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Sammandrag 
Det balanserade styrkortet är ett redskap som har använts av organisationer världen över. Ett 

av de syften styrkortet har är att kommunicera organisationens strategi och vision bland alla 

anställda, vilket innebär att det ska göras över många organisatoriska gränser. Dessa 

organisatoriska gränser skiljer så kallade sociala världar åt. I detta verk har vi undersökt om 

styrkortet kan agera gränsobjekt mellan sociala världar, det vill säga om styrkortet kan finnas 

i och tillfredsställa informationsbehoven av dessa världar. Gränser mellan sociala världar är 

dessutom av olika typer som ställer olika krav på kommunikation. En fallstudie med 

intervjuer av styrkortsansvariga har gjorts i Landstinget i Uppsala län för att undersöka vilka 

gränser styrkortet kan överbrygga och hur. Vi finner att styrkortet har potential att agera 

gränsobjekt över alla typer av gränser, detta på grund av en implementeringsprocess där 

brister i kommunikation av strategi upptäcks samt att styrkortsarbetet är formbart efter 

situationers behov. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1992 presenterade Kaplan och Norton det balanserade styrkortet med en artikel som snabbt 

fick stor spridning. I sin artikel presenterade författarna det balanserade styrkortet som ett nytt 

och viktigt redskap som kunde användas av praktiskt taget alla företag; utöver att det skulle 

ge förbättrat beslutsfattande och problemlösning skulle det också involvera fler anställda i 

företagets vision och prioriteringar (Kaplan and Norton, 1992). I själva framtagandeprocessen 

av styrkortet ska ett gemensamt språk och underlag för diskussion byggas upp för anställda i 

hela organisationen (Olve, Roy & Wetter, 1999, s. 93). 

Det balanserade styrkortet är uppbyggt av nyckeltal från olika perspektiv som tillsammans ska 

ge en inblick i hur det går i ett företags nyckelområden. Det blandar finansiell data med icke-

finansiell data för att underbygga långsiktiga strategier. Syftet med styrkortet är inte att ersätta 

andra prestationsmått, utan att agera som ett komplement till dem och fylla ut de tomrum som 

tidigare mått ger (Kaplan & Norton 1992). Den ger även en sammanfattning av 

nyckelområdena och ger en bra grund för att diskutera företagets strategi. 

I 1996 gjorde de två en uppföljning av sina tidigare artiklar med en hel bok om ämnet. Här 

gick de igenom varför företag behöver ett balanserat styrkort och går detaljerat igenom vad i 

vilka delar i organisationen som ett implementerat balanserat styrkort kommer att hjälpa. De 

ger även exempel på hur ett balanserat styrkort ska byggas upp såsom de anser är bäst. Det 

här är den här boken som fått stå grunden till dagens användning av balanserade styrkort. 

Kaplan och Norton diskuterar också att det balanserade styrkortet kan kommunicera 

organisationens strategi bortom de stängda dörrar många företagsledare ofta hållit strategin 

inom, historiskt sett. Ett av målen med styrkortet är alltså att strategin ska förstås av alla 

medarbetare (Kaplan och Norton, 1996). Detta diskuteras också av Olve et al, som menar att 

syftet med styrkortet är inte att de mått man valt ut ska vara en perfekt representation av 

företaget, utan att de ska ge en beskrivning av verksamheten som gör det möjligt att diskutera 

den, för alla involverade parter (Olve et al, 1999, s. 249). 

Parallellt med utvecklingen av det balanserade styrkortet har ett analytiskt begrepp utveckats 

och använts inom den företagsekonomiska litteraturen: gränsobjekt. Problemet som berörs i 

denna litteratur är kommunikation och kunskapsöverföring mellan så kallade sociala världar. 

1989 publicerade Star och Griesemer en artikel där de introducerade detta begrepp och 
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definierade det som objekt som existerar i mer än en social värld och som tillfredsställer 

informationsbehoven av var och en av dessa sociala världar. Sociala världar, subvärldar och 

cirklar är analytiska termer som används för att skilja mellan grupper av aktörer. Dessa 

grupper av aktörer har olika aktiviteter, mål och kunskap (Unruh, 1980). Att 

informationsbehoven hos dessa världar är tillfredsställda är viktigt, exempelvis för att lägga 

grund för innovation och konkurrenskraft hos företag (Carlile, 2004). 

Vilka utmaningar man stöter på vid överförande av kunskap över gränser mellan sociala 

världar är också något som flitigt diskuterats. 2004 presenterade Paul Carlile en artikel där ett 

ramverk för olika sorters gränser utarbetades och behoven för att överföra kunskap över dessa 

gränser specificerades. Carlile menar att det finns syntaktiska gränser, där endast ett delat 

ordförråd krävs som grund för kunskapsöverföring. Steget mer komplexa gränser kallar han 

semantiska gränser, som kännetecknas av att ett gemensamt ordförråd inte räcker för att 

skapa ömsesidig förståelse, missförstånd kommer från att olika aktörer på ett grundläggande 

sätt menar olika saker när de diskuterar samma fenomen. För att överbrygga dessa gränser 

krävs vad författaren kallar delad mening. De mest komplexa gränserna benämner Carlile 

pragmatiska gränser. Dessa kännetecknas av att de olika sociala världarna har olika 

organisationspolitiska intressen, vilket hindrar kunskapsöverföring. Därför krävs först och 

främst delade intressen, innan andra hinder för kunskapsöverföring kan adresseras. 

1.2 Problematisering 
Vi ser alltså att Olve et al och Kaplan och Norton skriver om att det balanserade styrkortet gör 

det möjligt att kommunicera strategi till alla delar av en organisation och skapa ett gemensamt 

språk och ordförråd för denna kommunikation. Detta implicerar att styrkortet fungerar som ett 

gränsobjekt, även om författarna inte använder begreppet. Andra författare har mer direkt 

använt gränsobjekt som begrepp för att analysera det balanserade styrkortet. 

Spee och Jarzabkowski (2009) argumenterar för att strategiska verktyg överlag, där det 

balanserade styrkortet är ett exempel, kan agera gränsobjekt. De ifrågasätter om strategiska 

redskap främst används i dess instrumentella roll att lösa problem och ta beslut, ett 

ifrågasättande som bottnar i mycket akademisk debatt (se exempelvis March, 2006; Staw och 

Epstein, 2000). Istället menar Spee och Jarzabkowski att dessa verktyg används för att 

stimulera dialog för att skapa en koncensus över organisationens gränser om vilken strategi 

som krävs för att röra sig framåt. På så sätt agerar alltså strategiska redskap gränsobjekt. 
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Att det balanserade styrkortet är ett gränsobjekt är också något Hansen och Mouritsen skriver 

om. Fokus i vad de skrivit ligger i att visa att styrkortet har de egenskaper Star och Griesemer 

skriver att gränsobjekt har, framför allt att styrkortet är en tillräckligt elastiskt arbetsmetod för 

att anpassas efter flera sociala världar och göra kunskapsöverföring möjlig mellan dem. 

Att det balanserade styrkortet kan agera gränsobjekt för kunskap om strategi har alltså redan 

visats, men hur detta går till i praktiken är ännu inte väl utforskat. Eftersom denna kunskap 

om hur styrkortet fungerar som gränsobjekt saknas så saknas följaktligen också kunskap om 

vilka sorters gränser styrkortet kan agera gränsobjekt över. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att fungera som en preliminär explorativ undersökning om hur 

det balanserade styrkortet kan fungera som gränsobjekt, med fokus på att visa vilka sorters 

gränser verktyget kan överbrygga. 

A priori hade vi förväntningen att vi skulle undersöka en organisation och visa att de 

använder styrkortet för att överbrygga gränser upp till en viss komplexitetsnivå; syntaktiska, 

semantiska eller pragmatiska gränser. Därmed ämnade vi också bevisa att styrkortet kan 

användas för att överbrygga gränser upp till och med den komplexitetsnivån och visa på hur 

detta sker. På så sätt bidrar denna studie med kunskap om gränsöverskridande objekt och om 

styrkortsarbete. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Vilka gränser kan överbryggas med det balanserade styrkortet som gränsobjekt? 

2. Hur kan dessa gränser överbryggas med styrkortet som gränsobjekt?  

2 Teori 

2.1 Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkorket är ett koncept som myntades av Kaplan & Norton (1992) som ett 

strategiskt styrinstrument för organisationer. De jämför styrkortet med de mätinstrument som 

finns i ett flygplans cockpit, för att piloterna ska lyckas navigera behöver de information om 

olika delar av flygningen som alla dessa instrument ger. Att endast förlita sig på ett instrument 

kan leda till katastrofala följder. De menar att det här även gäller för organisationer och att 

ledningen behöver information från flera olika delar av organisation samtidigt för att undvika 

katastrof och det balanserade styrkortet är det styrinstrument som uppfyller det här. 
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2.1.1 Perspektiv i styrkortet 

Enligt dem är det sällan organisationer lider av att de använder för få mått, snarare är det så att 

de använder sig av alldeles för många mått och att nya läggs till när ett givande förslag ges. 

