma linje med de
uppsatta målen och visionen. För att kunna följa upp och utvärdera vad som är
viktigt för verksamheterna måste verksamhetscheferna ha något att relatera till,
menar Arnfinn Kleveland. Detta är anledningen till att de har olika mättningar och
målsättningar. ”Sätta mål kan vi alltid göra men hur det har gått kan du aldrig veta
om du inte har något att titta på” (Arnfinn Kleveland). Han menar att man får
tillgång till konkret data vilket är det viktigaste med att använda uppföljningen
effektivt. Detta för att se om det har blivit som de förväntat sig, vilka förändringar
som har skett under året, vad orsaken var samt vad som måste åtgärdas etcetera.
”Utan uppföljning har man inget underlag för att kunna bli bättre,
och vårt syfte är att vi ska bli bättre” (Arnfinn Kleveland).
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Den största utmaningen som vård och omsorg i Järfälla påverkas av är, som redan
nämnts ovan höga kostnader framförallt personalkostnader, men även att deras
konkurrenter tar upphandlingar viket då kan sänka ambitionsnivån hos
medarbetarna, menar Arnfinn Kleveland.

Både Guillermo Vega och Cecilia Bengtsson håller med Arnfinn Kleveland om att
uppföljningen är viktig för deras arbete. Cecilia Bengtsson menar att processen
underlättar för cheferna att få en helhetsyn över deras verksamhet. Utifrån det
måste man titta vilka förändringar som bör ske och då får oftast personalen vara
delaktiga i den processen, förklarar hon. ”Men vi kan alltid bli bättre” (Cecilia
Bengtsson). ”Utan uppföljning skulle vi bara rulla på”, menar Guillermo Vega.
Enligt Guillermo Vega är det viktigt att följa upp målen och måtten men samtidigt
stanna upp och se var de är på väg. Förutom att följa upp personal måste de även
följa upp varje kund, då varje person också har ett mål som de vill uppnå, menar
Guillermo Vega.
”Det är inte bara att komma till sysselsättning för det finns en
genomförandeplan där man sätter sig med individen och kollar
vad denne har för mål, mål med att komma till sysselsättning, mål
för att bo på gruppbostad och få boendestöd” (Guillermo Vega).
Det här är något som personalen ofta följer upp med kunderna, förklarar han.

Marianne Andersson tycker däremot att uppföljningen endast ses som en tidsplan
där verksamhetschefen vet att det är något som måste göras varje månad och på
det sättet blir det alltid gjort.

Johanna Karlsson anser inte att uppföljningsprocessen är lika viktig och menar att
processen endast är bra för socialnämnden skull och görs endast för att nämnden
vill det. Hon menar att hon inte tycker att socialnämnden ser någon koppling till
hur deras politiska beslut påverkar hennes och de andra verksamhetschefernas
verksamheter. När Johanna Karlsson och Arnfinn Kleveland träffas och går
igenom det som ska följas upp brukar det oftast inte ske några förändringar
överhuvudtaget vilket inte är bra, påpekar hon. Om ekonomin går dåligt där
budgeten inte räcker till är det traditionellt att hon endast säger att hon är
medveten om det och att hon jobbar med att förebygga det, men mer än så blir det
inte. Det enda som görs är att hon behöver säga upp personal men påpekar att det
inte ska vara på detta vis. Det är på det här sättet hon arbetar med uppföljningsprocessen och kritiserar det då hon menar att det måste finnas ett annat syfte i det
hela. Hon anser att det är helt meningslöst att alltid knappa in samma siffror varje
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månad och känner att det endast är en arbetsuppgift som hon gör bara för att hon
måste göra det. Hon förklarar att man istället bör fundera mer på vad som är
viktigt och inte bara göra saker som redan har gjorts. Hon berättar att det inte
diskuteras tillräckligt om att det krävs vissa förändringar inom perspektiven,
framförallt vad gäller medarbetarna. Oftast har hon själv andra funderingar kring
hur hon ska bygga styrkortet rent användarmässigt för att personalen ska förstå
och kunna vara mer delaktiga i det, men det blir oftast inte så som man velat,
förklarar hon.

För att det ska gå att följa upp de tre perspektiven och måtten på ett effektivt sätt,
påpekar Fenote Mengesha att varje verksamhetschef måste vara ärlig mot sitt
styrkort. ”Vi måste lägga rätt information i styrkortet då rätt information säger
mycket om hur det ligger till” (Fenote Mengesha). Han menar att verksamhetschefer inte alltid får ett positivt resultat från olika mättningar vilket de vanligtvis
vill få, men då måste detta informeras och synas i styrkortet och tas med till nästa
månad för att jobba vidare med det negativa resultatet istället för att avsiktligt
förbise det. I början tyckte Fenote Mengesha att uppföljningsprocessen skapade
stor belastning på hans arbete då han tyckte att de alltid hade för mycket
arbetsuppgifter. Idag tycker han däremot att det har blivit bättre och menar att det
fortfarande är mycket som ska göras inom begränsad tid men att det dock är
enklare att följa upp måtten.

