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Sammanfattning 

Inledning: Uppsatsen handlar om balanserade styrkort i Gotlands kommun. Den 

undersöker kommunikationens betydelse vid införande av ett balanserat styrkort. 

Balanserade styrkort introducerades i början av 1990-talet och är ett chefsverktyg för 

styrning som omvandlar företagets affärsidé, vision och strategi till mätbarhet. 

 

Problematisering: Införandet av balanserade styrkort är komplext. Alla berörda 

parter behöver bli insatta i arbetet för att verktyget skall få genomslag och i den pro-

cessen spelar kommunikationen en viktig roll. En åttastegsmodell för ett införande 

presenteras men den nämner inget om hur kommunikationen bör gå till. Modellen 

nämner inte något om hur viktig kommunikationen är. 

 

Problemformulering: Hur har ledningens metoder för att kommunicera påverkat 

införandet av balanserade styrkort i Gotlands kommun? 

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att studera kommunikationen på olika nivåer 

inom Social- och omsorgsnämnden i Gotlands kommun. 

 

Avgränsning: Kommunikation är ett stort område men denna uppsats fokuserar på 

två olika synsätt: transmissionssynsättet och det meningsskapande synsättet. Studien 

är också avgränsad till Social- och omsorgsnämnden inom Gotlands kommun.  

 

Metod: Undersökningen innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den är 

genomförd i form av en fallstudie med semistrukturerade intervjuer av personer på 

ledande positioner i rakt nedåtgående led från nämnden till enheten. Undersökningen 

består även av en enkätundersökning bland medarbetarna på enheten. 

 

Det balanserade styrkortet: I detta avsnitt beskrivs hur det balanserade styrkortet 

ser ut och hur det fungerar. Här beskrivs även det övergripande styrkortet för Got-

lands kommun. 

 

Teori: I teoriavsnittet beskrivs transmissionssynsättet och det meningsskapande syn-

sättet. Kommunikationen påverkas också av vilket medium som används och därför 

presenteras teorin om mediets rikhet. Därutöver presenteras chefernas kommunikati-

va uppdrag, problem som kan uppstå, framgångsfaktorer och dialoger. 

 

Empiri: Undersökningen omfattar fyra intervjurespondenter som beskriver hur infö-

randet har gått till och hur det har fungerat. Cheferna är positiva till hur införandet 

har fungerat. Enkätundersökningen som genomfördes visade på att medarbetarna inte 

är så väl insatta som ledningen anser att de behöver vara.  

 

Analys: Vi har identifierat tre viktiga observationer: betydelsen av konsult, kommu-

nikation via planeringsdagar och medarbetarnas bristande kunskap om det balansera-

de styrkortet. Teorierna används för att förklara dessa observationer. 

 

Slutsats: Införandet har med hjälp av meningsskapande blivit starkt hos politiker och 

chefer. Att verktyget inte har fått samma genomslag bland medarbetarna på enhets-

nivå kan bero på bland annat bristande intresse eller bristande information.  

 

Nyckelord: Kommunikation, Gotlands kommun, balanserade styrkort, fallstudie.



Abstract 

This study raises the question how the implementation of the balanced scorecard in 

the municipality of Gotland has been influenced by the way of communication. A 

case study is made in the administration of Social-and care management on Gotland. 

We have been focusing on two different ways of communication. The first one is 

Shannon and Weavers model where communication is explained as a transmission of 

a message through a channel to a receiver. The other one is sensemaking where it is 

focal to give the information meaning. There is also a theory about media richness, 

problems and factors of success are described. The study showed that the implemen-

tation has been a success in the politics and among leaders on different levels. 

Among the workers on branchlevel the implementation has not been well spread, 

they showed a lack of understanding. The study also shows that sensemaking and 

face-to-face communication have been used to implement and update the tool in the 

organization. That indicates that the workers have been given information and a good 

change to understand what the tool is about, so why do they not feel involved? One 

theory is that they are not interested because they are hardworking and feel that it 

doesn´t involve them.  

Keywords: Communication, Gotland’s municipality, balanced scorecard, case study 
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1 Inledning 

I alla organisationer, stora som små, finns det ett behov av kommunikation. Studier 

visar att lika väl som det finns ett behov av kommunikation finns det utmaningar att 

övervinna. Organisationskommunikation är ett område som har förändrats drama-

tiskt. Kommunikationen i små organisationer var förut informell men har förändrats 

och idag är den mer komplex, samtidigt som dess betydelse för framgång och funk-

tionalitet har vuxit. Arbeten är idag mer komplexa och kräver en högre grad av koor-

dination och samarbete mellan medarbetare (Baker, 2006). Komplexiteten kommer 

av globaliseringen, konstanta innovationer och välinformerade kunder (Paranjape, et 

al, 2006). Undersökningar har visat att det ibland finns ett missnöje bland medarbe-

tarna med hur organisationer hanterar informationsflödet uppifrån och ner i organisa-

tionen, det finns också ett missnöje med hur kommunikationen nerifrån och upp fun-

gerar (Baker, 2006). Det innebär att kommunikationen mellan alla nivåer har kom-

plikationer. 

 

1.1 Bakgrund 

Balanced Scorecard (balanserade styrkort) introducerades i början av 1990-talet av 

Robert S Kaplan och David P Norton. Balanserade styrkort är ett verktyg som hjälper 

chefer att få en övergripande blick över verksamheten, då styrverktyget omvandlar 

företagets affärsidé, vision och strategi till mätbarhet. Ett styrkort utgår ifrån fyra 

olika perspektiv: kundperspektivet, processperspektivet, lärandeperspektivet och det 

finansiella perspektivet. Kundperspektivet handlar om hur produkten uppfyller kun-

dens önskningar och om kunden är beredd att köpa produkten igen. Processperspek-

tivet inriktas på utvecklingen av produktionen vad gäller kvalitet och kostnad. I lä-

rande perspektivet ingår personalens tillfredställelse och utbildning för att klara må-

len i de övriga perspektiven. Det finansiella perspektivet innehåller mål för avkast-

ning på investerat kapital, produktivitetsförbättringar och kostnadsminskningar (Ka-

plan & Norton, 1999).  

 

Det är komplicerat att styra dagens organisationer och meningen med balanserade 

styrkort är att företagsledare skall få de instrument de behöver för att styra verksam-

heten (Kaplan & Norton, 1999). Det finns åsikter om att verktyget bara är ännu en 

verksamhetsrapport med finansiella och icke finansiella mått som skall sammanstäl-

las. Idén med balanserade styrkort har dock fått stort genomslag. Fernandes et al. 

(2006) hänvisar till en undersökning bland företag som visar att bara 5 procent av 

medarbetarna förstår strategin som företaget arbetar efter, bara 25 procent av före-

tagsledare har incitament som är kopplade till företagets strategi och 85 procent av 

ledarteamen använder mindre än en timma per månad till diskussioner om strategin. 

En förklaring till modellens spridning kan alltså vara behovet av att strukturera verk-

samheten ytterligare.  

 

År 2004 genomfördes en undersökning som sträckte sig över alla kontinenterna och 

innefattade 708 företag. Undersökningen visade att 62 procent av företagen använde 

sig av balanserade styrkort (Baker, 2006). Många misslyckanden har dock konstate-

rats och vissa företag har gett upp sina satsningar på de balanserade styrkorten. En 

orsak kan vara att vissa projekt inte har varit seriösa. Det finns också en risk att mo-
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dellen används för att den är modern men samtidigt tillämpas på ett felaktigt sätt och 

får då inte möjlighet att bli inarbetad på det sätt som behövs (Olve et al, 2003). 

  

Det är inte bara den privata sektorn som använder sig av balanserade styrkort utan 

även den offentliga sektorn. Gotlands kommun har arbetat med balanserade styrkort 

sedan år 2002 och år 2006 infördes det på alla nivåer ända ner till enhetsnivå (Got-

lands kommun, 2006). Gotlands kommuns balanserade styrkort har fem perspektiv, 

brukare/kund, ekonomi, medarbetare, process och samhällsperspektiv, gemensamt 

för dessa perspektiv är kommunens vision. För vart och ett av dessa perspektiv har 

kommunen arbetat fram lämpliga mål som mäts med ett visst antal mått (Gotlands 

kommun, 2007).  

 

1.2 Problematisering 

När ett balanserat styrkort skall införas i en verksamhet är det viktigt att ta reda på 

vilken vision det är som styr arbetet, vilka perspektiv som skall användas och hur de 

skall mätas. Det räcker inte att det bara är den projektgrupp som tar fram det balanse-

rade styrkortet samt ledningen som är medvetna om hur det ser ut. Skall ett balanse-

rat styrkort få genomslag är det viktigt att alla berörda parter är medvetna om de oli-

ka perspektiven. Det gäller alltså för ledningen att kunna förmedla detta till sina 

medarbetare (Eriksson & Gripne, 2002).  

 

Att införa balanserade styrkort i en kommun är komplext då det är många chefsled 

och det är svårt att förmedla informationen genom de många leden. Det finns littera-

tur som beskriver hur införandet av balanserade styrkort skulle kunna gå till. En mo-

dell som beskrivs av Ericsson och Gripne (2002) är en åttastegsmodell, där steg ett 

innebär att det formuleras en vision och affärside. Därefter i steg två formuleras 

övergripande strategier för att kunna uppnå vision och affärside. När organisationen 

har kommit dit gäller det att fastställa perspektiven, vilka är intressanta att använda 

och om det är aktuellt att ha mer än de fyra som ingår i grundmodellen. Efter att be-

slut är taget går ledningen över till steg fyra som innebär fastställande av målen för 

de olika perspektiven. Därefter i steg fem tar de fram framgångsfaktorer för hur må-

len skall uppnås. I steg sex tar de fram styrtal för att kunna mäta om målen uppnåtts 

eller inte. Steg sju innebär att ta fram strategierna för att kunna uppnå målen som är 

satta. Sista steget är att utforma en handlingsplan för att kunna uppfylla strategierna.  

 

Modellen visar hur implementeringen kan gå till men den säger ingenting om hur 

viktig kommunikationen är vid ett införande. Vid samtal med personalen på ett äld-

reboende som drivs av Gotlands kommun framkom det att de inte har så stor vetskap 

om balanserade styrkort i kommunen. Det vill säga att de upplever att det inte har 

kommunicerats på ett sätt som gör att medarbetarna förstår. Det talar emot att det 

balanserade styrkortet är infört och används fullt ut på alla nivåer så som det står i 

strategisk plan och budget 2006-2008 (Gotlands kommun, 2006). En av anledningar-

na kan vara att det uppstår brus vid överförandet av meddelandet, vilket gör att det 

överförda meddelandet kan missförstås då det inte uttrycker den önskade betydelsen 

(Gärtner Ask, 2005). Det kan också vara så att informationen inte sätts in i ett sam-

manhang och då får informationen ingen mening (Simonson, 2002). Det är trots allt 

personalen på enheterna som gör en stor del av arbetet och om de inte är involverade 

eller inte förstår vad som skall göras blir det svårt att nå resultat.  
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1.3 Problemformulering 

Hur har ledningens metoder för att kommunicera påverkat införandet av balanserade 

styrkort i Gotlands kommun? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur olika metoder för att kommuni-

cera har påverkat införandet av balanserade styrkort på olika nivåer i Social- och 

omsorgsnämnden i Gotlands kommun.   