Inte alla av dessa mått är kritiska för organisationen och det balanserade styrkortet tvingar 

ledningen att kolla på de mest kritiska måtten och hålla sig till dem. Den grundläggande 

modellen som de har lagt fram delar upp måtten i fyra olika perspektiv, kundperspektiv, 

interna processer, lärande- och utvecklingsperspektiv, och finansiellt perspektiv. 

 

Figur 1: Översikt av de fyra perspektiven. 

Kundperspektivet försöker svara på frågan om hur kunder ser organisationen. Kaplan & 

Norton (1992) lägger fram fyra kategorier som tenderar till att vara de vanligaste områdena 

som rör kundernas intresse: tid, kvalitet, prestanda och service samt pris. Perspektivet 

framhäver det som kunden uppskattar och värderar i organisationen. Den beskriver även hur 

värde skapas för kunderna, hur kundtillfredställese för det värde uppfylls och varför kunder är 

benägna till att betala för det värdet. Genom att mäta dessa områden får ledningen bild av vad 

kunderna tycker om organisationen och olika kvalitativa delar av den. Det här ligger grunden 

för vad som kan göras bättre inom organisationen. 

Interna processer besvarar frågan “Vad måste vi bli bättre på?”. Kundbaserade åtgärder är 

viktiga men för att de ska ha någon effekt måste de förvandlas till åtgärder som 

organisationen kan göra internt för att tillgodose kundernas förväntningar (Tyson, 2010). 
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Perspektivet fokuserar på de resurser och förmågor som organisationen kan behöva förbättra 

för att kunna uppnå sina mål. Organisationen ska även försöka identifiera sina 

kärnkompetenser och utgå ifrån det för att bestämma i vilka processer de ska utmärka sig 

inom. 

Lärande- och utvecklingsperspektivet utforskar om organisationen kan fortsätta att förbättra 

och skapa värde för kunderna och aktieägarna. Kaplan & Norton (1992) menar att det enda 

sättet att öka värdet till aktieägarna är genom att lansera nya produkter och kontinuerligt 

förbättra verksamhetens effektivitet. Det är de anställda, systemen, och rutinerna som står för 

grunden till organisationers lärande och utveckling. För att få fart på utvecklingen kan det 

behövas investeringar i exempelvis kompetensutvecklingen bland de anställda för att på lång 

sikt kunna få ut nya produkter snabbare. 

Det finansiella perspektivet visar hur väl den implementerade strategin hjälper organisationen 

att uppnå de förväntningar ägarna har på organisationen. Här kommer allt från de andra 

perspektiven ihop och bildar ett resultat och de som används där måste kunna kopplas ihop till 

måtten i det finansiella perspektivet (Tyson, 2010). Under det här perspektivet finns de 

klassiska mätobjekten såsom vinst, tillväxt, och värde till aktieägarna. 

2.1.2 Processer i styrkortsarbetet 

Förutom de här fyra perspektiven lanserade Kaplan & Norton (1996) även fyra processer som 

hörde ihop med det balanserade styrkortet. Med hjälp av de här processerna är det möjligt för 

organisationer att sammanlänka sina långsiktiga mål med sina kortsiktiga handlingar. De 

processer de tog fram är: översätta visionen, kommunicera och länka, affärsplanering, samt 

respons och lärande. 
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Figur 2: De fyra processerna (Tyson, 2010). 

Med att översätta visionen menar Kaplan & Norton (1996) att ledningen ska ta sig ifrån 

diffusa uttryck om vad visionen är och uttrycka den via mål och mått så att den förstås av alla. 

Dessa ska visa vad den långsiktiga strategin är. 

Att kommunicera och länka är en process där alla i organisationens led ska vara medvetna om 

visionen och vilka mål de har att arbeta mot. För implementeringen av en strategi gäller det 

först att utbilda de som ska utföra strategin (Tyson, 2010). Strategin och kritiska mål måste 

kommuniceras ut till de anställda och hjälpa dem sätta upp personliga mål att arbeta mot som 

överensstämmer med den valda strategin. 

Som ett led av kommunikationen introducerade Kaplan & Norton (1996) även det personliga 

styrkortet som varje medarbetare ska ha tillgång till. Den består av tre led där det första ledet 

är organisationens mål, det andra ledet är personens tolkningar av dessa mål, och det tredje 

ledet är personens egna mål som är i linje med organisationens mål. De anser att det 
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personliga styrkortet hjälper med att kommunicera strategin till dem som ska utföra den och 

låter dem alltid ha strategin nära till hands.  

Affärsplanering är den process där den strategiska planen och budgeten ska integreras så att 

budgeten stödjer den valda strategin (Tyson, 2010). Kortsiktiga mål kan sättas upp i all de 

fyra perspektiven som låter ledningen att kontinuerligt utvärdera den implementerade 

strategin och hur väl den arbetas mot. Även långsiktiga mål behövs i de fyra perspektiven och 

det gäller att de kortsiktiga målen arbetar mot att dessa uppfylls. 

De här tre processerna är statiska i sig och i en alltmer rörlig företagsvärld behövs det något 

som konstant utvärderar strategin och ändrar den om den förlorar sin validitet. Respons och 

lärande är den process där strategin testas i real-tid och förändras beroende på vilka 

förändringar som observerats i företagsvärlden (Tyson, 2010). Det balanserade styrkortet ger 

tre element för strategiskt lärande: den delar med sig av företagets vision, den gör det lättare 

att ge respons och den underlättar för utvärdering av strategin. 

2.1.3 Kritik mot det balanserade styrkortet 

Otley (1999) är en av de främsta kritikerna till det balanserade styrkortet. Han menar bland 

annat på att styrkortet endast representerar ett fåtal av de intressenter som ett företag har att 

tillgodose. Kunder, finansiärer och anställda är enligt honom de enda intressenterna som 

styrkortet representerar. Vidare menar han att belöningssystemet ignoreras i styrkortet, något 

som i hans tycke kan leda till att hela styrkortets påverkan på organisationen kan fallera då 

belöningar ges endast om alla mål i styrkortet har uppnåtts och inte exempelvis om ett av 

målen har lite under förväntningarna medan alla andra mål hamnar långt över 

förväntningarna. Han menar även att styrkortets responssystem är ett område som kräver mer 

forskning. Bland annat visar styrkortet inte på att om företaget misslyckas med strategin, om 

detta misslyckande är på grund av för dålig implementering av strategin eller att strategin har 

inbyggda fel från början. 

2.2 Gränsobjekt 

I 2.2.1 till 2.2.4 kommer gränsobjekt att förklaras ytterligare. Först ges en definition av 

gränsobjekt med en kort förklaring. I 2.2.2 beskrivs sedan analysbegreppet sociala världar. 

2.2.3 och 2.2.4 visar exempel på hur strategiska redskap generellt och det balanserade 

styrkortet speciellt kan agera som ett gränsobjekt. 
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2.2.1 Beskrivning och definition 

Ett gränsobjekt är en artefakt, fysisk eller abstrakt, som överskrider gränserna mellan flera 

sociala världar och som finns i och tillfredsställer informationsbehovet av var och en av dem. 

Det kan exempelvis vara en diskurs eller en ekonomistyrningsmetod som blir gemensam för 

många sociala världar (för exemplet activity based costing som gränsobjekt, se Briers & 

Chua, 2001). Konceptet kommer från en bakgrund av aktörnätverksteori (Wisselgren, 2008), 

där man kan se aktörer som delar i sociala världar; gränsobjekt är ett koncept utvecklat för att 

förstå kunskapsöverföring mellan aktörer i dessa olika världar. Konceptet introducerades för 

första gången 1989 i en artikel av Star och Griesemer. Begreppet beskrevs först, för att sedan 

användas i analys av interdisciplinär forskning i ett museum. Star och Griesemer definierade 

gränsobjekt som: 

“... Objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the constraints 

of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common 

identity across sites. They are weakly structured in common use, and become strongly 

structured in individual-site use. These objects may be abstract or concrete. They have 

different meanings in different social worlds but their structure is common enough to 

more than one world to make them recognizable, a means of translation.” (Star och 

Griesemer, 1989; sida 393). 