4.6 Användandet av det balanserade styrkortet
Av de sex verksamhetschefer som intervjuats var de flesta av dem positivt
inställda till styrkortet. Enligt Carina Abrahamsson har styrkortet hjälpt henne
med att lättare följa budgeten, bedöma hur kvalitén ser ut i verksamheten och om
de uppfyller de uppsatta målen eller inte. Enligt Guillermo Vega hjälper styrkortet
honom att ha en översyn på vad som pågår i verksamheten och kan på ett tydligt
sätt visa personalen men även för de utomstående, som beställaren och även
socialstyrelsen, hur det ligger till i verksamheten. Han menar dock att det kan vara
ansträngande med styrkortet då det är ett tidskrävande styrverktyg och förklarar
att han inte använder sig av styrkortet fullt ut så som han skulle vilja göra.

Enligt Marianne Andersson är styrkortet ett praktiskt arbetsredskap eftersom hon
har allting samlat där. Hon säger att, ”själva styrkortet uppnår inget utan det är
innehållet i styrkortet som är det viktiga”. Med det menar hon att innehållet är att
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vissa mål skrivs in och då måste det beaktas huruvida målen uppnåtts och om
detta inte är fallet undersöks orsakerna till detta.

Enligt Arnfinn Kleveland hjälper styrkortet verksamhetscheferna att få en
överblick över hela deras verksamhet. Fenote Mengesha håller med om det och
menar att styrkortet även ger verksamhetscheferna tillgång till att se vilka
utvecklingsmöjligheter som finns.

Marianne Andersson påpekar dock att hon inte är nöjd med styrkortet och menar
att hon inte känner sig bekväm med det. Hon menar att hon har för mycket
arbetsuppgifter och att styrkortet även är tidskrävande. Däremot tycker Fenote
Mengesha att styrkortet är ett utförligt system och anser inte vara tidskrävande
även om han kan känna att han har mycket arbetsuppgifter. Han menar att
styrkortet är något som han vill fortsätta att använda då han känner sig nöjd med
den. Detta tycker även Cecilia Bengtsson men förklarar dock att verksamhetscheferna bör lägga ner mer tid på styrkortet, då hon anser att de bör bli bättre med
att få ut det till personalen.

En av verksamhetscheferna som däremot var emot styrkortet är Johanna Karlsson.
Hon förklarar att hon inte känner sig bekväm med styrkortet och menar att det inte
ses som ett arbetsredskap. Enligt henne ska styrkortet hjälpa henne att styra
hennes verksamhet men hon anser inte att hon styr verksamheten utifrån
styrkortet. Det hon menar är att styrkortet är ett system där hon fyller i uppgifter
varje månad som hon egentligen redan har koll på, den fyller inte ut funktionen
som hon anser att den bör göra. Trots att det till exempel är kundnöjdhet som mäts
är det egentligen bara hårdvaran som mäts. ”Det är inte så att man går in och
tänker hur det egentligen är på enheten” (Johanna Karlsson). Av den anledningen
ser hon ingen mening med att använda styrkortet.

Hon anmärker att detta är något som de verkligen måste fundera på, det vill säga
om de vill fortsätta att använda styrkortet eller finns det möjligtvis ett annat sätt.
Hon menar att de bör fundera om det finns ett annat system som är mer
användarvänligt och lättare att förstå då hon anser att styrkortet inte är bra för
verksamheten och att de skulle kunna klara sig utan det.
”Ska det finnas ett syfte i att det faktiskt ska bli ett system som hela
personalgruppen och alla andra ska förstå, att man ser nyttan med det
och att det finns ett dagligt arbete eller en process i det dagliga så
behöver vi se över det” (Johanna Karlsson).
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Arnfinn Kleveland är medveten om att vissa verksamhetschefer inte är nöjda med
användningen av styrkortet och att de inte använder styrkortet fullt ut. Han menar
att det då handlar om att motivera dem till att använda den mer för att de ska
kunna känna sig bekväma och nöjda med det. Anledningen till att vissa
verksamhetschefer inte är nöjda med styrkortet beror på hur komplexa deras
uppdrag är, förklarar Arnfinn Kleveland.

De flesta verksamhetscheferna har däremot insett att de i dagsläget måste ha ett
sådant styrsystem på grund av de krav som ökat från de utomstående
(socialnämnden, ägarstyrelsen och invånarna). Han menar att han har en förståelse
kring verksamhetschefernas tankesätt om användningen av styrkortet, men
förklarar att det är den frågan man hela tiden får ta, det vill säga vad är alternativet
då? Han menar att samtliga verksamhetschefer inom vård och omsorg i Järfälla
kommun måste använda sig av det balanserade styrkortet oavsett om de är nöjda
eller känner sig bekväma med det eller inte.
”Vi har byggt upp vår struktur kring det så där har
verksamhetscheferna inget val ” (Arnfinn Kleveland).
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5. Analys

I detta kapitel kommer den valda teorin samt det empiriska resultatet
sammankopplas och analyseras.