 

1.5 Avgränsning 

Det finns olika synsätt på kommunikation i organisationer och i denna uppsats pre-

senteras två av dem. De två synsätten är transmissionssynsättet och det meningsska-

pande synsättet. Vi har för avsikt att endast studera en av nämnderna som finns inom 

Gotlands kommun vilken är Social- och omsorgsnämnden. För ytterligare avgräns-

ning har vi riktat in vår studie på en enhet inom äldreomsorgen.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2. Det här kapitlet kommer att innehålla de metoder som valts för att kunna 

genomföra undersökningen. Här beskrivs även tillvägagångssättet och hur urvalet är 

gjort. Kapitlet kommer även att beskriva hur idén väcktes till den här uppsatsen.  

 

Kapitel 3. Kapitlet ger en grundläggande beskrivning av hur det balanserade styrkor-

tet är uppbyggt och hur Gotlands kommuns balanserade styrkort ser ut. Kapitlet 

kommer även att innehålla en beskrivning av Gotlands kommuns vision 2025. 

 

Kapitel 4. I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. De teorier som 

används är transmissionssynsättet och det meningsskapande synsättet. Även mediets 

rikhet och chefens kommunikativa uppdrag kommer att beskrivas.  

 

Kapitel 5. Här kommer den empiriska undersökningen att presenteras, intervjuerna 

och enkätundersökningen presenteras var för sig. Tillsammans ger det en beskrivning 

av hur införandet av det balanserade styrkortet gick till. 

 

Kapitel 6. Detta kapitel kommer att innehålla en analys av det empiriska materialet 

med utgångspunkt i teorin. Analysen kommer att delas upp utifrån de observationer 

vi gjort i undersökningen.  

 

Kapitel 7. Här presenteras slutsatserna om vilka mönster som framkommer i empi-

rin.  
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2 Metod 

Anledningen till att vi väljer att skriva om Gotlands kommuns införande av balanse-

rade styrkort är för att vi vill studera hur kommunikationen har påverkat införandet. I 

detta kapitel redogörs för hur undersökningen genomfördes, hur vi gjorde vårt urval 

och hur materialet analyserats.  

 

2.1 Fallstudie 

För att kunna svara på problemformuleringen har vi gjort en fallstudie på en enhet 

inom Gotlands kommun där vi har vetskap om att medarbetarna inte känner sig be-

kanta med styrkortsmodellen. Anledningen till att vi valde en enhet där medarbetarna 

inte känner sig bekanta med det balanserade styrkortet är att vi då kan studera hur 

kommunikationen har brustit. En fallstudie innebär att ett fall studeras på ett mer 

detaljerat och ingående sätt (Bryman & Bell, 2005). Genom en fallstudie får vi en 

djupare förståelse för hur kommunikationen har gått till vid införandet av det balan-

serade styrkortet i kommunen. Valet av fallstudie blir därför naturligt. Det finns inte 

resurser till att studera flera olika arbetsplatser och valet av problemformulering och 

ämne ställer krav på oss att göra en djup studie istället för en bred. 

 

Det som gör fallstudier komplicerade är att det är svårt att vetenskapligt generalisera 

utifrån ett enda fall. Yin (2007) menar att det är möjligt att generalisera utifrån fall-

studier men bara när det gäller teorier och inte när det gäller populationen. Vi kan då 

här studera hur de valda teorierna kan förklara vad som framkommer i empirin. Att 

genomföra en fallstudie innebär att forskarna behöver ha en förmåga att formulera 

och ställa bra frågor. En fallstudieforskare kan ta in information från olika kanaler till 

exempel genom hörseln eller iakttagelser. Det är även viktigt att kunna ta in stora 

mängder information utan att förvränga den (Yin, 2007), vilket vi anser att vi har 

lyckats med eftersom vi har varit två personer.  

 

Yin (2007) menar att vid genomförandet av en fallstudie är det viktigt att forskaren 

håller en objektiv syn. Som fallstudieforskare är det lättare att trilla i den fällan, ef-

tersom det krävs förförståelse för det fall som skall undersökas. Objektiviteten har 

varit särskilt viktigt i det här fallet då en av forskarna har goda kontakter på enheten 

som undersöktes.  

 

2.2 Urval 

Vår fallstudie omfattar ett stickprov i form av ett äldreboende i Hemse. Stickprov är 

benämningen på den del av populationen som väljs ut för att studeras (Bryman & 

Bell, 2005). Stickprovet är ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsur-

val. Ett bekvämlighetsurval innebär att personer väljs ut som för tillfället finns nära 

och lättillgängliga (a.a, 2005). För oss är de anställda på arbetsplatsen lättillgängliga 

genom tidigare kontakt. Genom den kontakten framkom tankar och funderingar som 

vi ville undersöka. De anställda på äldreboendet fick besvara en enkät och utöver det 

valdes fyra personer ut för intervjuer. De personerna valdes ut efter sin befattning 

och befattningarna följer ett led från politiken ner till den undersökta enheten och 

därför har de personerna en specifik funktion som vi ville undersöka. Detta var också 
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ett icke sannolikhetsurval eftersom personer på andra befattningar inte hade samma 

möjlighet att väljas ut. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Uppsatsen har både en kvalitativ och kvantitativ inriktning då vi använder oss av 

både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Skillnaden mellan att göra 

en kvalitativ eller kvantitativ studie är att den kvalitativa går på djupet av problemet 

och har ett induktivt synsätt. Den kvantitativa forskningen går på bredden av proble-

met och har ett mer deduktivt synsätt. Kvantitativa forskare fokuserar på mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation. Kvalitativ forskning handlar istället om 

tolkning. 

 

Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer med chefer på olika nivåer och till medar-

betarna på enhetsnivå använde vi enkäter. Intervjuer och enkäter är typiska former 

för en fallstudie (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till att vi gjorde semi-

strukturerade intervjuer var att det gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Att medar-

betarna på enhetsnivå fick svara på enkäter var ett praktiskt val då de är 46 stycken 

och på grund av tidsbrist hade vi ingen möjlighet att intervjua alla. Genom intervjuer 

kunde vi uppnå en bättre förståelse hos respondenten eftersom frågorna kunde förkla-

ras och förtydligas vid behov. Möjligheten att ställa följdfrågor gör också att svaren 

blir mer innehållsrika. Administrerandet av intervjuer kan vara tidsödande men i det-

ta fall rör det sig om fyra stycken och därför har det inte utgjort något problem. 

  

Intervjuerna gick av stapeln på av respondenten önskad plats och spelades in för att 

underlätta bearbetningen. Varje intervju pågick mellan 20 och 30 minuter där vi båda 

ställde frågor och antecknade. Vi använde oss av ett antal färdiga frågor
1
 men vi 

ställde även följdfrågor. Huvudfrågan var hur implementeringen av balanserade 

styrkort har gått till och då i första hand hur informationen gavs till medarbetarna.  

 

Enkäterna 
2
vi gav till medarbetarna innehåller ett antal frågor som i första hand inrik-

tade sig på om de känner till balanserade styrkort. Enkäter är snabbare att administre-

ra än intervjuer, de påverkas inte av någon intervjuareffekt och respondenterna möter 

samma frågestimuli så valet av enkäter kändes rätt (Bryman & Bell, 2005). Det valet 

gav oss en bredd av respondenter som vi inte hade kunnat uppnå med enbart inter-

vjuer.  

 

Vi fick bortfall på cirka 76 procent bland enkätrespondenterna. De som svarade för-

delade vi i tre kategorier, ja, nej och till viss del. De som inte svarade varken ja eller 

nej tolkade vi genom att placera i kategori till viss del. En möjlig förklaring till det 

stora bortfallen kan vara att medarbetarna hade en arbetsmätning som innebar att 

varje timme skulle dokumenteras. En annan förklaring som framkommit vid samtal 

med medarbetarna är bristande intresse och att kunskapen om balanserade styrkort 

varit för liten. Därför har medarbetarna känt att de inte har kunnat bidra med någon 

information. För att minska det stora bortfall som blev försökte vi påminna medarbe-

tarna genom att gå tillbaka till arbetsplatsen och på så sätt visa att vi önskade svar på 

                                                 
1
 Återfinns som bilaga 2 

2
 Återfinns som bilaga 1 
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enkäterna. Medarbetarna fick ytterligare tid på sig för att öka svarsfrekvensen. De 

enkäter som inkommit har alla en gemensam röd tråd, medarbetarna har inte den 

kunskap om det balanserade styrkortet som ledningen önskar att de skall ha. Ett 

stickprov som bygger på icke-sannolikhetsurval påverkas dock inte på samma sätt av 

bortfall som ett sannolikhetsurval eftersom det ändå inte är korrekt att generalisera 

(Bryman & Bell, 2005).  

  

2.4 Forskningsansats 

Enligt Bryman & Bell (2005) är de två viktigaste metoderna för insamling av kun-

skap induktion och deduktion. Vid induktion utgår forskningen ifrån observationer 

som tolkas och kan leda till ett teoribildande resultat. Deduktion innebär att hypote-

ser formuleras utifrån existerande teori och testas på verkligheten. 

 

En tredje forskningsansats är abduktion som beskrivs av Alvesson & Sköldberg 

(1994) som den beskrivning av forskningsprocessen som bäst stämmer med verklig-

heten. Begreppet innebär att forskningsprocessen växlar mellan teori och empiri vil-

ka påverkar tolkningen av varandra. Metoden kan beskrivas som en kombination av 

induktion och deduktion. Abduktion är den ansats som bäst stämmer överens med 

hur vår process har sett ut.  Studien har utgått ifrån observationer och det är under-

sökningen som har haft störst betydelse för studiens utseende. Det går även att säga 

att vi har testat teorier på verkligheten men det gjordes utan att hypoteser formulera-

des. Arbetet har växlat mellan teori och empiri.  

 

2.5 Analysmetod 

I analysens skall empirimaterialet analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

För att göra det möjligt valde vi att spela in intervjuerna och transkribera dem, däref-

ter identifierades ett antal observationer som är gemensamma för samtliga intervjure-

spondenter. Observationerna beskriver hur Gotlands kommun kommunicerade ut det 

balanserade styrkortet. Den första observationen är att alla intervjurespondenter be-

lyste vikten av att ta in en extern konsult som beskrev hur det balanserade styrkortet 

fungerade. Den andra observationen är att alla individer i ledande positioner valde att 

kommunicera ut budkapet genom planeringsdagar. För att få kunskap om hur mycket 

medarbetarna kände till det balanserade styrkortet genomfördes en enkätundersök-

ning på enhetsnivå. Resultatet av undersökningen visar medarbetarnas kunskap om 

det balanserade styrkortet. Den tredje och sista observationen handlade därför om 

vilken kunskap medarbetarna har om det balanserade styrkortet. Analysen är struktu-

rerad utifrån observationerna som beskrivs med den teoretiska referensramen. 

 

2.6 Metodsammanfattning  

I detta kapitel har vi beskrivit att vi har gjort en fallstudie med både kvalitativa och 

kvantitativa inslag. Föremålet för fallstudien är Social- och omsorgsnämnden i Got-

lands kommun. Undersökningen bygger på både semi-strukturerade intervjuer och 

enkäter. Urvalet av respondenter följer ett led från kommunnivå ner till enhetsnivå 

och urvalet har skett genom ett icke-sannolikhetsurval. Enkätrespondenterna valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval och intervjurespondenterna valdes ut därför att de 

har en speciell befattning. Arbetsprocessen har följt ett abduktivt arbetssätt som går 

ut på att teoriarbete och empiriarbete varvas. 
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3 Balanserade styrkort 

Kapitlet innehåller en beskrivning av balanserade styrkort utifrån originalmodellen 

som gjorts av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Vi kommer även att beskriva 

hur Gotlands kommuns balanserade styrkort ser ut och vilka perspektiv det har och 

hur det mäts.  