2.2.2 Sociala världar 

Sociala världar är ett analytiskt begrepp utvecklat för att möjliggöra tydliga analyser av 

grupper av aktörer med gemensamma mål, värderingar och/eller gemensam kunskap. Det är 

ett elastiskt begrepp som använts av ett antal olika författare på något olika sätt. Exempelvis 

finns olika uttryck finns för att skilja på olika nivåer av sociala världar, så som sociala världar, 

subvärldar och sociala cirklar (Unruh, 1980). Dock finns ingen skillnad i hur begreppen 

“sociala världar” och “sociala subvärldar” skulle användas för att skilja mellan grupper av 

aktörer i syfte att förstå kunskapsöverföring och gränsobjekt. Liknande problem finns vid 

kunskapsöverföring över gränser mellan dessa grupperingar oavsett om gränsen är mellan två 

subvärldar, en subvärld och en social cirkel eller mellan två sociala världar. Därför används 

här uttrycket “sociala världar” för att beskriva vad som i en annan analys skulle delats upp i 

mindre delar. Det är värt att notera att individer kan ingå i mer än en social värld (Unruh, 

1980). En arbetsgrupp kan vara en social värld, men kan bestå av individer som också ingår i 

många andra och större sociala världar, exempelvis från ekonomi-, HR- och 

marknadsföringsavdelningar i en organisation. 
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I sammanhanget gränsobjekt ligger kunskapsöverföring och den områdesspecifika kunskap 

som återfinns i sociala världar i fokus (se exempelvis diskussioner om “domain specific 

knowledge” i Carlile, 2004). Som ett exempel gör den områdesspecifika kunskap man finner 

hos ekonomer på en ekonomiavdelning att de ser på många saker annorlunda än andra, vilket 

särskiljer dem från andra sociala världar. 

2.2.3 Strategiska redskap som gränsobjekt 

Forskning om strategiredskaps faktiska användning har visat att många strategiska redskap 

ofta inte används i dess instrumentella roll för att lösa problem och ta beslut. Vanligt är att de 

istället används i korta perioder av intensiv kommunikation där ett flertal aktörer deltar i 

samtal om organisationens strategi (Spee & Jarzabkowski, 2009). På så sätt tillåts 

kunskapsöverföring om organisationens strategi över organisatoriska gränser och 

strategiredskapen agerar därmed gränsobjekt. Att redskapen möjliggör viktiga analyser av 

organisationens situation är därför sekundärt, att kunskap om organisationens strategi sprids 

blir både det viktigaste användningsområdet och anledningen till att användandet av 

strategiska redskap erbjuder konkurrenskraft (Spee & Jarzabkowski, 2009). 

Användningen av strategiska redskap innebär dock inte alltid att gränser lyckas överbryggas. 

Ofta saknas kunskap om vilka typer av gränser som finns mellan aktörer vilket gör att vissa 

strategiska redskap används på ett sätt som görs att de inte förstås av vissa sociala världar och 

kan därmed inte fylla informationsbehoven hos dem eller tillåta kunskapsöverföring (Spee & 

Jarzabkowski, 2009). 

2.2.4 Det balanserade styrkortet som gränsobjekt 

En av de viktiga egenskaperna hos gränsobjekt som gör att de kan tillfredsställa 

informationsbehoven i flera sociala världar är att de är “weakly structured in common use, 

and ... strongly structured in individual-site use” (Star och Griesemer, 1989). Detta gör att de 

kan anpassas till lokala situationer i sociala världar och ändå behålla sin betydelse när olika 

sociala världar möts (Star och Griesemer, 1989). Om det balanserade styrkoret har denna 

egenskap eller inte är något som undersökts, i en studie av fyra fallföretag Hansen och 

Mouritsen (2005). 

I ett av de exempel författarna tar upp har man stött på ett problem i sina sälj-divisioner i en 

period av snabb tillväxt. Dessa divisioner växte på olika sätt, vilket gjorde att viktiga 

erfarenheter inte kunde delas mellan dem. Styrkortet implementerades för att möjliggöra 
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benchmarking och göra divisionsenheterna jämförbara. När detta gjorts i alla dessa divisioner 

fick man möjlighet att jämföra sig och diskutera hur problem lösts över dessa organisatoriska 

gränser (Hansen och Mouritsen, 2005). 

I ett annat exempel hade ett designföretag problem med en kultur där kreativitet tagit 

överhanden på ett sätt som hämmade god produktplanering. Där använde man, istället för ett 

gemensamt och styrkort, ett så kallat ministyrkort som varje designer gjorde själv, utan att det 

skulle passa in i ramen av ett överordnat styrkort. Viktigt för det företaget var att språkbruket 

kring det balanserade styrkortet inte var ett klassiskt finansiellt språkbruk. Detta gjorde att 

designers kunde utforma sitt eget styrkort på ett för dem lämpligt sätt och själva och själva åta 

sig viktiga mål för de produkter som designades. På så sätt kunde företagets ledning få ett sätt 

att kommunicera planering och mål till de anställda (Hansen och Mouritsen, 2005). 

Genom dessa och två andra exempel visar Hansen och Mouritsen att det balanserade 

styrkortet kan fungera som ett gränsobjekt. Dels visar det att styrkortet möjliggör 

kommunikation av strategisk kunskap över organisatoriska gränser, men kapitlet fokuserar 

också på att gränsobjekt är “weakly structured in common use, and ... strongly structured in 

individual-site use”. Variationen i de sätt som styrkortet använts i dessa företag är stort. 

2.3 Carliles ramverk om olika typer av gränser 
2004 publicerades en mycket inflytelserik artikel av Paul Carlile (se Carlile, 2004). I den drar 

han från olika strömningar av forskning inom kommunikation och gränsteori för att utveckla 

ett ramverk. Ramverkets syfte är att beskriva olika typer av gränser mellan sociala världar och 

vad som krävs för effektiv kunskapshantering1 över dessa gränser. Grundläggande i detta är 

antagandet att över vissa typer av gränser krävs stor ansträngning för att undvika missförstånd 

som senare kan leda till stora kostnader. Över andra gränser krävs dock betydligt mindre 

ansträngning. Med förståelse för dessa olika typer av gränser kan man alltså utforma 

kunskapshanteringen på ett effektivt sätt: över simpla gränser används simpla processer och 

över komplexa gränser används komplexa processer. 

Resultatet av artikeln är ett ramverk där Carlile beskriver tre typer av gränser av ökande 

komplexitet samt de processer som krävs för effektiv kunskapshantering. Dessa tre gränser är, 

i ordning av ökande komplexitet: syntaktiska gränser, semantiska gränser och pragmatiska 

                                                           
1 Kunskapshantering är översatt från engelskans “knowledge management”, ett uttryck som länkar konceptet 
till allt vad begreppet “management” innefattar av styrning och ledning i organisationer. Här används uttrycket 
kunskapshantering, men delar av betydelsen försvinner i översättningen. 
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gränser. I grund och botten menar Carlile att det som krävs för effektiv kunskapshantering är 

en gemensam kunskapsgrund, att aktörerna i en relation över en gräns har en gemensam 

förståelse för varandras behov och kunskap. Vad gemensam kunskapsgrund innebär beskrivs i 

2.3.1. I 2.3.2 beskrivs syntaktiska, semantiska och pragmatiska gränser mer i detalj, samt de 

processer som krävs för effektiv kunskapshantering över dessa gränser. I 2.3.4 

problematiseras uttrycket gränsobjekt och i 2.3.5 sammanfattas 2.3. 

2.3.1 Gemensam kunskapsgrund 

Grunden i Carliles ramverk är att aktörer i olika världar behöver en grund att stå på för att 

kunskapshantering över gränsen ska ske på ett effektivt sätt. Den grunden är den 

gemensamma kunskapsgrunden. I detta sammanhang är det en term som refererar till den 

kunskap som finns hos aktörer på båda sidor av en gräns och som tillåter kommunikation 

mellan dessa aktörer. Denna kunskapsgrund bygger på att aktörerna känner till två viktiga 

egenskaper hos motpartens kunskap jämfört med deras egen kunskap, nämligen skillnaden i 

kunskap mellan dem och hur de två är beroende av varandras kunskap. 

Skillnad i kunskap kan uppkomma om aktörerna behöver en viss sorts kunskap i en given 

situation, men den ena aktören är betydligt mer kunnig än den andra, som exempelvis om den 

ena aktören har en specialistroll. Skillnad kan också förekomma om aktörerna har olika 

specialistroller och situationen kräver kunskap från båda aktörernas kunskapsområden. 

Skillnad i kunskap leder ofta till skillnad i den terminologi, de verktyg och de erfarenheter 

aktörerna har och använder. Därför är det viktigt att aktörerna känner till vilken skillnad i 

kunskap som föreligger över en given gräns, så att de kan hantera kunskap över gränsen på ett 

effektivt sätt utan att förutsätta att motparten antingen saknar kunskap hen har eller har 

kunskap hen saknar. 