5.1 Det balanserade styrkortet
Författarna Kaplan och Norton (1996; 1999) framhåller att ett balanserat styrkort
ska användas som ett styrverktyg för att organisationen ska drivas mot ett
gemensamt mål. Med hjälp av styrkortet ska kommunikation och delaktighet om
företagets vision samt strategiska mål skapas och bevaras i hela organisationen.
Chavan (2009) instämmer med detta och menar att det balanserade styrkortet med
dess fyra perspektiv anses ge bra lösningar för de utmaningar som väntar
organisationen. Arnfinn Kleveland, chef för vård och omsorg i Järfälla kommun,
förklarar att det balanserade styrkortet infördes i verksamheten med avsikt att ge
verksamhetscheferna ett arbetssätt som utvecklar helhetssynen på verksamheten
samt för att förstå samband. Detta för att ett värde ska skapas och verksamhetens
vision ska uppnås. Styrkortet ger även stöd till att arbeta mer systematiskt och
strategiskt med planering, utvärdering, förbättring och genomförande.

Wisniewski och Olafsson (2004) hävdar däremot att organisationer inom den
offentliga sektorn har svaga visioner, vilket innebär att införandet av styrkortet
oftast blir komplicerat. Arnfinn Kleveland förklarar att en vision ska vara
utmanade men enligt hans uppfattning gällande den egna visionen i
organisationen, är det svårt att det som verksamhet överhuvudtaget uppnår
visionen eller om den ens kommer att kunna uppnås i framtiden. Ericsson och
Gripne (2002) hävdar att det är vanligt att chefer och medarbetare i kommunala
verksamheter inte har en klar och bra kännedom om visionen. Visionen ska vara
tydlig för alla i verksamheten, menar Kaplan och Norton (2007). Detta kan vara
svårt då en verksamhet har en alltför utmanande vision, vilket vård och omsorg i
Järfälla kommun har. Arnfinn Kleveland är medveten om den utmanande visionen
och påtalar att det är omöjligt att uppnå en sådan vision. Även verksamhetschefen
Marianne Andersson hävdar att visionen om att vara den ”bästa” organisationen
känns överdriven. Varför då ha en vision som man är medveten om att det är
omöjlig att uppnå? Arnfinn Kleveland anser att det är någonting som de ständigt
måste eftersträva för att kunna uppnå det som är ”bäst” för verksamheten.
48

Kaplan och Norton (1996) förklarar att styrkortets fyra perspektiv; finansiella-,
kund-, interna process-, lärande- och tillväxtperspektivet, ska ses som en mall för
att det balanserade styrkortet ska användas. Dessa perspektiv har enligt författarna
visats sig vara tillräckliga i många organisationer och branscher. Sundin et al.
(2010) förklarar att organisationer har under den senaste tiden justerat och lagt till
andra perspektiv. Ericsson och Gripne (2002) menar dock att olika organisationer
kan anse att olika perspektiv är väsentliga för just deras verksamheter. Författarna
Ax och Bjørnenak (2005) för en liknande diskussion där författarna redogör att ett
medarbetarperspektiv är förekommande i Sverige. Detta perspektiv förekommer
inte i Kaplan och Nortons (1992) ursprungliga styrkort, utan en medarbetarfokus
ingick istället i lärande- och tillväxtperspektivet.

Det balanserade styrkortet inom vård och omsorg i Järfälla kommun består av tre
perspektiv; ekonomi-, kund- och medarbetarperspektivet. Precis som Ax och
Bjørnenak (2005) diskussion kring behovet av ett medarbetarperspektiv som anses
vara ett vanligt förekommande perspektiv i en kommunal verksamhet, har även
vård och omsorg i Järfälla kommun ett medarbetarperspektiv. Detta är ett
självklart perspektiv för verksamheter inom vård och omsorg då medarbetarnas
dagliga arbete går ut på att vårda kunden. Detta påpekas även av
verksamhetscheferna Guillermo Vega och Carina Abrahamsson. De menar att
medarbetarna är det viktigaste i verksamheten, fungerar inte medarbetarna
fungerar inte verksamheten.