 

3.1 Perspektiv i balanserade styrkort 

Kaplan och Norton (1999) utvecklade det balanserade styrkortet som ett verktyg för 

att omvandla vision och strategi till mål och styrtal inom olika perspektiv. Dessa per-

spektiv är: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och 

lärandeperspektivet. Målet med modellen är att den skall fungera som ett system för 

kommunikation, information och lärande. Ett annat mål med modellen är att förändra 

beteenden genom kommunikation. Orsak och verkan mellan verksamheten och lång-

siktig framgång skall fokuseras (Olve et al, 2003). 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1 Grundmodell för Balanserade styrkort (Ericsson & Gripne, 2002, sid 18) 

 

Det finansiella perspektivet handlar om verksamheten och dess ekonomiska följder. 

Här mäts bland annat om strategin på ett positivt sätt bidrar till verksamhetens vinst. 

Styrtal som används är till exempel rörelseresultat, räntabilitet, omsättningsökning 

och genererat kassaflöde (Kaplan & Norton, 1999).  

 

Inom processperspektivet mäts de interna processer som är viktiga för kundernas 

tillfredsställelse och de finansiella målen. Balanserade styrkort ger också möjlighet 

att hitta nya processer som är viktiga genom att det går att identifiera processer som 

behövs men som ännu inte finns. Innovation är en del av perspektivet vilket gör att 

arbetet också riktas in på att skapa värde för kunder även i framtiden. Det är en avgö-

rande faktor för ekonomisk framgång. Processperspektivet rymmer mål och styrtal 

för både långsiktig innovation och den kortsiktiga operativa verksamheten (Kaplan & 

Norton, 1999). 

 

Kundperspektivet innehåller mått som kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, 

värvning av kunder, kundlönsamhet och marknadsandelar. Det är också viktigt att det 

Finansiellt 

perspektiv 

 

Kundperspektivet 

 

Processperspektiv 

 

 

Lärande 

Perspektivet 

Vision/ 

affärside 
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finns styrtal för produkter eller tjänster. Med hjälp av kundperspektivet skall det vara 

möjligt att konstruera en marknadsbaserad strategi som utgör grunden för en god 

framtida avkastning (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Lärandeperspektivet handlar om organisationers lärande och tillväxt som kommer 

från människor, system och rutiner. Via de övriga perspektiven kan det framkomma 

vilka svagheter som existerar i tillväxtkällorna. I lärandeperspektivet sätts det mål för 

kompetensutveckling, förstärkning av informationsteknologin och harmonisering av 

rutinerna. Styrtal som används är bland annat personaltillfredsställelse, lojalitet och 

utbildning. Informationsteknologin kan mätas med hur personalens tillgång till aktu-

ell information ser ut och rutinerna kan mätas genom granskning av medarbetarnas 

ambitioner och visioner i relation till de existerande framgångsfaktorerna (Kaplan & 

Norton, 1999). 

  

Ett styrkort skall bestå av mål och styrtal som är sammanlänkande, konsekventa och 

förstärker varandra. En blandning av utfallsmått, drivande mått och orsak-verkan 

samband är idealiskt (se figur 1) (Kaplan & Norton, 1999). 

 

3.2 Balanserade styrkort i Gotlands kommun 

Samtlig information nedan är hämtad från Gotlands kommun (2008) om inget annat 

anges. 

Gotlands kommuns balanserade styrkort bygger på Gotlands gemensamma vision 

och varumärkesplattform. Det balanserade styrkortet utgår ifrån fem olika perspek-

tiv: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare och ledare, processer och samhälle. Må-

len följs upp kontinuerligt och oftast årsvis eller i samband med månads- eller delårs-

rapporter.  

 

Social- och omsorgsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att handha an-

svaret för utveckling av äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ - 

och familjeomsorgen med befintliga resurser. Social- och omsorgsnämnden är direkt 

underställd kommunfullmäktige men alla ärenden som skall från nämnden till kom-

munfullmäktige går via kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som förbereder 

alla ärenden som det skall beslutas om i kommunfullmäktige och det är nämnden 

som utför beslutet (www.gotland.se, 090427 ).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Gotlands kommuns Balanserade styrkort (Årsredovisningen 2007, sid 10) 
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Brukare/kund 

I Gotlands kommun används benämningen brukare/kund för de individer som utnytt-

jar de tjänster och varor som kommunen tillhandahåller. Gemensamt för hela kom-

munen är att brukaren/kunden skall få tjänster av bra kvalitet och känna sig delaktiga 

och bli bemötta med respekt. Social- och omsorgsnämndens mål är att bruka-

re/anhöriga skall vara nöjda till 90 procent, de beviljade insatserna skall vara utförda 

till minst 95 procent inom den givna tiden. Båda de här två målen mäts varje år.  

 

Ekonomi 

Det speciella med en kommuns ekonomi är att den inte nödvändigtvis behöver gå 

med vinst. Däremot måste resurserna användas på rätt sätt, vilket innebär att det bör 

finnas ett visst överskott för att inte kommunen skall minska på kommande genera-

tioners välfärd. Intäkterna i en kommun består av skatteintäkter, statsbidrag, avgifter 

och bidrag. Gotlands kommuns övergripande mål för ekonomin är att den skall vara i 

balans ur ett generationsperspektiv. Det här målet mäts genom att årets resultat skall 

vara större än noll och så sker en jämförelse med andra likvärdiga kommuner där 

nyckeltalen skall ligga över genomsnittet.  

 

Medarbetare och ledare 

Grunden i hela det balanserade styrkortsperspektivet är att alla medarbetare är villiga 

att utvecklas, ta ansvar och göra ett gott arbete men även att lära sig och vara delakti-

ga. Genom att ha löne- och medarbetarsamtal varje år arbetar cheferna för att utveck-

la perspektivet. Kommunen arbetar även systematiskt med arbetsmiljön och försöker 

sänka sjukfrånvaron och samtidigt öka kvalitén på tjänsterna. Sedan år 2006 skall 

styrkoret vara infört ända ner på enhetsnivå.  

 

Processer 

För att kunna leverera tjänster och varor av kvalitet och till överenskommet pris be-

höver kommunens processer vara effektiva och koordinerade, vilket är det övergri-

pande målet för kommunen. Det mäts genom att det som skall produceras är klart på 

utsatt tid och att det finns tydliga och fungerande rutiner samt att det skrivs avvikel-

serapporter på det som inte genomförs. Det skall även finnas ett upprättat kontroll-

program för brister som är identifierade.  

 

Samhälle 

Det här perspektivet speglar kommunens roll i samhället vad gäller medborgarnas 

livskvalitet och regionala utveckling. Målet är även att få till en utveckling där eko-

nomi, ekologi och miljö är kombinerade. Samhällsperspektivets mål är att uppnå 

målen i Vision Gotlands 2025 och att Gotland som varumärke stärks. Här genomförs 

en intern och extern granskning samt en medborgarenkät som avgör hur bra sam-

hällsperspektivet är. 

 

3.3 Gotlands Vision 2025 

Alla styrkort i Gotlands kommun bygger på vision 2025 (Gotlands kommun 2008). 

Grundidén är att för att uppnå en hållbar utveckling på Gotland måste befolkningen 

öka, det måste finnas möjlighet att försörja sig och få någonstans att bo. Miljön och 

invånarnas hälsa måste tas omhand och ekonomin måste vara i balans.  
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Visionen har formulerats i fem övergripande mål (www.gotland.se, 090421): 

 Minst 65000 invånare bor på Gotland år 2025. 

 Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet. 

 Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. 

 Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. 

 Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor. 

 

 

http://www.gotland.se/
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4 Kommunikation 

Detta kapitel innehåller en presentation av de teorier som vi anser lämpliga. Det är 

framförallt två kommunikationsteorier som är intressanta. Vi förklarar även vilka 

uppdrag chefen har när det gäller kommunikation och vilka problem som kan uppstå 

vid kommunikationen av balanserade styrkort.  

 

4.1 Transmissionssynsättet  

Fiske (1990) beskriver Shannon och Weavers kommunikationsmodell som en modell 

som innebär att kommunikation är detsamma som överföring av meddelanden. Mo-

dellen fokuserar på hur överföringen mellan sändare och mottagare fungerar. Kom-

munikationen visas som en linjär process.  

   

 
Figur 3 Transmissionssynsättet (Fiske, 1990, sid 18) 

 

Figur 3 visar att det är informationskällan som tar beslut om vilket meddelande som 

skall sändas. Sedan gör sändaren om meddelandet till en signal som skickas genom 

en kanal och tas emot av mottagaren som är destinationen. En sändare kan till exem-

pel vara en telefon och då består signalen av elektricitet som sänds genom en ledning 

till en annan telefon som blir destination. En sändare kan också vara en människas 

mun, signalen är i det fallet de ljudvågor som sänds genom luften till den andra män-

niskans öra som kan beskrivas som destinationen. Bruskällan består av störningar 

som förvanskar eller förminskar den information som kommer fram, till exempel 

knaster på en telefonledning, störningar i ljudet eller dålig bild på tv-apparaten men 

det kan också vara tankar som är intressantare än det som egentligen är viktigt. Be-

greppet innefattar allt som händer med signalen när den går mellan sändare och mot-

tagare (destination) och som inte skall hända, det som gör meddelandet svårare att 

tyda och även signaler som inte har kommit fram alls (Fiske, 1990).  

 

Enligt Fiske (1990) synliggör Shannon och Weaver problem på tre olika nivåer. På 

nivå 1 rör problemen hur väl tekniken överför meddelandet och på nivå 2 kommer 

problem som rör hur väl det överförda meddelandet uttrycker det som är meningen. 

Nivå 3 handlar om hur väl meddelandet skapar ett önskat beteende. 

 

I transmissionssynsättet förmedlar cheferna endast informationen men tar inte hänsyn 

till om medarbetarna förstår vad det hela går ut på. För att medarbetarna skall förstå 

vad det är som händer och vilken mening det har är det viktigt att chefen ser till att 

medarbetarna blir medvetna om meningen med till exempel ett balanserat styrkort.  

 

4.2 Meningsskapande 

Weick (2001) förklarar sensemaking, vilket kommer att benämnas meningsskapande 

i fortsättningen, som ett sätt där människor försöker beskriva vad som händer runt 

Informa-
tionskälla 

Sändare Signal Signal Destination Brus - källa 
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omkring dem. Weick & Sutcliffe (2005) menar att meningsskapande innebär att det 

abstrakta och svårförståeliga behöver sättas in i ett sammanhang för att kunna förstås. 

Det i sin tur är en ständigt pågående process, eftersom varje individ försöker tolka 

och förstå sin tillvaro. Det är oftast mer än en sak som sker samtidigt och det kan 

skapa förvirring. Det handlar om att se helheten. Att skapa mening kan ske med små 

detaljer och förändringar som kan få stora konsekvenser på sikt (Weick & Sutcliffe, 

2005). Individer har ett behov av att veta vad det är som sker omkring dem för att 

känna trygghet. Det kan vara enklare att ha överseende med andra individers problem 

än att inte veta vad som sker runt omkring (Weick, 2001).  