Kunskapshantering över en gräns påverkas också i hög grad av hur beroende aktörerna på 

båda sidorna av gränsen är av varandras kunskap. Om de inte har behov av varandras kunskap 

finns ingen anledning för kunskapshantering alls, effektiv eller inte. Om de istället är kraftigt 

beroende av varandras kunskap är det mycket viktigt att effektiv kunskapshantering finns. I 

många fall är aktörerna dock inte medvetna om precis hur viktigt det är för dem att ta till sig 

kunskap från den andre parten, det är svårt att ta hänsyn till kunskap man inte känner till. Det 

kan leda till brist på kunskapsöverföring över gränsen, vilket ofta leder till kostsamma misstag 

och missförstånd. Å andra sidan kan detta också leda till överdriven fokus på 

kunskapsöverföring, vilket också kan driva kostnader för organisationen. 
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En gemensam kunskapsgrund är alltså a och o för effektiv kunskapshantering. Denna 

gemensamma kunskapsgrund bygger på att aktörer känner till vilken skillnad som finns 

mellan den kunskap de har, samt att de vet på vilket sätt de är beroende av varandras kunskap. 

De processer som finns till för att skapa effektiv kunskapshantering över gränser är till för att 

skapa denna gemensamma kunskapsgrund. 

2.3.2 Typer av gränser 

Carliles ramverk klassificerar alltså gränser mellan sociala världar i tre olika typer: 

syntaktiska, semantiska och pragmatiska. Dessa skiljer sig från varandra konceptuellt och 

man stöter på olika typer av problem vid kunskapshantering över dessa olika gränser. Därför 

skiljer sig också de processer som krävs för att möjliggöra effektiv kunskapshantering över 

gränsen, dessa processer kräver olika typer av kapacitet. I 2.2.3 kommer dessa gränser 

beskrivas tillsammans med de kapaciteter som krävs i processer för att möjliggöra effektiv 

kunskapshantering. 

2.3.2.1 Syntaktiska gränser och syntaktisk kapacitet 

Syntaktiska gränser är den minst komplexa sortens gräns mellan två sociala världar och 

kännetecknas av att skillnader i kunskap mellan aktörer samt beroendeförhållandet dem 

emellan är helt känt. Aktörer från båda världar vet precis vad man har att förvänta sig av den 

andra. Syntaktisk kapacitet, vilket krävs för att överbrygga en syntaktisk gräns, är ett 

gemensamt ordförråd för samarbete samt funktionella informationsteknologiska lösningar för 

att överföra kunskap. Om detta saknas kan viss förvirring uppstå när aktörer använder uttryck 

som är okända för den andre parten. Gemensamt ordförråd och funktionella 

informationsteknologiska lösningar är dock allt som krävs för att möjliggöra effektiv 

kunskapshantering över gränsen. 

2.3.2.2 Semantiska gränser och semantisk kapacitet 

Semantiska gränser är mer komplexa än syntaktiska och kännetecknas av att skillnader i 

kunskap och/eller aktörernas eventuella beroende av varandras kunskap är oklart. Det innebär 

att aktörerna i de olika sociala världarna inte har samma grund för att tolka ny information, 

vilket gör att de tolkningar som sker av ny mätdata, uttryck eller resultat kan skilja sig åt. 

Aktörerna har inte en gemensam mening med den information de delar och tolkningarna av 

informationen kan skilja sig åt. Detta är en grogrund för missförstånd, speciellt om aktörerna 

inte känner till att motparten inte menar samma sak med den information som delas. För att 

överbrygga en sådan gräns krävs en process med semantisk kapacitet, kapaciteten att bygga 

upp gemensam mening i diskurs och tankesätt. 
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Semantiska gränser har också studerats i kontexten av innovation i företag. Här har man också 

tagit fasta på att olika grupper i en organisation ofta tänker på olika sätt, att de tolkar 

information på olika sätt. Detta, i sin tur, kan förhindra gemensamma handlingssätt och att 

grupper finner synergi mellan den kunskap de har (Dougherty, 1992). För att skapa 

gemensam mening trots det som skiljer olika grupper åt krävs möjlighet att lära av varandras 

erfarenheter, organisatoriska mekanismer som stöder samarbete samt att utveckla en kontext 

för gemensamma handlingssätt. För att åstadkomma detta krävs mötesplatser mellan sociala 

världar, såsom arbetsgrupper där dessa världar möts (Dougherty, 1992). Därför är processer 

som sköts av denna typ av arbetsgrupper ett populärt sätt att skapa semantisk kapacitet 

(Carlile, 2004). 

2.3.2.3 Pragmatiska gränser och pragmatisk kapacitet 

Pragmatiska gränser är de mest komplexa gränserna. Här saknas inte bara ett gemensamt 

ordförråd och gemensam mening utan också gemensamma intressen. Det innebär att 

kunskapshantering över gränsen inte kommer att vara effektiv även om parterna har den 

gemensamma grund de behöver för att förstå varandra, eftersom deras organisationspolitiska 

intressen skiljer sig åt. Detta kan exempelvis leda till att en given aktör undanhåller 

information från sin motpart, då mer information för motparten leder till negativa 

konsekvenser för den aktören. De intressen som råder gör alltså att aktörer på båda sidor av 

gränsen blir motvilliga att dela med sig av kunskap till motparten. För att göra effektiv 

kunskapshantering möjligt i en sådan situation krävs en process med pragmatisk kapacitet, så 

att de intressen som råder kan ersättas med gemensamma intressen som gäller i båda sociala 

världar. Processer med pragmatisk kapacitet kräver ofta stora ansträngningar. Aktörer på 

ömse sidor av den pragmatiska gränsen behöver möjlighet att förhandla fram nya mål och 

eller arbetssätt och pröva sig fram tills dess att nya gemensamma intressen kan formuleras. 

2.3.2.4 Stöd för ett iterativt arbetssätt 

Gränser mellan sociala världar är inte stabila över tid; de kan förändras och ändra typ 

beroende på vilka nya situationer som uppstår för organisationen. Detta innebär att givna 

gemensamma ordförråd, gemensamma meningar eller gemensamma intressen mycket väl kan 

förloras när förutsättningarna för de sociala världarna som använt dem förändras. Därför är en 

gemensam kunskapsgrund inte stabil, nya processer kan behöva tas fram när nya situationer 

visar sig. För att säkerställa att en gemensam kunskapsgrund finns krävs därför stöd för ett 

iterativt arbetssätt, där de processer som används för att skapa kunskapsgrunden kan användas 

flera gånger eller ses över regelbundet. På så sätt kan kunskapsgrunden uppdateras efter de 
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nya behov som uppkommer. Utan ett iterativt arbetssätt finns risken att exempelvis 

gemensamma meningar byggs upp vid ett tillfälle och att aktörer inte märker när nya 

meningar formuleras i en eller båda sociala världar. Det iterativa arbetssättet är alltså en viktig 

del av att skapa effektiv kunskapshantering där missförstånd och andra 

kunskapshanteringsproblem undviks. 

2.3.3 Sammanfattning av Carliles ramverk av olika typer av gränser 

Nedan följer en sammanfattning av Carliles teori, utifrån figur tre. 

 

 

Figur 3: Översikt över Carliles ramverk. 

(1) För det första behandlar Carliles ramverk gränser mellan sociala världar. (2) Dessa gränser 

kan vara av tre olika typer, syntaktiska, semantiska och pragmatiska. (3) För att åstadkomma 

stabil gemensam kunskapsgrund krävs ett iterativt arbetssätt samt rätt kapaciteter. Syntaktiska 

gränser kräver syntaktisk kapacitet, vilket syftar till att skapa ett gemensamt ordförråd. 

Semantiska gränser kräver syntaktisk kapacitet och semantisk kapacitet, vilket syftar till att 

skapa gemensam mening. Pragmatiska gränser kräver, förutom dessa kapaciteter, dessutom 

pragmatisk kapacitet som syftar till att forma gemensamma intressen. (4) Finns processer med 

rätt kapaciteter och ett iterativt arbetssätt kan man skapa en stabil gemensam kunskapsgrund, 

vilket möjliggör (5) effektiv kunskapshantering. Detta är målet med de processer som 

används för att överbrygga gränser mellan sociala världar och är enligt Carlile viktigt för att 

företag ska kunna vara konkurrenskraftigt. 

Carlile tillägger också att fast de olika typerna av gränser kan tyckas klart separerade i 

ramverket kan det vara svårt för aktörer att fastställa precis vilken sorts gräns som skiljer två 

sociala världar i en given situation. 
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2.4 Problematisering av teorin: perspektiv på gränsobjekt 

Carlile (2004) skriver att för att åstadkomma effektiv kunskapshantering över en gräns krävs 

processer med rätt kapacitet (syntaktisk, semantisk, och/eller pragmatisk). Om dessa 

processer finns på plats, tillsammans med ett iterativt arbetssätt, kan man skapa en stabil 

gemensam kunskapsgrund, vilket tillåter effektiv kunskapshantering. Enligt Carlile är det 

denna gemensamma kunskapsgrund som är själva gränsobjektet; för en syntaktisk gräns 

räcker exempelvis ett gemensamt ordförråd som kunskapsgrund och i det fallet skriver Carlile 

att det gemensamma ordförrådet är det gränsobjekt som tillåter kunskapsöverföring mellan de 

sociala världarna. 