Guillermo Vega förklarar att styrkortet endast består av de tre perspektiven för att
dessa perspektiv är de mest relevanta för den egna verksamheten. Utifrån studiens
empiri går det att analysera att, utan kunder finns det ingen verksamhet, utan
verksamhet finns det ingen ekonomi och utan ekonomi finns det ingen möjlighet
till medarbetare som ger kunder den omvårdnad de är i behov av. Detta innebär att
en balans mellan perspektiven i styrkortet är av stor betydelse, vilket även
författarna Sanger (1998) samt Ericsson och Gripne (2002) har förklarat. Dessa
författare menar att en balans mellan de olika perspektiven skapar en helhetssyn
av organisationen, vilket leder till att framgång och effektivitet uppnås. Chavan
(2009) instämmer med detta och förklarar att även om en vision ska uppnås med
hjälp av styrkortet måste det finnas en balans mellan perspektiven.
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Samtliga verksamhetschefer medger att ekonomiperspektivet styr arbetet i
verksamheten. Enligt Arnfinn Kleveland bör vård och omsorg i kommunen arbeta
ytterligare med sitt ekonomiska perspektiv. Detta eftersom att det ställs krav på
hur den fastställda budgeten ska hanteras som verksamheterna får in varje år. Av
denna anledning är det inte tillåtet att ha ett underskott eller planera för ett
underskott. Utifrån intervjuerna fås en uppfattning om att de flesta av
verksamhetscheferna anser att ekonomiperspektivet är det perspektiv som läggs
mest fokus på. Detta med anledning av att verksamheterna styrs utifrån en
fastställd budget som varje verksamhetschef måste klara av att hålla. Det har dock
visats att en del av verksamhetscheferna har varit tvungna att inte bara dra ned
sina mål utan även eliminera målen då det inte har varit möjligt att hålla en budget
i balans. När ett visst perspektiv prioriteras får det till följd att fokus tappas för de
andra två perspektiven, vilket även Gumbus et al., (2003) har analyserat fram i sin
studie.
Arnfinn Kleveland förklarar att det har diskuterats under åren att ett ytterligare
perspektiv ska tilläggas i styrkortet, bland annat det interna processperspektivet,
men detta har inte gjorts eftersom det inte har varit nödvändigt för deras
verksamheter. Ericsson och Gripne (2002) anser dock att det interna
processperspektivet är ett nödvändigt perspektiv som bör ingå i det balanserade
styrkortet. Detta eftersom att det har blivit allt viktigare för organisationer inom
offentliga sektorn att bli mer effektiva. Interna processperspektivet är även
nödvändigt enligt Kaplan och Norton (1999) eftersom perspektivet är av central
betydelse inom organisationer för att en lyckad inverkan på kunderna ska uppnås.
Det är de interna processerna som möjliggör att kundernas behov uppfylls.
Eftersom det är en stor fokus på kunder inom vård och omsorg, bör vård och
omsorg i Järfälla kommun tillägga det interna processperspektivet för att
kundernas behov ska kunna uppnås mer effektivt.

5.2 Användningen av det balanserade styrkortet
Enligt Brewer och Speh (2000) är avsikten med det balanserade styrkortet att
påverka cheferna till att en balans ska uppnås mellan de finansiella och icke
finansiella måtten på både kort- och lång sikt. Dessa mått sprider information i
samtliga nivåer i organisationen (Kaplan & Norton, 1999; Brewer & Speh 2000),
och därför har chefer ett ansvar att se till att informationen når fram till
medarbetarna. Detta är nödvändigt för att en förståelse ska uppnås för vilka
finansiella konsekvenser som kan uppstå av besluten och handlingarna (Kaplan &
Norton, 1999). Det gäller främst medarbetare som har goda kundkontakter, vilket
kan kopplas till Arnfinn Klevelands uttalande, ”Om inte rätt person finns på rätt
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plats med rätt kompetens och rätt förutsättningar och det självförtroendet att våga
göra någonting blir det inte bra”. För att få medarbetarna på samma riktlinje måste
verksamhetschefer ständigt kommunicera och informera sina medarbetare. Detta
för att verksamhetscheferna och medarbetarna ska gå åt samma riktning samt
sträva mot gemensamma mål. Av den anledningen kommuniceras verksamhetens
vision och mål vid både arbetsplatsmöten (APT-möten) och vid personal/medarbetarmöten.

Det är viktigt att cheferna fokuserar på att organisationen kan sammanlänka sina
mål med de ekonomiska målen (Kaplan & Norton, 2007). Målsättningar för
måtten ska sättas upp på tre till fem års sikt som de både kan påverka och förändra
verksamheten. Genom att chefer sätter upp mål som är utmanande för
organisationens kundkrets och kompetenstillväxt, går det med hjälp av en sådan
verksamhetsplanering, att fastställa organisationens långsiktiga resultat som
cheferna vill uppnå, identifiera och ordna de resurser som krävs för att uppfylla
resultaten (Kaplan & Norton, 1999). Det här är något som vård och omsorg i
Järfälla kommun vill uppnå med styrkortet, det vill säga att de strategiska målen
ska beskriva ett önskat läge på tre till fem års sikt utifrån varje perspektiv.

Utifrån den empiriska insamlingen är detta dock inte fallet då det i praktiken inte
överensstämmer med teorin, utan samtliga verksamhetschefer förklarar att en
planering om målen endast görs för nuvarande och kommande år. På grund av det
kan det vara svårt för verksamhetscheferna att fastställa de långsiktiga resultaten,
att identifiera och ordna resurser som är nödvändiga för att resultaten ska kunna
uppfyllas.

Allt som planeras i verksamhetsplaneringen styrs av ekonomin och av den
anledningen är det viktigt att verksamhetscheferna kan koppla sina
verksamhetsmål med de ekonomiska målen. Enligt samtliga verksamhetschefer är
detta svårt för att det är de ekonomiska målen som styr allt i verksamheten och är
samtidigt underordnad. Det har funnits tillfällen då verksamhetscheferna har varit
tvungna att sänka sina mål, på grund av att den fastställda budgeten inte är
tillräcklig. Den mest förekommande orsaken till detta är att verksamheterna
drabbas av allt för höga kostnader, framförallt personalkostnader.
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Arnfinn Kleveland träffar varje verksamhetschef en gång i månaden och går
igenom det som anses vara mest väsentligt att behandla. Det är upp till varje
verksamhetschef att kommunicera med medarbetarna och informera dem om
verksamheten. Arnfinn Kleveland påpekar dock att en del verksamhetschefer är
mer delaktiga och engagerade i dessa frågor jämfört med andra.