 

För att kunna förstå meningsskapandet och det som sker är kommunikationen en 

viktig del (Weick & Sutcliffe, 2005). Weick (1993) beskriver meningsskapandet som 

ett samspel mellan individer och ett visst behov av kontroll. Det gäller även att hålla 

varandra underrättade med vad som sker och varför. Som ledare behövs ett ledarskap 

med tydliga och klara regler. Weick (2001) anser även att ledare behöver se me-

ningsskapandet som något lika viktigt som organisationens ekonomi.  

  

Weick (1995) beskriver att meningsskapande sker i sex olika steg. Det första steget 

är att någon uppfattar att det finns eller att det sker något som inte passar in i sam-

manhanget. Nästa steg är att försöka se tillbaka och hitta liknande händelser som på 

så sätt kan förklara det som skett. Skulle det vara så att det inte finns något i det för-

flutna som kan ge klarhet till händelsen går meningsskapandet över i nästa steg. Fun-

deringar och spekulationer träder fram och det måste gå att beskriva händelsen på 

något sätt. Fjärde steget är när individen sammanställt sina funderingar och spekula-

tioner i en artikel och delger samhället sin förklaring till det som skett. Det femte 

steget är att upptäckten inte har fått den genomslagskraft som det var tänkt och det 

sista steget är en förklaring på att meningsskapandet är ett mått på identitet och rykte.   

 

Meningsskapande kan sammanfattas med att individer måste förstå hur något skapas, 

vad som skapas och varför något skapas men även med vilken effekt skapandet sker 

(Weick, 1995). 

 

4.3 Mediets rikhet 

Lengel och Daft (1988) menar att det är viktigt att inse att kommunikationsmedlen 

har möjlighet att påverka betydelsen av information. Det finns en uppfattning om att 

beslut kan variera beroende på om personen som skall ta beslutet är på samma plats 

som personen som skall motta beslutet. När beslutsfattaren kan se den andra perso-

nen blir beslutet oftare positivt. Kommunikationsmedlen har inte samma möjlighet 

att ge snabb feedback, förmedla flera budskap samtidigt eller skapa ett personligt 

fokus (mediers rikhet). Det finns en rangordning för mediers rikhet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4 Mediets rikhet 

 

 

Ansikte mot ansikte,         Telefon,                            Brev, PM                       Flygblad 

                      Elektroniska medium     

 

Rikt                                                                Ej rikt 
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 Enligt figur 4 är kommunikation ansikte mot ansikte det rikaste mediet eftersom det 

går att ge omedelbar feedback, förmedla flera budskap samtidigt och ge en djupare 

förståelse. Det går även att förstärka informationen genom att använda sitt kropps-

språk. Ett medium som är mindre rikt än ansikte mot ansikte är att kommunicera via 

telefon eller någon form av elektroniskt medium. Via telefon är det möjligt att för-

tydliga det som sägs om det skulle vara så att individen inte förstår meddelandet. Det 

går däremot inte att förtydliga det som sägs med kroppsspråket, det är heller inte 

möjligt att läsa av den andra individens reaktion. Medium som tillhör de som är 

mindre rika är brev och PM. Att sända något via brev eller som PM har en fördel, 

mottagaren kan läsa informationen om och om igen men det finns ingen möjlighet att 

förvissa sig om att mottagaren förstått meddelandet. Det medium som klassas som ej 

rikt är flygblad. Det finns ingen garanti för att någon läser den informationen och är 

på så sätt ett osäkert sätt att kommunicera på.  

 

Kommunikation som till exempel information och meddelanden kan vara rutinmäs-

sig eller icke rutinmässig. Icke rutinmässig kommunikation blir oftare missförstådd 

och behöver därför ske genom ett rikt medium. Effektiv kommunikation handlar om 

att kommunicera på det sätt som bäst skapar en ömsesidig förståelse. Genom person-

lig närvaro är det också lättare att etablera förtroende, känsla och status (Daft & 

Lengel, 1988).  

 

4.4 Chefens kommunikativa uppdrag 

Organisationer har utvecklats från att vara hierarkiska och kontrollstyrda till att vara 

decentraliserade och självständiga. I en hierarkisk organisation går oftast informatio-

nen från ledningen och vidare ner till medarbetarna. Relationen mellan chefen och 

medarbetarna är formell. Däremot, i en mera decentraliserad organisation är relatio-

nen mellan medarbetare och chef mer informell och personlig. Samtidigt har kom-

munikationen mellan medarbetarna fått större betydelse (Heide et al, 2005).  

 

Heide et al (2005) beskriver att som chef finns det olika nivåer av information att 

använda sig av. Den information som är närmast medarbetarna kallas för micro och 

är mer eller mindre knuten till verksamheten, i det här fallet är den till de fyra avdel-

ningarna som enkätundersökningen utfördes på. Nivån utanför micro kallas för meso 

och är information som rör en större del utav organisationen, vilket här skulle kunna 

beskrivas som Social- och omsorgsnämnden. Den övergripande informationen som 

chefer har att arbeta med är den som kallas för makro och ger information om hela 

organisationen, i det här fallet skulle det vara hela Gotlands kommun.  

 

Att vara chef innebär bland annat att ha ansvar för att informationen som når medar-

betarna är relevant för arbetet som medarbetarna utför (Heide et al, 2005), samtidigt 

som informerandet inte bör ske i överflöd (Simonsson, 2002). Idag, med den tillgång 

till information som finns på bland annat Internet, är det inte svårt att få tillgång till 

en oändlig mängd information. Medarbetarna litar dock på att de får den information 

som de behöver av chefen. Heide et al (2005) skriver att chefen behöver sålla och 

sortera informationen och sätta informationen i ett sammanhang vilket även Weick 

(1993,1995, 2001) skriver om när det gäller meningsskapande. En risk som Heide et 

al (2005) tar upp är att chefen kan påverka medarbetarna med den information som 

han eller hon väljer att framföra, information som på något sätt inte är till chefens 

fördel kan då uteslutas och medarbetarna blir ovetande.  
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Heide et al (2005) förklarar att chefen behöver kunna tolka den information som 

skall föras vidare till medarbetarna. Genom att använda sig av ett språk som medar-

betarna förstår och koppla ihop den nya informationen med det som medarbetarna 

känner till så kan chefen skapa en förståelse. Kan inte chefen göra det är det lätt att 

medarbetarna misstolkar hur viktig informationen är. Weick (1993,1995, 2001) be-

skriver hur mening skapas med hjälp av kontexten, informationen behöver sättas in i 

ett sammanhang för att underlätta förståelsen. Cheferna själva, som Heide et al 

(2005) skriver, anser att de förvränger informationen genom att tolka den men om 

inte medarbetarna förstår innebörden i informationen har de ingen användning för 

den.  

 

Den sista delen som Heide et al (2005) beskriver som chefens kommunikativa upp-

drag är att försöka skapa en möjlighet till kommunikation. Det gäller att gemensamt 

kunna skapa betydelse och mening vilket kan återkopplas till Weicks (1993,1995, 

2001) diskussion om meningsskapande. En dialog innebär att medarbetarna deltar på 

lika villkor och kan fritt uttala sig. Dialog kan även handla om att utnyttja medarbe-

tarnas olika erfarenheter och kunskaper.  

 

4.5 Kommunikation och styrkort 

Olve et al (2003) tar upp kommunikation i styrkortsarbetet genom att definiera ett 

antal olika dialoger.  

 

Dialog sker inom ledningsgruppen. Genom att alla medlemmar i ledningsgruppen 

engagerar sig i diskussionen kan ansvaret delas. 

 

Dialog sker mellan chefer och överordnade chefer. Styrkortet skall fungera som en 

beskrivning av verksamheten. Ett sätt att få underordnade chefer att använda verkty-

get som beskrivning av prestation och att se till att de ger styrkortet tillräcklig upp-

märksamhet är att de får ansvaret för att upprätta ett eget styrkort.  

 

Dialog mellan chef och andra organisationsenheter. Genom horisontella samarbeten 

och dialoger kan man skapa en gemensam ambition och sätta gemensamma mål. 

 

Dialog mellan chefer och medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i 

utformningen av strategikartan. Det är också viktigt att de förstår och accepterar må-

len. 

 

4.5.1 Problem som kan uppstå i styrkortsarbetet 

Inamdar & Kaplan (2002) menar att det finns ett antal svårigheter med styrkort, till 

exempel är det är svårt att sprida styrkortet genom hela organisationen. Spridningen 

av styrkortet är en process som kräver mycket tid och arbete. Det kan också vara 

svårt att få medarbetarna engagerade i processen då de kan vara skeptiska och känna 

att de inte har den tid det tar för att sätta sin in i ännu något nytt.  

 

Enligt Olve et al (2003) kan det även uppstå problem som handlar om brister i stödet 

från ledningen eller att alla inblandade inte förstår sin del i styrkortsarbetet. Ett annat 

problem som författaren tar upp är att ledningen inte lyckas övertyga medarbetarna 
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om orsaken till att styrkortet införs. Det i sin tur gör att medarbetarna inte känner sig 

delaktiga i arbetet. 

Här är det då viktigt att förstå hur stor betydelse kommunikationen har. Kan ledning-

en kommunicera så att medarbetarna förstår ökar det möjligheten för att styrkortsar-

betet skall lyckas. 

 

4.5.2 Framgångsfaktorer 

Vid införande av styrkort i en kommun är det viktigt att kommun- och/eller förvalt-

ningsledningen engagerar sig i projektet. Det innebär att det också är viktigt att 

nämndnivå och kommunnivån är väl insatta i projektet. Det bör finnas en plan för 

både intern och extern information då kommunikationen inom kommunen och för-

valtningen får stor betydelse (Ericsson & Gripne, 2002). 

 

När beslutet är taget skall det kommuniceras ut till chefer och medarbetare innan 

införandet genomförs. När styrkortet är infört är det viktigt att genom utveckling 

hålla styrkortet levande. De anställdas acceptans har stor betydelse för styrkortets roll 

i organisationen. Trovärdighet hos de anställda kan byggas genom att chefer använ-

der och hänvisar till verktyget på ett självklart och naturligt sätt (Ericsson & Gripne, 

2002). En fri diskussion är också viktig när handlingsprogram upprättas, för att kun-

na ta till vara på idéer som finns i organisationen (Ericsson & Gripne, 2002).  

 

Sammanfattningsvis är framgångsfaktorer för att lyckas med styrkortsarbetet till stor 

del kopplade till kommunikationen inom organisationen.  

 

4.6 Kapitelsammanfattning 

Teorin visar att kommunikation är en viktig del av styrkortsarbetet. Problem som 

uppstår är ofta kopplade till kommunikation och vilken inverkan den har på engage-

mang och förståelse. Chefer kan inte bara ge medarbetarna information utan måste 

även se till att de förstår informationen genom att skapa mening. När ett meddelande 

överförs så kan det uppstå faktorer som stör kommunikationen och därför är det en 

fördel att kommunicera ansikte mot ansikte. Framgångsfaktorer består i att kunna 

kommunicera så att underchefer och medarbetare känner att verktyget är trovärdigt 

och att de kan acceptera det. Samtidigt är kommunikation svårt att hantera och dialo-

ger mellan många olika människor skall fungera. Därför är det viktigt med planering. 
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5 Implementeringen av balanserade styrkort i 
Gotlands kommun 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som den här uppsatsen bygger på. 