Detta är ett användbart sätt att använda gränsobjekt som analytiskt redskap, men inte det enda 

möjliga perspektivet. Spee och Jarzabkowski drar slutsatsen att eftersom strategiska redskap 

såsom det balanserade styrkortet tillåter kunskapsöverföring över intraorganisatoriska gränser 

är dessa strategiska redskap gränsobjekten. Olika författare ser alltså på antingen styrkortet 

eller på den gemensamma kunskapsgrunden styrkortsarbetet ger som själva gränsobjektet. 

Här används ett perspektiv där vi undersöker om det balanserade styrkortet i sig är ett 

gränsobjekt. För att avgöra det kommer vi att söka efter syntaktisk, semantisk och pragmatisk 

kapacitet samt iterativa arbetssätt i de processer som utgör styrkortsarbetet. I detta perspektiv 

skiljer man alltså på själva gränsobjektet och de processer som finns i arbetet med 

gränsobjektet. Om syntaktisk, semantisk och/eller pragmatisk kapacitet återfinns i 

styrkortsarbetet kommer också själva styrkortet representera ett gemensamt ordförråd, 

gemensam mening och/eller gemensamma intressen för de aktörer som använder styrkortet. 

2.5 Sammanfattning av teorin 
Det balanserade styrkortet är ett strategiskt redskap som syftar till att tydliggöra hur all 

verksamhet i en organisation passar in i dess strategi och vision. I en idealsituation involveras 

alla medarbetare i organisationen i utformningen av styrkortet (Olve et al, 1999), vilket gör att 

redskapet involverar alla sociala världar och att kunskap om strategi och vision krävs av alla 

deltagare (Spee och Jarzabkowski, 2009). Arbetet med styrkortet kan organiseras efter fyra 

typer av processer, vilka alla krävs för att utforma och utvärdera arbetet. Dessa fyra processer 

är att översätta visionen, att kommunicera och länka, affärsplanering samt respons och 

lärande. Genom dessa fyra processer utformas styrkortets vanligtvis fyra perspektiv: det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, lärande och utvecklingsperspektivet samt 
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perspektivet för interna processer och lärande. Mål och mått formuleras för respektive 

perspektiv (Kaplan och Norton, 1996). 

Inom organisationer återfinns också ett antal sociala världar. Aktörer mellan dessa skiljer sig 

åt och inom dessa världar finns områdesspecifik kunskap och unika perspektiv (Unruh, 1980). 

Kunskapsöverföring mellan dessa världar kan möjliggöras med hjälp av gränsobjekt (Star och 

Griesemer, 1989), men olika krav ställs på effektiv kunskapshantering beroende på vilken typ 

av gräns som skiljer de sociala världarna åt (Carlile, 2004). Det finns tre typer av gränser 

mellan sociala världar: syntaktiska gränser, semantiska gränser och pragmatiska gränser. För 

att möjliggöra effektiv kunskapshantering krävs processer med rätt typ av kapacitet: 

syntaktisk kapacitet, semantisk kapacitet och/eller pragmatisk kapacitet samt därtill ett 

iterativt arbetssätt. 

Vi kan alltså konstatera att i ett idealt styrkortsarbete finns fyra typer av processer: 

översättning av vision, kommunikation och länkning, affärsplanering samt respons och 

lärande. Dessa processer ska leda till att kunskap om organisationens strategi och vision når 

alla medarbetare, det vill säga även alla sociala världar, för att man sedan ska kunna 

samarbeta och utforma det balanserade styrkortet. Om styrkortet kan användas som 

gränsobjekt på detta sätt och tillåta att kunskap om strategi och vision sprids kan vi också 

konstatera att styrkortsarbetet har de kapaciteter den lokala situationen krävde för att 

möjliggöra effektiv kunskapshantering. Alltså ser vi en koppling mellan de typer av processer 

som finns i styrkortsarbetet och de kapaciteter som ligger till grund för effektiv 

kunskapshantering. Denna koppling kommer i vår uppsats att undersökas. 

 

 

Tabell 1: Processer i styrkortet och kapaciteter hos gränsobjekt 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

För att uppnå vårt syfte om att undersöka hur det balanserade styrkortet kan användas som ett 

gränsöverskridande objekt tog vi beslutet att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är 

bra att göra när det finns ett behov av att gå djupare in i de mänskliga upplevelser eller syner 

på verkligheten som ska beskrivas, förklaras och tolkas (Hedin 2011). Kvalitativa studier 

intervjuar oftast ett fåtal personer och fördjupar sig i deras svar, men på grund av det här blir 

resultaten svårare att generalisera. Saunders et al. (2009) menar även att kvalitativa studier är 

bra att göra när det är viktigt att skapa en personlig kontakt med de personer som ger svaren. 

Eftersom gränsöverskridande objekt ämnar överbrygga sociala världar mellan människor 

passar en kvalitativ studie bra in här. 

Då det här är en explorativ studie är en induktiv process bra här (Hedin 2011). Innan studien 

genomfördes visste vi inte helt vilken information om fallorganisationen som var till störst 

intresse för oss. Genom att göra en intervjustudie fick vi möjlighet att samla in mycket 

information om fallorganisationen och därefter bara utnyttja den information som varit 

relevant för att besvara frågeställningen. På grund av detta valde vi att göra en kvalitativ 

studie. 

3.2 Fallorganisation 
Landstinget i Uppsala län är en politisk organisation. Den styrs av politiska styrelser och 

nämnder med en tjänstemannaorganisation som består av förvaltningar vilka utför besluten 

politikerna tar. Detta innebär att hela organisationen är en plats fylld av flera olika sociala 

världar vilket gör organisationen till ett bra val för vår studie. Figur fyra visar en överblick 

hur de olika delarna förhåller sig till varandra (Kommunikationsavdelningen, 2014c). 
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Figur 4: Utdrag ur fallorganisationens struktur. 

Ledningskontoret, kollektivtrafikförvaltningen (UL) och folktandvården är de instanser inom 

organisationen som vi har valt att undersöka. Landstingsdirektören, med ledningskontoret 

som sin förvaltning, har som uppdrag att se till att övriga förvaltningar genomför sina 

uppgifter samt att ge dem stöd (Kommunikationsavdelningen, 2014b). Ledningskontoret är 

också den instans som sköter arbetet med det landstingsvida styrkortet. Förvaltningarna 

arbetar sedan med egna styrkort och har dessutom styrkort på enhets- och individnivå. De 

valda studieobjekten gav därför möjlighet att undersöka alla nivåer av styrkortet samt hur det 

används för att överbrygga gränser mellan ett flertal sociala världar (Rommel, 2014). 

Landstingets förvaltningar arbetar på uppdrag av den politiska sidan av Landstinget i Uppsala 

län. Organisationens ramar sätter alltså politikerna i en styranderoll, tjänstemännen är 

underställda politikerna. Den högsta politiska instansen är landstingsfullmäktige och under 

den finns ett antal nämnder och styrelser (Kommunikationsavdelningen, 2014c). Bland 

mycket annat har dessa nämnder och styrelser i uppdrag att godkänna respektive förvaltnings 

styrkort (Rommel, 2014). 

Inom de delar av landstinget vi undersökt finns fyra nivåer av tjänstemannaorganisationen. På 

varje nivå finns ett styrkort (Reinholdsson, 2014; Bonnedahl, 2015a).  Figur 5 visar en 

översikt över styrkortsnivåerna. 
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Figur 5: Styrkortet i fyra nivåer. 

Landstingets övergripande styrkort står till grund för förvaltningarnas styrkort. Dessa styrkort 

står sedan till grund till avdelningarnas styrkort, vilka i sin tur står till grund för de 

individuella styrkorten (Reinholdsson, 2014; Bonnedahl, 2015a). 

3.3 Intervjuer 
För att få fram data till studien valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer på 

Landstinget i Uppsala län. Tre intervjuer gjordes på plats i förvaltningarna och två över 

telefon. Intervjuerna tog mellan trettio och sextio minuter att genomföra. För en kvalitativ 

studie är semi-strukturerade intervjuer en bra metod för att få djupgående svar (Saunders et al. 

2009; Hedin 2011). Den här typen av intervjuer gav oss möjlighet till att fråga öppna frågor 

och ställa följdfrågor för att gå djupare (Saunders et al. 2009). 

Alla intervjuer blev inspelade med hjälp av en inspelningsapplikation efter tillåtelse av 

respondenterna och vi tog anteckningar samtidigt som intervjuerna pågick. Att spela in 

intervjuerna har nackdelar i att det kan påverka relationen mellan deltagarna och kan få den 

intervjuade att inte vilja säga vissa saker då det kommer att fast på en inspelning (Saunders et 

al. 2009). Inspelningar har dock fördelen med att intervjun kan lyssnas på igen vid senare 

tillfällen. Trots det rekommenderar Saunders et al. (2009) att skriftliga anteckningar också ska 

tas vilket vi har gjort. 