Verksamhetschefen Cecilia Bengtsson som nyligen har tagit över Kastanjen i
dagsläget förklarar att alla medarbetare i hennes verksamhet får information om
visionen från Arnfinn Kleveland, i och med att verksamheten är ny för både henne
och medarbetarna. Detta behandlar även Ericsson och Gripne (2002), där
författarna förklarar att insatser ska göras för att kunskap om visionen ska spridas
i hela organisationen. Eftersom verksamheten är relativ ny för Cecilia Bengtsson
är det svårt för henne och hennes nya medarbetare att förstå vad visionen
representerar. Av den anledningen är det bra att insatser görs, där Arnfinn
Kleveland informerar de nya medarbetarna om visionen och målen, vilket bland
annat görs på APT- möten samt personal-/medarbetarmöten. Utifrån detta
underlättas det för både medarbetarna samt Cecilia Bengtsson att arbeta
tillsammans mot gemensamma mål, samtidigt som det medverkar till att
medarbetarna kan vara mer delaktiga i verksamheten.

Verksamhetschefen Fenote Mengesha förklarar att visionen och målen
kommuniceras både upp och ned i hela organisationen, först med Arnfinn
Kleveland och därefter går det ned till enheten, det vill säga till
verksamhetsledarna och sedan till medarbetarna. ”Så kommuniceras hela grenen
och då är det viktigt att den röda tråden hela tiden kommer uppåt och nedåt i
organisationen”, förklarar Fenote Mengesha. Detta kan kopplas samman med
managementprocessen, kommunicera och länka, som ger chefer möjlighet att
kommunicera upp och ned i organisationens alla delar kring strategin och
samtidigt koppla strategin till både individnivån och avdelningsnivån. På så sätt
ökar motivationen i hela organisationen till att nå de strategiska målen (Kaplan &
Norton, 1999; 2007). Managementprocessen medverkar även till att medarbetarna
inom de olika delarna av organisationen förstår hur deras arbete påverkar andra
medarbetares insatser och i högsta grad hela organisationen som helhet. Med hjälp
av detta underlättas det för medarbetarna att agera i enlighet med målen (Kaplan
& Norton, 2007).
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Verksamhetscheferna Marianne Andersson, Johanna Karlsson och Carina
Abrahamsson anser dock att det behöver kommuniceras mer i verksamheterna.
Johanna Karlsson menar att de bör diskutera om vad som anses vara mest
väsentligt till kundens fördel och ska kopplas mer till visionen och inte alltid
diskutera det som ständigt har tagits upp innan. Marianne Andersson tycker att
vissa medarbetare är mer kommunikativa än andra. Det kan bero på att vissa
medarbetare har mer kunskap, kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
än andra medarbetare och då krävs det att det införs insatser som exempelvis fler
utbildningar och föreläsningar etcetera, för att öka kompetenstillväxten. Det är
även vanligt att många av medarbetarna inte kan tala det svenska språket utförligt
vilket kan drabba kunden. Medarbetarna är av stor betydelse för verksamheterna
inom vård och omsorg i Järfälla kommun och genom att kommunicera mer med
medarbetarna leder det till att de känner sig mer delaktiga. Det medför till att de
då trivs och är nöjda, vilket leder till att de kan prestera i sitt dagliga arbete på ett
sätt som tillfredsställer kunderna. Guillermo Vega anser däremot att
verksamhetscheferna ska vara mer engagerade för att en bra kommunikation ska
frambringas. Av den anledningen ska medarbetarna uppmuntras till att ta kontakt
med sina verksamhetschefer då de har funderingar, klagomål eller känner sig
osäkra med sina dagliga arbetsuppgifter, dock är detta inte förekommande, enligt
Arnfinn Kleveland.

För att medarbetarna ska kunna vända sig till sina verksamhetschefer krävs det att
insatser görs. Det krävs då att varje chef ska vara engagerad och lägga ned den tid
som krävs på sitt balanserade styrkort för att skapa en bra kommunikation med
medarbetarna samt sammanhållning i hela verksamheten.

En av de viktigaste delarna inom vård och omsorg i Järfälla kommuns målarbete
är uppföljningsprocessen. Det är vid denna process verksamhetscheferna får
tillgång till konkret data. Vid processen kan verksamhetscheferna se om det har
blivit som de förväntat sig, vilka förändringar som har skett under året, vad
orsakerna har varit samt vad som måste åtgärdas etcetera, förklarar Arnfinn
Kleveland. Detta är i likhet med Kaplan och Nortons (1999) påstående gällande
att uppföljning och lärande är det mest betydelsefulla i hela styrkortet, eftersom
uppföljning och lärande skapar plats för ökade färdigheter för cheferna. Arnfinn
Kleveland instämmer och förklarar att, ”utan uppföljning har man inget underlag
för att kunna bli bättre, och vårt syfte är att vi ska bli bättre”.