Empirin kommer att presenteras i den ordning som stegen är från politiken till verk-

samheten och de fakta som presenteras har framkommit vid intervjuer. 

 

Beslutet om att kommunen skulle styras enligt de balanserade styrkorten fattades i 

Gotlands kommuns fullmäktige. Det är de förtroendevalda som tar fram målen för 

det balanserade styrkortet, vilket innebär att det inte finns någon tjänsteman med. 

Anledningen till att tjänstemännen inte är med är att de har en större kunskap om det 

balanserade styrkortet. De kan då påverka beslutsfattarna utifrån sin egen åsikt och 

det blir då inte de förtroendevaldas idéer som kommer fram (ordförande i Social- och 

omsorgsnämnden, 090330). Utifrån målen kan sedan de olika nämnderna göra sina 

egna tolkningar men de måste ändå uppfylla målen för kommunen.  

 

 

 

 

 

 

                           Cirkel 1: Social- och omsorgsnämnden 

   Cirkel 2: Socialdirektören 

   Cirkel 3: Äldreomsorgschef 

   Cirkel 4: Verksamhetschef  

 

   Fyrkant: Avdelningarna på enhetsnivå 

   Rak pil: Kommunikationsvägen 

    

 

 

 

     
 

 

Modell 1 Illustration av implementeringsprocessen i Gotlands kommun  

 

Cirkel 1 föreställer Social- och omsorgsnämnden, det är där målen för det balansera-

de styrkortet tas fram. Därefter går informationen vidare till socialdirektören (cirkel 

2). Hon i sin tur informerar äldreomsorgens chef (cirkel 3). Äldreomsorgschefen för i 

sin tur informationen vidare till verksamhetschefen (cirkel 4). Sedan förs informatio-

nen vidare ner till de fyra enheterna vilka illustreras med fyrkanter. Från enheten, 

genom cheferna och socialdirektören kommer återkopplig hela vägen tillbaka till 

nämnden. 

 

3 
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5.1 Steg 1, Social- och omsorgsnämnden  

Informationen bygger på intervju med ordförande i Social- och omsorgsnämnden 

(090330). 

 

Nämnderna fick ingen direkt information om balanserade styrkort utan endast förslag 

på förändringar som kunde göras. Eftersom de inte hade mött det balanserade styr-

kortet tidigare uppfattades det som abstrakt, förvirrande och tråkigt. De förstod inte 

heller meningen med det balanserade styrkortet.  

 

Social- och omsorgsnämnden valde att ta in en konsult för att försöka förstå mening-

en med det balanserade styrkortet. Efter maktskiftet år 2006 valde nämnden att ta in 

en konsult igen som hade genomgång för nämnden under en och en halv dag och 

därefter uppdaterades styrkorten.   

 

Ordförande i Social- och omsorgsnämnden anser att medarbetarna på enhetsnivå bör 

vara väl medvetna om det balanserade styrkortet och målen för verksamheten. Varje 

enhet har ett ansvar för att politikerna får den information som behövs men samtidigt 

menar ordförande att uppföljningsarbetet är något som kan förbättras och utvecklas 

till att bli mer objektivt.  

 

Social- och omsorgsnämndens ordförande tror att det balanserade styrkortet uppfattas 

som ytterligare en byråkrati som skall tas om hand. Däremot har verktyget blivit en 

framgång inom politiken. Ordförande anser att det är svårt att bortse från det balanse-

rade styrkortet eftersom det visar hur hela verksamheten fungerar. Social- och om-

sorgsnämndens ordförande tror att de har fått tillräcklig information med hjälp av 

den externa konsulten. De har använt mycket tid till att sätta sig in i det balanserade 

styrkortet.  

 

Social- och omsorgsnämndens ordförandes ansvar är att föra styrkortet vidare till 

socialdirektören vilket sker genom planeringsdagar.  

 

5.2 Steg 2, Socialförvaltningen 

Informationen bygger på intervju med socialdirektören (090402). 

 

Socialdirektören har deltagit i planeringsdagar med ledningsgruppen och det har förts 

diskussioner under en tid så det balanserade styrkortet var inte helt nytt. Arbetet byg-

ger på att det balanserade styrkortet går vidare ner i organisationen och styrningen av 

verksamheten skall ske utifrån detta. Det är väldigt viktigt att medarbetarna är väl 

förtrogna med de mål som finns för organisationen, annars blir det svårt att leda 

verksamheten. Socialdirektören menar att medarbetarna är vana att arbeta utifrån 

mål, däremot är det nytt att se på verksamheten från olika perspektiv.  

 

Arbetet utgår ifrån politikernas styrkort men det är sen viktigt att varje chef tar hjälp 

utifrån. Även socialdirektören anser att det varit viktigt att ta in en extern konsult. Att 

arbeta med balanserade styrkort är en ständigt pågående process och det gäller att 

hålla styrkortet levande. Arbetet med att hålla det balanserade styrkortet levande görs 

genom uppföljning med underordnade chefer och de i sin tur följer upp sin underord-

nade chef. Det är viktigt att arbetet pågår hela tiden och att hela verksamheten byggs 
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upp utifrån det balanserade styrkortet, till exempel är det viktigt att bokslut och verk-

samhetsplaner byggs utifrån de olika perspektiven.   

 

Till en början kände socialdirektören att antalet mål var för få till en så pass komplex 

verksamhet. Det var en stor omställning att arbeta med färre mål men hon tycker idag 

att målen ändå täcker verksamhetens huvudsakliga fokus. Det har också blivit möj-

ligt att följa upp de mål som sätts. Till en början fanns det en viss osäkerhet kring 

vilka nivåer som skulle beröras av det balanserade styrkortet och socialdirektören 

anser att det skulle ha behövts mer information om det.  

 

Socialdirektören har själv anordnat planeringsdagar för de chefer som finns i ledet 

under socialdirektören.   

 

5.3 Steg 3, Äldreomsorgen 

Informationen bygger på intervju med äldreomsorgschefen (090331). 

 

Chefen för äldreomsorgen har även hon deltagit i planeringsdagar och fått informa-

tion av ledningsgruppen. Även hon valde att koppla in en konsult för att försöka få 

ytterligare information om de balanserade styrkorten. Äldreomsorgen tog sedan fram 

sitt eget balanserade styrkort men med utgångspunkt i de gemensamma målen som 

finns för Gotlands kommun. Att ta fram det balanserade styrkortet tog cirka en och 

en halv dag.  

 

Medarbetarna skall vara väl insatta i hur det balanserade styrkortet fungerar. Äldre-

omsorgschefen anser att det här sättet att styra verksamheten gör det lättare för med-

arbetarna att få en inblick i hur styrningen fungerar. Medarbetarna bidrar till redovis-

ningen genom medarbetarenkäten som utförs ett antal gånger per år. 

 

Den tidigare styrningen i Gotlands kommun var invecklad och ingen visste egentli-

gen vad som mättes och hur det mättes. Det fanns heller ingen given uppföljning 

vilket äldreomsorgschefen anser att det finns nu när de använder det balanserade 

styrkoret. Äldreomsorgschefen anser att verksamheten nu har tydliga mål och enhe-

terna bryter ner målen till sin egen verksamhet. Att verksamheterna anpassar de ba-

lanserade styrkortet till sin verksamhet gör att målen blir tydliga. 

 

Chefen för äldreomsorgen har till ansvar att se till att cheferna hon har under sig i 

hierarkin får den information de behöver för att kunna vidareförmedla information 

om det balanserade styrkortet. På planeringsdagarna för verksamhetscheferna kan 

äldreomsorgschefen informera och de får möjlighet att arbeta fram lämpliga mått och 

mål till sin verksamhet.  

 

5.4 Steg 4, Verksamhetsnivå 

Informationen bygger på intervju med verksamhetschefen på enheten (090331). 

 

Verksamhetschefen för den enhet vi har valt att undersöka deltog även hon i plane-

ringsdagar och fick på så sätt informationen om de balanserade styrkorten. Hon har 

känt sig delaktig hela tiden men till en början kändes det balanserade styrkortet väl-

digt abstrakt. Efterhand som det bröts ner till verksamheten så har tydligheten vuxit 
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fram. Verksamhetschefen påpekar även hon att det har varit viktigt med konsulthjälp 

för att förstå och få fram lämpliga mått och mål för de balanserade styrkorten.  

 

Även verksamhetschefen anser att medarbetarna bör vara väl insatta i hur de balanse-

rade styrkortet fungerar och på vilket sätt det är grunden för styrningen av hela verk-

samheten. Det balanserade styrkortet har förts ut på de fyra enheterna genom plane-

ringsdagar och via medarbetarsamtal. Planeringsdagarna sker en gång per år och då 

är det inte bara det balanserade styrkortet som det skall informeras om utan det finns 

även annan viktig information som skall delges medarbetarna.  

 

Medarbetarkontraktet visar tydligt på vad som är varje medarbetares ansvar och är 

uppdelat efter de olika perspektiven som finns i det balanserade styrkortet. På varje 

medarbetarsamtal går chefen igenom medarbetarkontraktet med medarbetaren vilket 

innebär att de får informationen även på det sättet. Verksamhetschefen går även ige-

nom de uppdateringar som finns när det gäller det balanserade styrkortet.  

 

Chefen för verksamheten anser att det balanserade styrkortet har fått ett positivt ge-

nomslag bland medarbetarna och som chef har det blivit lättare att förklara hur verk-

samheten styrs. Det har även blivit lättare att mäta helheten i verksamheten eftersom 

fokus inte bara ligger på ekonomin.  

 

5.5 Gemensamt för alla fyra respondenterna i chefspositioner: 

 

 Till en början uppfattades det balanserade styrkortet som abstrakt. 

 Viktigt med konsulthjälp. 

 Medarbetarna skall vara väl insatta i de balanserade styrkorten. 

 Cheferna ser det balanserade styrkortet som ett överskådligt verktyg och det 

är möjligt att mäta och följa upp målen. 

 Planeringsdagar. 

 

5.6 Enkätundersökningen på enhetsnivå 

Här nedan visas en sammanställning av de 11 enkäterna. Redovisningen kommer att 

ske uppdelat på de tre frågor som enkäten bestod av. På grund av det stora bortfallet 

kan resultatet vara missvisande men de enkäter som inkom har genomgående samma 

budskap, medarbetarna känner inte till det balanserade styrkortet så som beslutsfat-

tarna anser att de bör göra.  
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5.6.1  Personalens kännedom om det balanserade styrkortet 

Nedan presenteras ett diagram över hur väl personalen känner till det balanserade 

styrkortet i Gotlands kommun. 

 

 

55%

18%

27%

Ja

Nej

Till viss del

 
Diagram 1 Personalens kännedom om det Balanserade styrkortet. 

 

På fråga ett, som var om individen känner till Gotlands kommuns balanserade 

styrkort, visar diagrammet att 55 procent var medvetna om det balanserade styrkor-

tet. Kommentarerna till den frågan, bland de som svarat ja, är bland annat att de vet 

vad det balanserade styrkortet är men känner sig inte insatta i de olika perspektiven. 