3.3.1 Svårigheter och fördelar med semi-strukturerade intervjuer 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det ett antal aspekter som kan påverka kvaliteten på data 

resultatet av intervjuerna. Här kommer två av dessa aspekter att diskuteras: tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Enligt författarna finns metoder för att minska hur mycket dessa aspekter 

påverkar kvalitén. 
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Eftersom intervjuerna inte är standardiserade kan det leda till oroligheter kring tillförlitlighet 

och om andra forskare skulle kunna få andra resultat från samma respondenter (Saunders et al. 

2009). Kvalitativa studier är dock inte nödvändigtvis till för att andra forskare ska kunna få 

samma resultat utan för att utforska omständigheter som är komplexa och dynamiska 

(Saunders et al. 2009). Semi-strukturerade intervjuer är bäst anpassade för sådan utforskning 

då de tillåter flexibilitet i intervjuprocessen. För en kvalitativ studie är det viktigt att ha denna 

flexibilitet för att få fram stark data och den här fördelen anser vi överväger problem med att 

studiens replikerbarhet. 

Då studien har gjorts inom endast en organisation är generaliserbarheten inte särskilt stor 

(Saunders et al. 2009). Syftet med studien är dock inte att beskriva på vilka sätt styrkortet 

faktiskt används som gränsobjekt generellt i samhället utan att undersöka hur detta kan ske 

och genom exempel visa på olika sätt som detta är möjligt. En undersökning som ger stöd för 

generella slutsatser krävs därför inte för att besvara studiens frågeställning. Ett annat sätt att 

beskriva generaliserbarbeten är att med detta metodologiska upplägg begränsas de slutsatser 

vi kan dra till positiva påståenden, i stil med “Det balanserade styrkortet kan användas som 

gränsobjekt över semantiska gränser”. Vi kan inte påstå negativa påståenden, så som “Det 

balanserade styrkortet kan inte användas som gränsobjekt över pragmatiska gränser”, 

eftersom en avsaknad av resultat i fallorganisationen inte innebär att det inte kan ses i andra 

organisationer. Därför har vi i syftesdelen av denna uppsats kallat denna studie preliminärt 

explorativ, med tanke på denna begränsning i generaliserbarhet. 

Den största fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det gör det möjligt att ställa 

öppna frågor och följdfrågor på de svar som respondenten ger (Hedin 2011). Det här gör att 

respondenten kan berätta så mycket som möjligt om ett ämne utan att hela tiden vara ledd av 

intervjuaren vilket är en viktig del för att få respondentens syn på de ämnen som diskuteras. 

Följdfrågor gör det lätt att uppmuntra respondenten till att utveckla sina svar (Hedin 2011). 

3.3.2 Val av respondenter 

Vi har intervjuat fyra personer. En intervju gjordes på landstingets ledningskontor med Niklas 

Rommel som är utvecklingschef för Landstinget i Uppsala län och har huvudansvaret för 

förnyelseperspektivet i styrkortet. Sofia Reinholdsson som är administrativ chef och human 

resources-chef på kollektivtrafikförvaltningen, UL, intervjuades också. Intervjuer med två 

respondenter gjordes på Folkandvården. Två med ekonomichefen Åsa Bonnedahl, båda över 

telefon, samt en med klinikchefen Sten-Arne Enocksson. Alla godkände att deras namn 
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används i studien. I intervjuerna fokuserade vi på hur styrkortsarbetet sett ut under 2014, då 

det skulle vara problematiskt att be respondenterna ta upp saker som hänt för mer än ett år 

sedan. Därför är majoriteten av den information vi fått angående år 2014. 

För att kunna göra vår studie behövde vi respondenter från olika sociala världar som också 

har varit delaktiga i arbetet med det balanserade styrkortet. Ett aktivt styrkortsarbete är nytt 

för kollektivtrafikförvaltningen medan folktandvården och landstinget som helhet redan har 

hållit på med det i några år (Reinholdsson, 2014 Bonnedahl 2015a). Genom att studera 

styrkortsarbetet när det är i sin första fas är det möjligt att observera gränsobjektsfunktioner i 

arbetet som tappats bort kort därefter. Att jämföra detta med ett mer utvecklat arbete kan ge 

en inblick på hur gränsobjektsfunktioner utvecklas med tiden. Att styrkortet använts några år 

av ledningskontoret och folktandvården innebär dessutom att vi kan observera dess iterativa 

element, vilket är ett av de kännetecken pragmatiska gränsobjekt har enligt Carliles modell 

(Carlile, 2004). Detta gör också att Landstinget i Uppsala län är ett passande val av 

fallorganisation för studien. 

Våra respondenter uppfyller kraven på att vara från olika sociala världar då de är ifrån 

ledningskontoret, folktandvården och kollektivtrafikförvaltningen vilket har gett oss tillgång 

till flera olika sociala världar. Respondenterna har också chefspositioner och ansvar för alla 

nivåer av landstingets styrkortsarbete finns representerat hos dem. 

3.4 Sociala världar 
Landstinget i Uppsala län är en bred organisation som består av ett stort antal sociala världar. 

Detta innebär vissa begränsningar i vilka resultat vi kan få från en intervjustudie. 

Respondenter känner sina egna sociala världar bäst och kan bäst återge processer inom dessa 

sociala världar. Därför är våra möjligheter att dra detaljerade slutsatser begränsade till de 

sociala världar där respondenterna är. 

Trots det kan vi konstatera att vi har fått information från ett relativt stort antal processer i 

styrkortsarbetet som är utspridda mellan ett antal sociala världar. Detta innebär att studien, för 

att vara en kvalitativ studie, är relativt bred. Om studien istället hade varit en longitudinell 

studie där vi över tid observerade processer över en given gräns skulle vi kunnat få mer 

detaljerade resultat. Syftet för vår studie har dock varit att utforska på vilka olika sätt det 

balanserade styrkortet kan agera som ett gränsobjekt, vilket innebär att denna bredd är att 

föredra. 



25 
 

Metoden begränsar dock vår möjlighet att besvara frågor av typen “Hur fullständigt uppfyller 

det balanserade styrkortet som gränsobjekt de strategiska informationsbehov som finns mellan 

dessa sociala världar?”, alltså frågor som går långt in på djupet i behoven hos landstingets 

organisation. Man skulle kunna tänka sig att man i Landstinget i Uppsala län använder 

styrkortetsarbetet för att uppfylla vissa strategiska informationsbehov och andra typer av 

processer för andra sådana behov. I vår studie har vi inte tillräckligt djup för att kunna besvara 

om så är fallet eller inte, men eftersom det inte är nödvändigt för att besvara vår 

forskningsfråga anser vi inte detta en fällande begränsning i metodens utformning. 

3.5 Sekundär data 
Förutom de primära data som vi fått in via intervjuer har vi även samlat in sekundär data. 

Detta har samlats in genom att analysera landstingsplanen som bland annat innehåller 

landstingets balanserade styrkort och vision. Dessutom har vi läst på om Landstingets 

struktur. Dessa dokument finns utlagda på deras hemsida och går att hämta därifrån. Vi har 

också fått tillgång till skriftliga anvisningar för styrkortsarbetet från landstingets 

ledningskontor till dess förvaltningar. 

3.6 Operationalisering 
Syftet med uppsatsen är att besvara forskningsfrågorna “vilka gränser kan överbryggas med 

det balanserade styrkortet som gränsobjekt” och “hur kan dessa gränser överbryggas med 

styrkortet som gränsobjekt?”. I teorikapitlet har vi kunnat se att gränser som kan överbryggas 

med ett givet gränsobjekt beror på vilka kapaciteter som kan återfinnas i de processer som är 

knutna till arbetet med gränsobjektet. Vi kan alltså likställa frågan “vilka gränser kan 

överbryggas med det balanserade styrkortet som gränsobjekt?” med frågan “vilka kapaciteter 

kan finnas i de processer som utgör styrkortsarbetet?”. Genom att undersöka vilka kapaciteter 

som återfinns styrkortsarbetet i Landstinget i Uppsala län kan vi hitta exempel på vilka 

gränser som kan överbryggas med styrkortet som gränsobjekt. Vi kommer att kunna 

konstatera att de gränser som överbryggas i landstinget är möjliga att överbryggas med 

styrkortet som gränsobjekt. 