53

Johanna Karlsson är en av de verksamhetschefer som anser att uppföljningsprocessen inte är av stor betydelse. Detta för att enligt hennes mening sker det
inga förändringar när hon och Arnfinn ska träffas och diskutera det som ska följas
upp. Ett exempel är om ekonomin går dåligt och budgeten inte håller. Det är
traditionellt att hon förklarar för Arnfinn Kleveland att hon är medveten om den
ekonomiska situationen och att hon arbetar med att förebygga det, men mer än så
blir det inte, med andra ord blir det inget agerande. Det enda som görs är att hon
behöver säga upp personal, vilket inte alltid är rätt, menar Johanna Karlsson.
Utifrån studiens empiri går det att tolka att det istället bör funderas mer på vad
som är väsentligt och inte bara göra det som redan har gjorts.

Det här visar vikten av verksamhetschefernas engagemang. För att någonting ska
kunna göras och ändringar ska ske bör verksamhetscheferna vara mer engagerade.
Om en förändring ska ske bör verksamhetschefen komma med nya förslag och
idéer för att förebygga samt lösa de problem som uppstår, istället för att låta bli att
agera och låta det påverka medarbetarna som i sin tur påverkar kunderna.

5.3 Uppfattningen på användningen av det balanserade styrkortet

Utifrån det empiriska resultatet går det att analysera att de flesta verksamhetschefer är positivt inställda till det balanserade styrkortet. Styrkortet har underlättat
verksamhetschefernas arbete och syn gällande vad som äger rum i verksamheten,
mål- och budgetuppföljning, kvalitetssäkring samt vilka utvecklingsmöjligheter
som finns etcetera. Med hjälp av det balanserade styrkortet kan
verksamhetscheferna på ett mer effektivt sätt hantera utmaningar som förekommer
i verksamheterna. Detta går att koppla till Chavans (2009) resonemang, där
författaren menar att ett balanserat styrkort med dess perspektiv möjliggör bra
lösningar för utmaningar som väntar organisationen. Författarna Sanger (1998)
samt Ericsson och Gripne (2002) instämmer och förklarar att styrkortet medverkar
till att en helhetssyn i verksamheten skapas som i sin tur möjliggör att
verksamheten uppnår framgång och effektivitet.

Trots att de flesta av verksamhetscheferna är positivt inställda till styrkortet
förekommer det även kritik gällande användandet av styrkortet. Enligt Guillermo
Vega är det balanserade styrkortet ett tidskrävande styrverktyg, vilket medför att
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det inte finns möjlighet att använda styrkortet fullt ut. Cecilia Bengtsson
instämmer med detta och förklarar att verksamhetscheferna behöver bli bättre med
att få ut styrkortet till medarbetarna för att de ska bli mer delaktiga. Även
Marianne Andersson instämmer och tillägger att användningen av styrkortet leder
till ökade arbetsuppgifter, vilket verksamhetscheferna vanligtvis inte har tid med.
Det finns forskaren som har kritiserat användandet av styrkortet (Sanger, 1998;
Olve et al., 1999; Ericsson & Gripne, 2002; Khan et al., 2011). Dessa forskare
förklarar precis som cheferna att användandet av styrkortet kräver stora
ansträngningar samt att det är tidskrävande och kostsamt. Detta kan medverka till
att verksamhetscheferna upplever att de får ont om tid när viktiga arbetsuppgifter
ska utföras.

Aidemark och Funck (2009) kom i sin studie fram till att det balanserade
styrkortet medverkar till att ett gemensamt språk vad gäller mål och mått kan
skapas. Det bidrar till att en nödvändig dialog skapas hos medarbetarna på olika
nivåer i organisationer och enheter (Aidemark & Funck, 2009). För att detta ska
kunna uppnås krävs det att verksamhetscheferna inom vård och omsorg i Järfälla
kommun använder sitt styrkort fullt ut och även att de tar hjälp av sina
medarbetare då de känner att de har för många arbetsuppgifter. Detta kommer i
sin tur att leda till att verksamhetscheferna delar upp på arbetsbördan, med andra
ord arbetsuppgifter som de inte hinner med. På så sätt kommer även medarbetarna
känna sig mer delaktiga och vara ”en del av verksamheten”. Detta kom även
författarna Inamdar och Kaplan (2002) fram till i sin studie där användandet av
det balanserade styrkortet i en organisation medverkar bland annat till att ansvar
tilldelas på alla nivåer i organisationen. Detta skulle underlätta verksamhetschefernas dagliga arbetsuppgifter.