En annan kommentar är att det är ”politikerna som bestämmer hur de skall arbeta för 

att sedan delegera det ner i chefshierarkin”. Ytterligare kommentarer till fråga ett var 

att ”det är politikerna som bestämmer hur brukarna vill ha det”. Det har även fram-

kommit kommentarer som tyder på att medarbetaren är medveten om att verktyget 

finns men kan det inte utantill. Skulle det finnas behov av att få reda på hur det ba-

lanserade styrkortet ser ut vet dock medarbetaren var hon/han skall hitta det. Ytterli-

gare kommentarer till frågan har varit att det balanserade styrkortet är uppdelat på 

olika ansvarsområden, på olika nivåer. Det framkommer även att det balanserade 

styrkortet ser ut som ett träd med olika förgreningar men att medarbetaren inte kän-

ner att han/hon har riktig koll på vad det egentligen innebär. En medarbetare svarade 

att ”det var något som visades på planeringsdagen” och en annan svarade ”att det 

balanserade styrkortet var en mall över hur flödet skall gå mellan brukare och kom-

munen”.  

 

Antalet som svarade nej på frågan om de kände till det balanserade styrkortet var två 

stycken, vilket motsvarar 18 procent. Tre medarbetare svarade varken ja eller nej 

utan valde att göra en skala mellan svaren och kryssade någonstans mitt emellan och 

dem har vi placerat i klassen till viss del. Kommentarer till de enkäterna är bland 

annat att medarbetaren känner till ordet balanserat styrkort men inte vad det står för. 

En annan kommentar var att det balanserade styrkortet skall ge personalen riktlinjer 

så att de arbetar mot samma mål och även beskriva hur omsorgen skall se ut i kom-

munen.  

 

Sammanfattningsvis känner medarbetarna, till stor del, till vad ett balanserat styrkort 

är men inte hur det skall användas eller vad det tillför verksamheten. Här är två citat 

som beskriver de genomgående svaren.  
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”Nåt som visas upp på planeringsdagen på over-head” 

 

”Jag vet att det finns, men tycker inte att det alltid överensstämmer med verklighe-

ten” 

 

5.6.2 Personalens roll i styrkortsarbetet 

Fråga två handlade om hur medarbetarna uppfattade sin roll i arbetet med det balan-

serade styrkortet. Kommentarer som ”höga krav på sättet att arbeta” och att ”jag gör 

så gott jag kan med det som gäller mig som medarbetare” fanns bland enkätsvaren. 

Även kommentarer om att medarbetarna endast är utförare och att ”vem skulle an-

nars utföra arbetet som blev bestämt” förekom. Det existerade även svar som att det 

är svårt att se sin enskilda roll i arbetet med det balanserade styrkortet och att det 

behöver vara tydligare. Citatet nedan representerar medarbetarnas syn på sin roll i 

arbetet med det balanserade styrkortet.  

 

”Inte stor inte! Behöver få mer info om allt vad det innebär” 

 

5.6.3 Personalens vetskap om Gotlands vision 2025 

Den tredje frågan i enkäten var om medarbetarna kände till visionen för år 2025 i 

Gotlands kommun. Ingen av medarbetarna som svarat på enkäten kände till visionen 

för år 2025. På frågan om de visste varför de inte känner till vision 2025 svarade ing-

en, däremot fanns det reaktioner på vision 2025. Vissa svarade att ”Gotland inte gör 

mycket för sina fasta invånare, utan mer för turisterna”. Kommentarer som att 

”kommunen sätter för höga mål så alla blir besvikna då målen sällan uppnås” fanns 

även. Det är svårt att uppnå vision 2025 eftersom det är dyrt att leva och bo på Got-

land. Ytterligare tankar som framkom är att ”det kan bli svårt att uppnå 65 000 invå-

nare då folk tvingas flytta från ön för att få arbete”. Det är mycket som behöver upp-

fyllas om gotlänningar skall få bäst hälsa i landet och lika så när det gäller välståndet. 

Citatet nedan sammanfattar medarbetarnas syn på vision 2025.   

 

”Fina ord o visioner som jag har svårt att ta på allvar. Långt från verkligheten känns 

det” 

 

5.7 Sammanfattning av enkätsvaren: 

 Medarbetarna förstår inte det balanserade styrkortet. 

 Medarbetarna har svårt att tro på Gotlands kommuns vision. 
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6 Analys 

Analysen kommer att byggas utifrån de tre största observationerna som identifierades 

i undersökningen. Sist i analysen beskrivs ett antal dialoger som identifierats i det 

empiriska materialet.  

 

När Gotlands kommun införde sitt balanserade styrkort var det kommunfullmäktige 

som tog beslut om att ett införande skulle ske. Det var även kommunfullmäktige som 

tog beslut om vilka mål som skulle uppnås med det balanserade styrkortet och även 

hur målen skulle mätas. När kommunfullmäktige gjort klart förberedelserna för att 

föra in ett balanserat styrkort i verksamheten gick informationen ut till nämnderna.  

 

De olika nämnderna fick information om det balanserade styrkortet men var ändå 

väldigt lite insatta i hur det fungerade eller hur det skulle införas i kommunen.  

Gotlands kommun är en hierarki med ett antal olika chefsled. Informationen går of-

tast från ledningen ner till de olika enheterna via cheferna. Att kommunen är så stor 

som den är gör att det kan vara svårt att få ut den information som behövs till medar-

betarna. Det är något som cheferna behöver förstå för att kunna kommunicera på ett 

så bra sätt som möjligt.  

 

Här nedan följer en sammanställning på de observationer som har identifierats i det 

empiriska materialet. De olika observationerna kopplas sedan till teorierna.  

 

Observation Teori Författare 

 

Betydelsen av konsult 

1. Transmissionssynsättet 

2. Meningsskapande 

3. Mediets rikhet 

4. Framgång 

1. Fiske (1990) 

2. Weick & Sutcliffe (2005) 

3. Lengel & Daft (1988) 

4. Ericsson & Gripne (2002) 

 

Kommunikation via 

planeringsdagar  

1. Meningsskapande 

2. Framgång 

3. Mediets rikhet 

4. Chefens kommunikativa 

uppdrag 

1. Weick & Sutcliffe (2005) 

2. Ericsson & Gripne (2002) 

3. Lengel & Daft (1988) 

4. Heide et al (2005) 

Simonsson (2002) 

 

Medarbetarnas bristan-

de kunskap om det ba-

lanserade styrkortet  

 

1. Brist i meningsskapande 

kommunikation 

2. Problem 

3. Mediets rikhet 

4. Chefens kommunikativa 

uppdrag 

1. Weick & Sutcliff (2005) 

2. Olve et al (2003) 

Inamdar & Kaplan (2002) 

3. Lengel & Daft (1988) 

4. Heide et al (2005) 

Simonsson (2002) 

Tabell 1 Sammanställning av observationer i det empiriska materialet. 
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6.1 Betydelsen av konsult på nivå 1-4 

6.1.1 Transmissionssynsättet 

Eftersom nämnderna i Gotlands kommun fick relativt lite information från kommun-

fullmäktige när det balanserade styrkortet skulle införas, tyder det på att sättet kom-

munikationen skedde på liknar transmissionssynsättet (Fiske, 1990). Detta synsätt 

beskriver kommunikation som överförande av meddelande från sändare till mottaga-

re genom en kanal. Det är en beskrivning av en envägskommunikation. Informa-

tionskällan tar beslut om vilket meddelande som skall sändas. I det här fallet är det 

kommunfullmäktige som beslutar om att informera nämnderna om att de skall börja 

införa det balanserade styrkortet. För att nämnden skall förstå vad det hela innebär är 

det viktigt att det inte finns någon form av brus. Det som kan klassas som brus är att 

tankarna är på annat håll eller att individerna i nämnden känner att det balanserade 

styrkortet är för abstrakt. Att det balanserade styrkortet uppfattades som abstrakt 

framkom vid samtal med ordförande i Social- och omsorgsnämnden och med verk-

samhetschefen. Att det kändes abstrakt kan ha medfört att verktyget först bemöttes 

med tvivel.   

 

Fiske (1990) skriver att det finns tre olika nivåer på problem i Shannon och Weavers 

modell över transmissionssynsättet. Den första nivån som innebär tekniska problem 

existerar inte här eftersom kommunikationen sker via ansikte mot ansikte. Den andra 

nivån beskriver problem som rör hur väl det överförda meddelandet uttrycker det 

som är meningen. Eftersom kommunfullmäktige endast informerade nämnderna om 

beslutet så förvissade de sig inte om att den rätta betydelsen av beslutet kom fram till 

nämnden. Efter samtal med ordförande i Social- och omsorgsnämnden framkom det 

att individerna i nämnderna inte fick någon direkt information utan bara förslag på 

ändringar som skulle kunna genomföras. De började då söka efter en mening med det 

balanserade styrkortet. Den tredje nivån på problem är att om det inte går att se me-

ningen med meddelandet är det svårt att skapa önskat beteende.  

 

6.1.2 Meningsskapande 

För att kunna skapa en förståelse för hur det balanserade styrkortet fungerar valde 

cheferna på alla fyra nivåerna att ta in en extern konsult. Det balanserade styrkortet 

uppfattades som abstrakt och enligt Weick & Sutcliffe (2005) behöver abstrakta och 

svårförståeliga meddelanden och information kopplas ihop med ett sammanhang. 

Detta måste göras för att det skall vara möjligt för individen att kunna förstå.   

 

Det meningsskapande synsättet är till för att skapa ordning i det kaos som kan upple-

vas när det händer något som individerna inte förstår. Individerna i Social- och om-

sorgsnämnden fick gemensamt ta fram det balanserade styrkortet som skulle gälla för 

nämnden och på så sätt kunde de känna sig delaktiga och förstå meningen med att 

införa det balanserade styrkortet.  

 

6.1.3 Mediets rikhet 

Cheferna fick möjlighet att diskutera det balanserade styrkortet tillsammans med 

konsulten. Eftersom de träffades ansikte mot ansikte kunde de kommunicera med ett 

så rikt medium som möjligt. Att kommunicera ansikte mot ansikte gjorde att chefer-

na kunde få feedback och de kunde även använda sig av kroppsspråket för att förtyd-
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liga saker. Konsulten innebar en viktig möjlighet för cheferna att sätta sig in i vad 

verktyget innebar, vilket är en förutsättning för att de skall kunna föra det vidare på 

ett engagerat och förståeligt sätt.  

 

6.1.4 Framgångsfaktorer 

Ericsson & Gripne (2002) menar att ett viktigt steg för framgång är att cheferna visar 

engagemang och det är något som har identifierats i den här verksamheten. Cheferna 

i de olika leden har alla varit engagerade och de har trott på nyttan av det balanserade 

styrkortet. Eftersom de har varit engagerade har det varit lättare att få andra männi-

skor i verksamheten engagerade. Enligt teorin skall det också föras en diskussion 

med medarbetarna innan beslutet tas. I undersökningen har det framkommit att det 

fördes diskussioner om det balanserade styrkortet långt innan beslutet fattades att det 

skulle införas. Dock känner cheferna att de har fått för lite information men tillsam-

mans med den externa konsulten så har arbetet flutit på.  

 

6.2 Kommunikation via planeringsdagar 

När det balanserade styrkortet skulle informeras ut till de övriga cheferna så skedde 

detta genom planeringsdagar, både när det skulle informeras till chefer och medarbe-

tare på enhetsnivå. I chefsleden har det varit en och en halv till två planeringsdagar 

och medarbetarna fick informationen på den årliga planeringsdagen.  