I teoridelen såg vi också att det finns en outforskad koppling mellan de typer av processer 

som finns i arbetet med det balanserade styrkortet och de kapaciteter gränsobjekt kan ha för 

att överbrygga gränser mellan sociala världar (se tabell 1, sida 19). Att undersöka hur det 

balanserade styrkortet kan agera som gränsobjekt innebär att undersöka vilka processer i 

styrkortsarbetet som har vilka kapaciteter. Den andra forskningsfrågan, “hur kan dessa gränser 
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överbryggas med styrkortet som gränsobjekt?”, innebär alltså en undersökning av den 

kopplingen som finns mellan de typer av gränser som beskrevs av Carlile (2004) och de typer 

av processer som beskrivs av Kaplan och Norton (1996). 

För att undersöka detta i Landstinget Uppsala län ställde vi tidigt i våra intervjuer frågor så 

som “hur har arbetet för att ta fram 2015 års styrkort sett ut?”. Detta gav oss en översikt över 

vilka processer som pågått under året. Vidare har vi ställt frågor som exempelvis “stötte ni på 

några problem under dessa möten?” för att ta reda på vilka delar av gemensam kunskap som 

saknades: gemensamt språk, gemensam mening och/eller gemensamma intressen. Dessutom 

ställdes detaljerade frågor om hur de hade löst problem man stött på för att kunna avgöra vilka 

kapaciteter styrkortsarbetets processer hade. Exempel på detta är frågan “Kan du ge exempel 

på vad som hänt om tjänstemannasidan varit oense om vilket förslag som presenteras för 

politiker?”. Mer detaljerat om vilka frågor vi ställde kan läsas i intervjuguiden, appendix 1. 

För att kunna analysera vilka kapaciteter som återfinns i styrkortsarbetets processer kommer 

vi att diskutera ett antal sociala världar inom Landstinget i Uppsala län, folktandvården och 

UL. Dessa världar beskrivs i korthet nedan, med hjälp av figur 6. 

 

 

Figur 6: Sociala världar i fokus för analysen och styrkortsprocesser dem emellan. 

Olika organisatoriska enheter kommer att behandlas som separata sociala världar. I vår analys 

kommer vi att behandla landstingets ledningskontor som en social värld och förvaltningarna 

som andra sociala världar. Dessa överlappar delvis och i vår undersökning fokuserar vi också 
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på mindre sociala världar inom förvaltningarna, framför allt de avdelningar där Reinholdsson 

och Enocksson arbetar och de medarbetare som är aktiva där. De fyra styrkorten i Landstinget 

i Uppsala län (se figur 5) återfinns också i figuren. (1) är det landstingsvida styrkortet. (2) är 

kollektivtrafikförvaltningens styrkort. (3) är det avdelningsspecifika styrkortet. (4) är olika 

individuella styrkort. De sociala världar som främst berörs av styrkorten har sträck eller pilar 

från sig till styrkortet. 

4 Resultat 

4.1 Styrkortsprocesser i Landstinget Uppsala län 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de processer som utgörs Landstinget i Uppsala läns 

styrkortsarbete. Avsnittet följer strukturen av de fyra styrkortsnivåerna och skillnad har gjorts 

mellan de processer som pågår i olika förvaltningar. 4.1.1 behandlar arbetet med det 

landstingsvida styrkortet, 4.1.2 förvaltningarnas styrkort, 4.1.3 avdelningsspecifika styrkort 

och 4.1.4 individuella styrkort. 

4.1.1 Det landstingsvida styrkortet 

Arbetet med att ta fram nästa års styrkort till landstinget börjar redan när det tidigare årets 

styrkort har satts i bruk i början av året. När de mål och aktiviteter som ska vara med ska 

bestämmas är det viktigt att alla får ge sina förslag om vad som ska vara med och arbetas mot 

(Rommel, 2014). Då ledningskontoret har den svåra uppgiften att utforma styrkortet på ett sätt 

så att det knyter an och är relevant för alla förvaltningar utgår de från fem olika perspektiv 

med framgångsfaktorer som ger en grund till vad det är förvaltningarna ska arbeta mot 

(Rommel, 2014). För att alla ska kunna vara delaktiga i arbetet har de möten kontinuerligt 

genom året där styrkortet diskuteras. När landstingets första styrkort gjordes hölls många 

möten där ett stort antal tjänstemän var närvarande, och mängden möten var inte populärt 

bland de anställda. På grund av impopuläriteten med många möten, men även för att 

personalen blivit mer erfarna efter det första styrkortet, minskade antalet möten de 

efterföljande åren och som komplement till mötena hålls fortlöpande kontakt via mejl där 

styrkortet diskuteras. Dessutom har man minskat antalet deltagare på dessa möten, för att öka 

deras produktivitet (Rommel, 2014; Bonnedahl, 2015). 

Innan styrkortet skickas vidare till politikerna för godkännande har koncernledningen möten 

om vad det styrkort som skickas ska innehålla (Rommel, 2014). Koncernledningen består av 

medlemmar från alla förvaltningar och leds av landstingsdirektören 



28 
 

(Kommunikationsavdelningen, 2014a). Efter koncernledningens möten där styrkortet blir 

klart skickas det vidare till politikerna (Rommel, 2014). Här har politikerna möjlighet att se 

över styrkortet och ge sina åsikter om den. De kan antingen anse att mål behöver läggas till, 

tas bort eller ändras. En kontinuerlig diskussion förs med ledningskontoret om hur det ska se 

ut, men i det är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet (Rommel, 2014). 

Skulle det vara så att politikerna anser att ändringar behöver göras i styrkortet kommer en 

revideringsprocess att påbörjas (Rommel, 2014). Det sker genom diskussioner mellan 

ledningskontoret och politikerna, oftast genom möten, för att gå igenom vad som behöver 

ändras och varför. Bland det som revideras här är målen och språket då det inte ska finnas 

något byråkratiskt språk i styrkortet som gör att de kan vara svårt att förstå vad som menas i 

målen (Rommel, 2014). Styrkortet antas under sensommaren, på så sätt får förvaltningarna tid 

på sig att under hösten använda styrkortet i deras arbete att ta fram ett eget styrkort. För att 

underlätta processen där förvaltningarna ska ta fram egna styrkort finns ett dokument med 

styrkortsanvisningar från ledningskontoret. I det här dokumentet finns bland annat en ordlista 

som förtydligar det landstingsvida styrkortets språkbruk (Rommel, 2014). 

Förutom att utvärdera det arbete som gjorts under året ligger det gamla styrkortet också till 

grund för nästa års styrkort (Rommel, 2014). Genom möten diskuterar alla parterna vad det är 

som har varit bra, vad det är som har varit dåligt och vilka förbättringar som kan göras till 

nästa års styrkort. På så sätt försöker man använda rutiner där man tar till vara på tidigare års 

erfarenheter. De första åren styrkortet användes kom det klagomål från tjänstemannahåll om 

att antalet mål i styrkortet var för många. De ansåg att det vore bättre med en fokuserad 

verksamhet där alla målen i styrkortet faktiskt kunde uppnås. När 2015 års styrkort antogs tog 

politikerna hänsyn till dessa klagomål och det styrkort som antogs hade färre mål än tidigare 

års styrkort (Rommel, 2014). Man har även tagit till sig andra lärdomar från styrkortsarbetet, 

exempelvis tyckte många att målen i början var svåra att mäta, vilket gjorde dem otydliga och 

svåra att följa upp. Under de år man använt styrkortet har sedan målen blivit gradvis mer 

konkreta och mätbara (Rommel, 2014; Bonnedahl, 2015a). 

4.1.2 Förvaltningsspecifika styrkort 

4.1.2.1 Kollektivtrafikförvaltningens styrkort 

På kollektivtrafikförvaltningen har man arbetat med det balanserade styrkortet sedan 2012, 

men det var inte förrän 2014 som styrkortsarbetet tog fart. Innan dess hade styrkortet 

färdigställts, men aldrig blivit mer än en pappersprodukt som klubbades igenom av nämnden 
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och sedan inte användes, mycket på grund av att ledningsgruppen inte känt sig säkra på hur de 

skulle initiera arbetet. Under 2014 har dock arbetet med styrkortet kommit igång. I januari 

anställdes Sofia Reinholdsson som administrativ chef. Med erfarenhet av ett lyckat 

styrkortsarbete från Folktandvården i Uppsala fick hon en ledande roll i att driva 

styrkortsarbetet (Reinholdsson, 2014). 

Arbetet med att ta fram 2015 års styrkort börjar efter att politikerna har godkänt det 

landstingsvida styrkortet. I kollektivtrafikförvaltningen började man först internt med 

ledningsgruppen, med samtal om vad ett balanserat styrkort är och varför det är användbart, 

samt hur landstinget använder styrkortet. Med det som grund tog sedan ledningsgruppen fram 

ett första förslag på styrkortets utformning, som sedan lades fram för landstingets 

ledningskontor vid ett möte (Reinholdsson, 2014). Ledningskontoret har rollen att kontrollera 

att det som bestämts av politikerna också utförs och reflekteras i förvaltningarnas styrkort 

(Rommel, 2014). 