Arnfinn Kleveland är medveten om kritiken men förklarar att alla
verksamhetschefer måste använda sig av styrkortet oavsett om de är nöjda eller
missnöjda och/eller känner sig bekväma med styrkortet eller inte. Vård och
omsorg i Järfälla kommun har byggt upp hela sin struktur kring styrkortet och av
den anledningen måste alla verksamhetschefer tillämpa det balanserade styrkortet.
Arnfinn Kleveland förklarar även att anledningen till att en del verksamhetschefer
är missnöjda med sitt styrkort beror på hur komplexa deras uppdrag är. Det är
därför viktigt att motivera verksamhetscheferna till att använda styrkortet allt mer
för att de ska känna sig bekväma och nöjda med det.
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6. Slutsats
Studiens slutsatser kommer att presenteras i detta kapitel och avslutningsvis
framförs förslag på fortsatt forskning.
Forskningsfrågan lyder; ”Vilken uppfattning har verksamhetschefer inom den
kommunala verksamheten gällande användningen av det balanserade
styrkortet?”.
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vilken uppfattning verksamhetschefer inom den kommunala verksamheten har gällande användningen av det
balanserade styrkortet? Syftet är även att identifiera vilka fördelar respektive
nackdelar som kan uppstå vid användningen av det balanserade styrkortet i den
kommunala verksamheten.
I denna studie har vi fördjupat våra kunskaper inom hur verksamhetschefer
uppfattar användningen med sitt balanserade styrkort och har kommit fram till
följande;


Utifrån analysen går det att konstatera att de flesta av verksamhetscheferna
anser att det balanserade styrkortet är ett välfungerande styrverktyg som de
bör fortsätta att använda i verksamheterna. Detta eftersom användandet av
styrkortet har medverkat till att verksamhetschefernas arbete har
underlättats. De har dessutom en bättre uppfattning på vad som äger rum i
verksamheterna. Användandet av styrkortet har även bidragit till att måloch budgetuppföljning, kvalitetssäkring och utvecklingsmöjligheterna som
finns i verksamheten har blivit mer synliga för verksamhetscheferna samt
för de utomstående såsom socialnämnden, ägarstyrelsen, invånarna
etcetera.
Dock har vi kommit fram till att de flesta av verksamhetscheferna anser att
det balanserade styrkortet är ett tidskrävande styrverktyg som medverkar
till ökade arbetsuppgifter. Dessa brister medverkar till att verksamhetscheferna inte har möjlighet att använda sitt styrkort såsom de skulle vilja
använda det samt att det inte finns möjlighet för verksamhetscheferna att
använda styrkortet fullt ut. Detta försvårar verksamhetschefernas dagliga
arbetsuppgifter. Istället bör ansvar tilldelas på alla nivåer i verksamheten
för att minska på arbetsbördan, vilket i sin tur leder till att medarbetarna
känner sig mer delaktiga i verksamheten och vara ”en del av
verksamheten”.
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Det balanserade styrkortet inom vård och omsorg i Järfälla kommun består
av ekonomi-, kund- och medarbetarperspektivet. Alla dessa tre perspektiv
är lika viktiga inom vård och omsorg eftersom de är beroende av varandra.
Det går då att konstatera, utan kunder finns det ingen verksamhet, utan
verksamhet finns ingen ekonomi och utan ekonomi finns ingen möjlighet
till medarbetare som kan ge kunderna den vård som de är i behov av.
Det vi har kommit fram till är att verksamhetscheferna och Arnfinn
Kleveland ofta sätter mest fokus på det ekonomiska perspektivet, eftersom
verksamhetscheferna har en fastställd budget som de måste hålla under ett
år. Utifrån den fastställda budgeten har verksamhetscheferna endast
möjlighet att planera för nuvarande och kommande år. Av denna anledning
blir det svårt för verksamhetscheferna att kunna fastställa långsiktiga mål
samt koppla verksamhetsmålen med dem ekonomiska målen. Det har visat
sig att verksamhetscheferna behöver arbeta mer med sitt ekonomiska
perspektiv. Detta med anledning av att samtliga verksamhetschefer har
svårt att hålla en budget i balans då ekonomin är underordnad. En del av
verksamhetscheferna har på grund av detta varit tvungna att dra ned på
sina mål men det har även förekommit att de har varit tvungna att
eliminera målen med anledning av att det inte har varit möjligt för de att
hålla en budget i balans, det vill säga den fastställda budgeten inte är
tillräcklig. Den vanligaste orsaken till detta är att verksamheterna drabbas
av allt för höga kostnader, framförallt personalkostnader.



Vi har även kommit fram till att kommunikation vad gäller visionen och
målen med medarbetarna inte är tillräcklig då det endast sker vid APTmöten och personal-/medarbetarmöten. Verksamhetscheferna och Arnfinn
Kleveland behöver en bättre kommunikation inom sina verksamheter,
framförallt med medarbetarna. På så sätt kan de få ut styrkortet på ett mer
effektivt sätt till sina medarbetare. Detta leder till att medarbetarna blir
mer delaktiga, känner samhörighet med verksamheten, som i sin tur leder
till att verksamhetscheferna och medarbetarna kan arbeta mot
gemensamma mål.
Det finns medarbetare som är mer kommunikativa än andra, men sen finns
det även medarbetaren som inte har tillräcklig med kunskap och förståelse
gällande visionen och målen. För att förbättra kommunikationen arbetar en
del verksamhetschefer mer med kommunikationen än vad andra
verksamhetschefer gör, vilket inte räcker till. Det krävs istället att alla
verksamhetschefer är engagerade i sitt styrkort för att en kommunikation
ska skapas samt förbättras, vilket en del verksamhetschefer förklarar att de
inte är. Det är dessutom inte vanligt att medarbetarna tar kontakt med sina
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verksamhets-chefer då de har funderingar, klagomål eller känner sig
osäkra med sina dagliga arbetsuppgifter. På grund av den bristande
kommunikationen kan arbetsmiljön i verksamheten försämras och detta
kommer i sin tur att påverka verksamhetens kunder.