 

6.2.1 Meningsskapande  

Meningsskapande i det här fallet innebär att få medarbetarna att känna att de förstår 

varför de skall arbeta efter det balanserade styrkortet. En av intervjurespondenterna 

beskriver att hon har känt sig delaktig hela tiden. Delaktighet är ett viktigt sätt för att 

skapa mening. Intervjurespondenterna beskriver även att de tillsammans med konsul-

ten har fått arbeta fram måtten som skall mäta verksamheten, vilket gör att cheferna 

känner sig delaktiga i hur det balanserade styrkortet används och planeras. Deltar 

individerna i arbetet får de en större förståelse för hur det balanserade styrkortet 

hänger ihop. 

 

Weick (2001) anser att meningsskapandet behöver få samma uppmärksamhet som 

ekonomin i en verksamhet. Det är något som även intervjurespondenterna i den här 

undersökningen beskriver, de kan på ett enklare sätt redogöra för sin verksamhet och 

samtidigt få kontroll på mer än det ekonomiska. Medarbetarna på enhetsnivå kan 

även ta del av hur verksamheten styrs. Tidigare hade cheferna ett antal olika mått 

som skulle mäta verksamheten och det var svårt att följa upp de måtten och därför 

hade cheferna inte samma kontroll på verksamheten som de har idag. 

 

Ett annat sätt att skapa mening är att hålla varandra underrättade (Weick, 1993) vil-

ket också kan ske genom planeringsdagar. Cheferna får här möjlighet att informera 

om det som sker i verksamheten vilket kommer att beskrivas mer i chefens kommu-

nikativa uppdrag. Att cheferna valde planeringsdagar var, enligt teorin, ett väl ge-

nomtänkt val.  
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6.2.2 Framgångsfaktorer  

Enligt Ericsson & Gripne (2002) kan ett styrkort inte bara införas utan det måste hål-

las levande för att ge den effekt som det är meningen att verktyget skall bidra med. I 

Gotlands kommun uppdateras styrkortet varje år på planeringsdagar vilket kan ses 

som en handlingsplan för att hålla styrkortet levande. Eftersom också medarbetarna 

på enhetsnivå deltar i planeringsdagar kan nya idéer och lärdomar tas till vara och 

medarbetarna kan känna sig delaktiga. Cheferna får möjlighet att engagera medarbe-

tarna och som tidigare nämnts, är det viktigt för att få ett fungerande balanserat 

styrkort.   

 

6.2.3 Mediets rikhet 

Teorin om mediers rikhet (Daft & Lengel, 1988) säger att vid förändringar och andra 

komplexa situationer bör kommunikationen ske med ett rikt medium, helst ansikte 

mot ansikte vilket är det rikaste mediet. Vid intervjuerna med personerna i ledande 

positioner framkom det att det balanserade styrkortet har kommunicerats ut framför-

allt med hjälp av planeringsdagar. Det innebär att kommunikation ansikte mot ansik-

te är den kommunikationsform som i huvudsak har använts. Enligt denna teori är det 

ett korrekt sätt att hantera implementeringen och även det fortsatta arbetet med ba-

lanserade styrkort. Kommunikation ansikte mot ansikte gör att cheferna får en över-

blick över om medarbetarna har förstått informationen eftersom de kan få omedelbar 

feedback. Det är enklare att kommunicera då individerna även kan använda sig av 

kroppsspråket. Att kommunicera ansikte mot ansikte gör även att cheferna kan för-

medla flera budskap samtidigt och ge en djupare förståelse.  

 

6.2.4 Chefens kommunikativa uppdrag 

När cheferna anordnar planeringsdagar är det viktigt att de kan informera på ett sätt 

som når fram till medarbetarna och att informationen är relevant. Det gäller även att 

kunna sätta in informationen i en kontext precis som Weick (1993, 1995, 2001) be-

skriver som meningsskapande. Chefen kan välja olika nivåer att informera på. Heide 

et al (2005) redogör för micro, meso och makro som tänkbara nivåer. Chefer behöver 

informera på micronivå vilket innebär att medarbetarna får information om det som 

rör enheten de arbetar på. För att det skall bli förståeligt behöver den informationen 

sättas in i ett sammanhang som då kommer att handla om information på mesonivå. 

Här skulle den informationen kunna handla om Social- och omsorgsnämnden. Får 

medarbetarna information som tyder på att så här gör hela nämnden kan det vara 

lättare att ta till sig informationen. Den information som kommer på makronivå är 

den som handlar om Gotlands kommun i helhet.  

 

En av medarbetarna på enheten skriver att hon hört talats om det balanserade styrkor-

tet och på frågan om hon kan beskriva det med egna ord så blir svaret att det är något 

som visas på planeringsdagen och ser ut som ett träd. Av den empiri som har samlats 

in går det inte att utläsa exakt vilken information som har förmedlats. Däremot går 

det att utläsa att det har informerats så långt att medarbetarna bör förstå vilka mål de 

arbetar efter, att de följs upp och att deras engagemang har betydelse.  

 

Cheferna behöver kunna skapa möjlighet till kommunikation vilket sker på plane-

ringsdagarna. Kan cheferna tillsammans med medarbetarna skapa en betydelse och 

mening med det som sker så kommer medarbetarna att känna sig delaktiga. Under-
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sökningen visar att kommunikationen och arbetet har lagts upp så att det bör fungera 

och bland cheferna ser det ut att ha fungerat. 

 

6.3 Medarbetarnas bristande kunskap om det balanserade 
styrkortet.  

Enkätundersökningen visade att det är bland medarbetarna på enhetsnivå som de 

största tveksamheterna kring verktyget förekommer. Enligt intervjurespondenterna 

skall medarbetarna vara väl insatta i de mål som organisationen arbetar efter. I en-

kätundersökningen framkom det dock att ingen av respondenterna kände till kom-

munens vision för år 2025 och det är meningen att styrkorten i olika verksamheter 

skall utgå ifrån kommunens vision. I den modell som Kaplan & Norton (1999) be-

skriver (återfinns i kapitel tre) utgår hela det balanserade styrkortsarbetet ifrån visio-

nen. Något mer än hälften känner till begreppet styrkort men kommentarerna visar att 

det ändå finns en osäkerhet kring vad verktyget innebär och att medarbetarna känner 

att de behöver mer information.  

 

6.3.1 Brist på meningsskapande kommunikation 

Tidigare har vikten av att förstå meningen med en förändring för att kunna sätta sig 

in i den beskrivits. När medarbetarna skall få ny information och inte är insatta i äm-

net är det viktigt att den information som ges sätts in i ett sammanhang som gör att 

de ser varför det är viktigt att arbeta efter det balanserade styrkortet. Av den kunskap 

som medarbetarna visar om det balanserade styrkortet är det troligt att de inte har 

förstått meningen med ett balanserat styrkort.  

 

I Social- och omsorgsförvaltningens balanserade styrkort som beskrivs i kapitel tre, 

står det skrivet att medarbetarna skall vara delaktiga. Det är då viktigt att skapa förut-

sättningar för att medarbetarna skall känna sig delaktiga. Har medarbetarna inte för-

ståelse för det balanserade styrkortet är det svårt att vara delaktiga.  

 

Meningsskapande kan sammanfattas med att medarbetarna behöver få en uppfattning 

om vad, hur och varför något skapas men även vilket effekt det kommer att ge på 

verksamheten. Medarbetarna har deltagit i planeringsdagar för att kunna få en ökad 

förståelse för det balanserade styrkortet. Cheferna har kommunicerat via ett så rikt 

medium som möjligt men ändå har inte medarbetarna den kunskap som ledningen 

anser att de borde ha.  

 

Weick (1995) beskriver sex olika steg som meningsskapande kan ske genom. Det 

första är att någon uppfattar att det finns något som inte passar in i det som redan 

finns. När det gäller Gotlands kommuns införande av balanserat styrkort är det en 

förändring som sker och inte någon som behöver upptäcka något. Steg två innebär att 

individerna ser tillbaka på det förflutna och försöker hitta något som påminner om 

det som skett. Här finns det en risk att tidigare förändringar och misslyckanden kan 

ge en negativ bild av införandet av det balanserade styrkortet. Det tredje steget är att 

medarbetarna börjar fundera och spekulera kring det balanserade styrkortet. Här är 

det då viktigt att det finns information att tillgå. Undersökningen visar att det fanns 

information att tillgå eftersom en del av medarbetarna kunde till viss del beskriva det 

balanserade styrkortet. Skulle det inte finnas tillräckligt med information är det risk 

för att det blir svårt att skapa mening med införandet av det balanserade styrkortet. 
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Fjärde till sjätte steget är när individerna försöker dela med sig av det som skett ge-

nom att publicera det, vilket inte har varit aktuellt i den här verksamheten.  

 

6.3.2 Problem med balanserade styrkort 

Inamdar & Kaplan (2002) beskriver att ett av problemen med att införa ett balanserat 

styrkort är att få spridning genom hela organisationen. De menar även att det kan 

vara svårt att få med medarbetarna i processen eftersom de upplever att de inte har 

den tid som krävs för att engagera sig. Bland medarbetarna på enhetsnivå är det till 

stor del det som framkommer i undersökningen. Medarbetarna anser inte att de har 

någon anledning till att sätta sig in i det balanserade styrkortet eftersom de uppfattar 

att det inte spelar någon roll vad de gör, de ser sig själva som utförare av det som 

beslutas. Kommentarerna på frågan om hur medarbetarna uppfattar sin roll i styrkor-

tet visar också på att det råder en osäkerhet bland medarbetarna kring vad de har för 

del i arbetet. Undersökningen visar också att medarbetarna inte förstått meningen 

med varför verktyget skall användas och hur det styr verksamheten. Det kan finnas 

flera olika förklaringar till situationen men ett alternativ är att det uppstår brus. Ett 

brus som kan uppstå vid kommunikation ansikte mot ansikte är om personen som 

skall ta emot informationen tänker på något annat och inte lyssnar noggrant på vad 

den andra personen säger. Den fullständiga innebörden har då inte mottagits trots att 

ledningen har kommunicerat med ett så rikt medium som möjligt.  

 

En framgångsfaktor som Ericsson & Gripne (2002) beskriver och som tidigare be-

skrivits i analysen är att det har förts diskussioner på chefsnivå om det balanserade 

styrkortet innan det infördes. Det gjorde att cheferna inte var helt ovetande om det 

balanserade styrkortet utan hade en möjlighet att förbereda sig på förändringen. 

Medarbetarna däremot fick troligen ingen information förrän det var klart att det ba-

lanserade styrkortet skulle användas. Känslan av att inte förstå meningen med den 

informationen gör att medarbetarna har tankarna på annat håll och oavsett om den 

information de fick var givande eller inte så har de inte förstått eller tagit till sig nå-

got.  

 

6.3.3 Mediets rikhet 

Återigen är det viktigt att belysa hur viktig kommunikationsmedlet är vid införande 

och arbete med balanserade styrkort. Det anordnades planeringsdagar för att informe-

ra om det balanserade styrkortet vilket gör att förutsättningarna för att medarbetarna 

skall förstå det balanserade styrkortet är goda. Att kommunicera ansikte mot ansikte 

gör att cheferna kan få feedback och de kan även använda sig av kroppsspråket för 

att kunna förtydliga saker.  

 

6.3.4 Chefens kommunikativa uppdrag 

När medarbetarna skall få ny information är det viktigt att den informationen sätts in 

i ett sammanhang. Som beskrivs ovan är det viktigt att cheferna använder ett språk 

som medarbetarna förstår och det är viktigt att cheferna blir medvetna om att medar-

betarna inte har den förkunskap, om balanserade styrkort, som cheferna har. Av det 

som kan utläsas i undersökningen så har cheferna uppfyllt det kommunikativa upp-

draget.  
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6.4 Dialoger i styrkortsarbetet  

Att kommunikationen är viktig när det gäller att införa ett balanserat styrkort kan 

konstateras. Olve et al (2003) beskriver ett antal dialoger som även har kunnat identi-

fieras i det empiriska materialet.  

 

De dialoger som har kunnat identifieras är enligt följande:  

 

 Dialog inom ledningsgruppen är till exempel dialog inom kommunfullmäkti-

ge och inom Social- och omsorgsnämnden. Dessa dialoger har genomförts 

bland annat genom planeringsdagar. 

 Dialog mellan chefer och underchefer har förekommit bland annat på plane-

ringsdagarna. Enligt teorin skall verktyget fungera som en beskrivning av 

verksamheten och i undersökningen framkommer det att till exempel årsre-

dovisningar byggs utifrån verktyget. För att även få underordnade chefer att 

använda verktyget är det viktigt att de får ansvar för att upprätta ett eget ba-

lanserat styrkort. Detta arbetssätt har använts inom Gotlands kommun. Här 

har olika nivåer och olika enheter ett eget styrkort. 

 Dialog mellan chef och andra organisationsenheter kan till exempel vara dia-

log mellan de olika nämnderna. Vid framtagandet förekom samarbete nämn-

derna emellan. 

 Dialog mellan chef och medarbetare har också skett på planeringsdagar. Det 

har skett en dialog mellan medarbetare och chef men undersökningen visar att 

den dialogen inte har uppnått sitt syfte. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att spridningen av styrkortet ser ut att 

stanna upp när det kommer till medarbetarna på enhetsnivå då ett antal problem visar 

sig, problem som enligt teorin är förknippade med balanserade styrkort.  
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7 Slutsats 

Detta kapitel innehåller våra egna tankar om vad vi kan se för mönster i det empiris-

ka materialet utifrån teori och problemformulering. Vi kommer även att ge förslag på 

vidare forskning. 

 

Hur har då ledningens sätt att kommunicera påverkat införandet av balanserade 

styrkort i Gotlands kommun? Undersökningen har visat att införandet av balanserade 

styrkort har fungerat väl bland chefer och politiker men medarbetarna på enhetsnivå 

har inte visat samma positiva reaktioner. De visade inte heller samma förståelse för 

verktygets betydelse och användbarhet. Kommunikationen ser ut att ha genomförts 

på ett korrekt sätt med kommunikation ansikte mot ansikte hela vägen från Social- 

och omsorgsnämnden ner till enhetsnivå. Det är huvudsakligen det meningsskapande 

kommunikationssynsättet som har använts, vilket enligt teorin och även enligt oss är 

det mest lämpade vid införandet av balanserat styrkort.  

 

Det är ändå något som har gjort att införandet inte har lyckats bland medarbetarna. 

Teorin säger att medarbetarna bör informeras innan beslutet är taget men samtidigt är 

det svårt att motivera medarbetarna till att lyssna på något som ännu inte berör deras 

verksamhet. När beslut väl är taget kan det vara så att medarbetarna på enhetsnivå 

inte har fått tillräcklig information för att känna att det finns någon mening med det 

balanserade styrkortet. Undersökningen visar inte något om mängden information, 

däremot går det att konstatera att information har funnits, eftersom det har förekom-

mit planeringsdagar. Det kan även vara så att medarbetarna har bestämt sig för att 

inte vilja förstå det balanserade styrkortet, vilket skulle kunna beskrivas som brus. 

Medarbetarna har mycket att tänka på och att göra och det kan leda till att de inte vill 

ta in nya idéer från ledningen då det känns onödigt och övermäktigt.  

 

En annan anledning kan också vara att det är ett chefsverktyg och cheferna arbetar 

med verktyget på ett helt annat sätt än medarbetarna. Cheferna ser också mer av ef-

fekterna av arbetet än vad medarbetarna gör. Medarbetarna behöver inte vara lika 

mycket insatta i det balanserade styrkortet som en chef behöver. Chefer och medar-

betare har olika arbetsuppgifter, medarbetarna har till uppgift att se till att de äldre 

som bor på hemmet har det så bra som möjligt. Cheferna har till uppgift att styra 

verksamheten och se till att målen uppfylls. Trotts detta behöver medarbetarna ta till 

sig den informationen som chefen förmedlar. Det balanserade styrkortet bör kunna 

beskrivas mer utförligt än vid en trädliknelse. En annan förklaring till de svaga be-

skrivningarna kan vara medarbetarnas ovilja att besvara enkäter och därför har sva-

ren inte blivit väl genomtänkta. Det i sin tur gör att resultatet kan bli missvisande.  

 

Vid enkätundersökningen framkom det att det varit brister i informationen om det 

balanserade styrkortet och det framkom även att medarbetarna önskade mer informa-

tion. Det fanns medarbetare som på ett relativt bra sätt kunde beskriva det balansera-

de styrkortet vilket innebär att informationen måste ha kommit fram. Vi anser att 

medarbetarna har haft relativt bra förutsättningar för att ta till sig det balanserade 

styrkortet men att det hade behövts mer information om hur verktyget påverkar och 

styr verksamheten. Det kan vara viktigt att koppla verktyget till den dagliga verk-
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samheten och medarbetarnas arbetsuppgifter så att de ser kopplingen tydligt. Det kan 

vara så att det brister i detta arbete på den aktuella enheten.  

 

Sättet som cheferna har valt att kommunicera på är genom planeringsdagar och det 

tillhör det rikaste mediet. Därför är förutsättningarna goda att implementeringen skall 

lyckas. Cheferna är också engagerade och det bidrar till att det blir enklare att få 

medarbetarna positivt inställda. Vi tror att medarbetarna skulle behövt tydligare och 

mer information till exempel genom ytterligare planeringsdagar. Nästa steg i under-

sökningen skulle i så fall bli att se på vilken information som givits till medarbetarna.  

 

Gotlands kommun är en stor och komplex verksamhet och det kan vara svårt att 

lyckas införa ett balanserat styrkort i en så pass stor verksamhet. Sättet att kommuni-

cera har skapat ett starkt införande bland chefer och politiker men har inte nått sam-

ma framgång bland medarbetarna på enhetsnivå. Denna situation kräver mer forsk-

ning. Den övergripande slutsatsen i denna uppsats är att det är bristande intresse mer 

än bristande information som är orsaken till att införandet inte har gått igenom hela 

organisationen. Resultatet kan mycket väl vara påverkat av att så få respondenter 

besvarade enkäten men det kan dock konstateras att undersökningen visar att det 

återstår mycket arbete på enheten men att arbetet är bra på väg. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att jämföra den här undersökningen 

med en annan verksamhet där medarbetarna är mer insatta i hur det balanserade styr-

kortet fungerar. Det går då att se om det har varit någon skillnad i kommunikationen 

till de olika enheterna.  

 

En intressant vinkel skulle kunna vara att studera vilken sorts information som har 

delgivits medarbetarna. Det skulle kunna studeras genom att medverka vid plane-

ringsdagar och lyssna till vilken information som ges.  

 

Det skulle även vara intressant att göra om den här undersökningen om ett antal år 

för att se om kunskapen om det balanserade styrkortet har utvecklats.  

 

Ytterligare en vinkel på problemet skulle kunna vara att förståelse för det balansera-

de styrkortet har med medarbetarnas utbildningsnivå att göra. Den undersökningen 

skulle kunna genomföras med en enkät om utbildning.  

 

En annan aspekt är att medarbetarnas uppfattning om chefen stör kommunikationen 

och påverkar inställningen till verktyget. Det skulle kunna studeras genom att låta 

någon annan informera medarbetarna om det balanserade styrkoret.  
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9 Bilaga 1 Enkät 

Enkät 

 

 

Hej!  

Vi skriver en kandidatuppsats om styrkortet i Gotlands kommun där vi riktar in oss 

på kommunikationens betydelse. Denna undersökning är en viktig del i arbetet med 

att skapa en bild av hur medarbetarnas insyn i arbetet med styrkortet ser ut.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Kristina Jakobsson och Therese Carlsson. 

 

Frågor 

 

1 A. Gotland kommuns målstyrning utgår ifrån modellen balanserad styrning och 

Gotlands gemensamma vision och varumärke. Styrkortet utgår ifrån fem olika per-

spektiv: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare och ledare, processer och samhälle. 

De används för att få en gemensam struktur och för att styra och följa upp kommu-

nens gemensamma mål och vision. Styrkortet skall motivera både chefer och medar-

betare genom att förmedlar en strategi och överföra strategin till mätsystemet. 

 

 

 

 

Känner du till definitionen av vad ett styrkort är?  Om svaret är JA, fortsätt till del-

fråga B. Om svaret är NEJ, fortsätt till fråga 3 (ringa in ditt svarsalternativ). 

 

Ja                                                                         Nej 

 

 

 

 

B. Om svaret är JA, ge din beskrivning av styrkortet. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Hur uppfattar du din roll i styrkortsarbetet? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3 A. Visionen i Gotlands kommun har består av fem mål.  

Minst 65 000 invånare skall bo på Gotland. 

Gotlänningarnas välstånd skall tillhöra det bästa i landet.  

Gotland skall vara en naturlig mötesplats i östersjöregionen. 

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. 

Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor. 

 

Kan du återge din bild av visionen i Gotlands kommun? (ringa in ditt svarsalternativ) 

 

Ja                                                                          Nej 

 

 

 B. Om NEJ, vad tror du att det beror på?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Övrigt: Har du något mer att tillägga? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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10 Bilaga 2 Intervju 

 

Intervjufrågor 

 

1 Var Ni med vid införandet av Balanserade styrkort? 

 

JA      

2a Hur gick införandet till?  

- möten, utbildning, informationsblad, telefon, mail 

2b Vilken var Er roll vid införandet? 

  

NEJ  

3a Hur blev NI insatt i Balanserade styrkorten? 

3b Vilken roll har Ni haft i styrkortsarbetet? 

 

4 På vilket sätt skall medarbetarna vara insatta? 

 

5 På vilket sätt skall medarbetarna bidra till redovisningen av Balanserade styrkor-

ten? 

 

6 Vilken respons blev det vid införandet av Balanserade styrkort? Positivt/negativt 

 

7 Är Ni nöjd med den information Ni fått vid införandet? 
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11 Bilaga 3 Information om Gotlands kommun 

Här nedan beskrivs Gotlands kommun i siffror 

 

Antal invånare   57 100 personer  

   (0,6 procent av Sveriges befolkning) 

 

Årets resultat (2008)  34 MKR 

Förvärvsarbetande   25 600 stycken 

 

Stora arbetsgivare 

1. Gotlands kommun   6900 stycken anställda 

2. PayEx Finance AB   400 stycken anställda 

3. Destination Gotland  400 stycken anställda 

 

 

Antal företag   drygt 7000 stycken 

 

Social- och omsorgsnämnden  25 procent av kommunens resurser 

 

Särskilda boenden på   10 orter 

 

 

 

 