6.1Fortsatt forskning
Uppfattningen på användningen av det balanserade styrkortet utifrån ett ledningsperspektiv har studerats och av denna anledning finner vi det intressant att
genomföra studier enligt följande;


Ett intressant förslag för fortsatt forskning är att ett medarbetarperspektiv
studeras. Detta genom att studera huruvida medarbetarna inom vård och
omsorg i Järfälla kommun ser på styrkortet. Utifrån detta går det att
upprätthålla en breddare förståelse och uppfattning om det balanserade
styrkortet inom den kommunala verksamheten. Eftersom denna studie
endast har studerat verksamhetschefernas uppfattning av styrkortet har
dessa endast intervjuats, detta på grund av tidsbrist. Av den anledningen
har det endast varit möjligt att förlita sig på vad verksamhetscheferna har
att säga om sina medarbetare gällande deras arbetsrutiner samt vilken
kunskap och förståelse de har om styrkortet. Genom att intervjua
medarbetarna uppnås en helhetsbild på hur hela verksamheten använder
sitt styrkort samt hur väl anpassat det är i deras verksamhet. På detta sätt
fås en bredare förståelse gällande verksamhetschefernas och
medarbetarnas samarbete, delaktighet och kommunikation samt hur de
arbetar tillsammans för att sträva mot gemensamma mål.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjufrågor till chefer inom vård och omsorg i Järfälla kommun
Bakgrundsfrågor
1. Namn/tjänst
2. Hur många år har ni arbetat inom den nuvarande tjänsten?
Det balanserade styrkortet
3. Vad är ett balanserat styrkort för er?
4. Har ni haft tidigare erfarenheter om det balanserade styrkortet på någon annan
arbetsplats än den nuvarande? Beskriv vilken erfarenhet.
5. När infördes det balanserade styrkortet i er verksamhet?
6. Varför valde ni att införa det balanserade styrkortet i er verksamhet?
7. Vem/vilka har sammanställt ert styrkort?
8. Hur har styrkortet anpassats till er verksamhet?
9. Vad vill ni uppnå med det balanserade styrkortet?
10. Vilka förändringar har skett sedan ni införde det balanserade styrkortet?
– Hur anser ni att styrkortet har påverkat er verksamhet?
11. Vilka fördelar respektive nackdelar har styrkortet medfört?
Vision och strategi
12. Beskriv verksamhetens vision?
– Vad krävs för att visionen ska uppnås?
13. Vilka är verksamhetens strategiska mål och vad anser ni om dessa mål?
14. Anser ni att ni får tillräckligt med information gällande verksamhetens mål
och det balanserade styrkortet?
– Om inte, vilken information anser ni saknas och bör förbättras?
15. Beskriv verksamhetens kritiska framgångsfaktorer?
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– Vilka förutsättningar och/eller resurser krävs för att ni ska nå målen.
– Vilka är de vanligaste möjligheter och hinder som uppkommer?
Perspektiv
16. Vilka perspektiv fokuserar ni på för att uppnå er vision?
– Varför har ni valt att fokusera er på dessa perspektiv? Hur förhåller dem sig
till varandra?
17. Vad är viktigast att uppnå utifrån respektive perspektiv?
Kommunicera och länka
18. Hur kommuniceras visionen i er verksamhet och med vem?
19. Hur anser ni att kommunikationen fungerar?
– Om kommunikationen bör förbättras hur ska det göras?
Verksamhetsplanering
20. Hur arbetar ni med att koppla verksamhetens mål med de ekonomiska målen?
21. Hur arbetar ni för att uppnå dem ekonomiska målen?
Uppföljning och Lärande
22. Hur ser uppföljningsprocessen ut och hur arbetar ni med uppföljningen, vilka
områden står i fokus?
23. Hur arbetar ni med att följa upp styrkortets perspektiv och mått?
24. Beskriv varför uppföljningsprocessen är den viktigaste delen kring ert
målarbete?

Har ni några frågor eller är det något ni vill tillägga?
Tack för medverkan!
Transkribering av det som sades under intervjuerna finns hos författarna och delges vid
önskemål.
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Bilaga 2. Balanserat styrkort inom vård och omsorg i
Järfälla kommun
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Bilaga 3. Vision och affärsidé inom vård och omsorg i
Järfälla kommun

71

Stockholm University School of Business
106 91 Stockholm
Telephone: +46 (0)8 16 20 00
www.fek.su.se