Vid mötet med ledningskontoret konstaterades exempelvis att ett landstingsvitt mål saknades i 

medarbetarperspektivet, att ledningskontoret ville att förvaltningen skulle höja sina 

målsättningar samt språkförändringar i styrkortet som ansågs ha ett för byråkratiskt språk. 

Språket ska ta hänsyn till alla professioner i organisationen, såsom administratörer på UL 

center och ingenjörer på planeringsavdelningen. Mötet gav också tillfälle att reda ut vissa 

missförstånd från ledningskontorets sida angående styrkortet. Efter mötet med 

ledningskontoret arbetade kollektivtrafikförvaltningens ledningsgrupp vidare med 

styrkortsförslaget innan det presenterades för förvaltningen som helhet och skickades till 

kollektivtrafiknämnden för godkännande (Reinholdsson, 2014). 

När man drog igång styrkortsarbetet på kollektivtrafikförvaltningen under 2014 önskade man 

utgå från förvaltningens vision. Det visade sig då att visionen inte uppdaterats sedan 

kollektivtrafikförvaltningen övergick från att vara ett aktiebolag, 2012 (UL, 2015). Som en 

del av sitt styrkortsarbete startades därför även ett visionsarbete, som har tagit formen av 

personaldagar där alla medarbetare deltar i att diskutera förvaltningens vision. 

Sammanställningen av detta ska sedan bli grunden för den vision som formuleras 

(Reinholdsson, 2014). 

4.1.2.2 Folktandvårdens styrkort 

Arbetet med det styrkort som gäller för hela folktandvården börjar vid folktandvårdens kansli 

när man får det landstingsvida styrkortet från ledningskontoret. En liten grupp ur staben som 
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inkluderar olika perspektivansvariga samt tandvårdsdirektören gör under möten ett första 

färdigt förslag på styrkortets utformning (Bonnedahl, 2015a). Detta skickas sedan ut till 

samtliga klinikchefer, som får tid att läsa förslaget och fundera innan stabsgruppen och 

klinikcheferna samlas för att diskutera styrkortet (Bonnedahl, 2015a; Enocksson, 2015). 

Under detta möte får alla klinikchefer möjlighet att uttrycka sina åsikter om styrkortsförslaget 

och dessa åsikter tas sedan i beaktning när kansliets stabsgrupp gör en revidering av 

styrkortsförslaget. Dessa åsikter ses dock inte som mer än just åsikter. Styrningen sker från 

kansliet till klinikerna snarare än tvärtom (Bonnedahl, 2015a). 

Nästa steg i arbetsgången för att ta fram folktandvårdens styrkort är att skicka in det 

reviderade styrkortsförslaget till landstingets ledningskontor. Där granskas det för att 

kontrollera att det är i linje med landstingets egna styrkort och uppsatta mål. Om styrkortet 

anses ha brister gör folktandvårdens kanslis stabsgrupp ytterligare revideringar, innan 

styrkortet skickas till ledningskontoret och vidare till produktionsstyrelsen för att godkännas 

genom ett politiskt beslut (Bonnedahl, 2015a). 

Under året följer man sedan upp styrkortet för att kontrollera hur väl man uppfyller de mål 

som finns där. Dessa möten sker regelbundet på kansliet med alla klinikchefer, cirka fyra 

gånger per år. Ansvarig för varje perspektiv presenterar hur arbetet gått och diskussioner förs 

kring de mål man har kvar att uppfylla. Om ett mål inte är uppfyllt i slutet av året brukar detta 

stanna kvar till nästa års styrkort i någon form (Bonnedahl, 2015b). 

4.1.3 Avdelningsspecifika styrkort 

4.1.3.1 Kollektivtrafikförvaltningen 

Kollektivtrafikförvaltningens styrkortsförslag presenterades för alla anställda under en 

personaldag. På den administrativa avdelningen tog man det sedan vidare och utgick från det 

när det avdelningsspecifika styrkortet fick sin utformning. Gemensamt gick de igenom 

styrkortet och ställde sig frågan hur de kunde uppnå de mål som ingick i 

kollektvitrafikförvaltningens styrkort. Utifrån de svar som de tog fram formulerade de sina 

egna avdelningsspecifika mål (Reinholdsson, 2014). 

Efter framtagningen av avdelningens styrkort har det tagits upp till diskussion ett flertal 

gånger där de har tydliggjort frågor kring de funderingar som personalen haft och utvärderat 

hur arbetet mot målen har gått (Reinholdsson, 2014). 
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4.1.3.2 Folktandvården 

Kliniken Seminariet utformade sitt avdelningsspecifika styrkort genom möten där alla 

medarbetare fick ge sina förslag på de mål som skulle vara med. Gemensamt röstades de mål 

som ansågs passa bäst fram. Avdelningschefen fungerade mer som indirekt ledare under 

mötena som hjälpte medarbetarna att komma med förslag. Efter att styrkortet var färdigt 

utvärderade avdelningen den regelbundet under året där de kollade hur långt de hade kommit 

med målen (Enocksson, 2015). 

4.1.4 Individuella styrkort 

4.1.4.1 Kollektivtrafikförvaltningen 

De individuella styrkorten utgår ifrån avdelningens styrkort. För att ta fram de individuella 

styrkorten hade avdelningschefen samtal med alla medarbetare där de diskuterade vanliga 

personalfrågor och vilka mål personen skulle sträva att uppnå (Reinholdsson, 2014). Syftet är 

dock inte att avdelningscheferna ska ta fram ett styrkort för varje medarbetare individuellt 

utan att de som styrkortskunniga ska ge varje medarbetare stöd att forma sina egna styrkort. 

Mål behöver sättas med specifika siffror och datum och att få medarbetarna att komma in i det 

tänket för att kunna hitta konkreta och mätbara mål var en utmaning (Reinholdsson, 2014). 

4.1.4.2 Folktandvården 

De individuella styrkorten tas fram för varje medarbetare efter samtal med avdelningschefen. 

Under samtalet diskuterar de vilka mål som personen ska uppnå utifrån de mål som är satta på 

de ovanliggande styrkorten. De individuella styrkorten behöver ha konkreta och mätbara mål 

så att personen vet vad den ska arbete mot och hur det går men det landstingsvida styrkortet 

har mer övergripande mål. Detta har lett till att det inte alltid varit praktiskt möjligt att koppla 

det landstingsvida styrkortet till de individuella styrkorten (Enocksson, 2015). 

5 Analys 
I 5.1 till 5.3 analyseras styrkortsarbetets kapaciteter. I 5.4 analyseras det iterativa arbetssättet 

och i 5.5 de typer av processer som finns i styrkortsarbetet. 

5.1 Syntaktisk kapacitet i styrkortsarbetet 
Landstinget i Uppsala län är en organisation som består av flera olika förvaltningar och 

avdelningar där människor från olika yrkesgrupper förs samman. Alla har därför inte samma 

förståelse för de uttryck som används i administrativa arbetet. Grunden för syntaktisk 

kapacitet är ett gemensamt ordförråd, vilket behövs för effektiv kunskapshantering över 

gränser (Carlile, 2004). 
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Som tillägg till det landstingsvida styrkortet finns det styrkortsanvisningar som innehåller en 

ordlista med förklaringar av de ord som används i det administrativa arbetet. Det här är ett 

tydligt exempel på ett verktyg som ger användarna ett gemensamt ordförråd. 

I arbetet med det landstingsvida styrkortet och kollektivtrafikförvaltningens styrkort är 

ledningskontoret och ledningsgruppen måna om att inte använda ett byråkratiskt språk i 

texten. Därför revideras ofta de styrkorten där ett syfte är att få bort det byråkratiska språket 

som kommit med. Det här arbetet med att texten ska förstås av alla anställda trots att de är 

från olika yrkesgrupper är en metod för att skapa ett gemensamt ordförråd. 

5.2 Semantisk kapacitet i styrkortsarbetet 
Semantisk kapacitet syftar till att skapa en gemensam mening med de ord och uttryck som 

används så att information tolkas på samma sätt av aktörer i olika sociala världar (Carlile, 

2004). För att åstadkomma detta krävs situationer där sociala världar kan mötas och processer 

där samarbete sker över de gränser som skiljer dem åt (Dougherty, 1992). Många av de 

processer som driver styrkortsarbetet är baserade kring möten där olika sociala världar är 

representerade. Visionen är en viktig riktlinje för de mål som ska sättas. Då personerna inom 

landstinget är en del av olika sociala världar finns det risk att de tolkar visionen på olika sätt. 

Möten har varit en del av arbetet med det landstingsvida styrkortet från ett tidigt skede då 

ledningskontoret kallade till stora möten när det första styrkortet skulle implementeras. Dock 

kom det klagomål om att mötena inkluderade för många tjänstemän vilket gjorde dem 

improduktiva samt att det var för många möten. Sedan dess håller ledningskontoret färre 

möten med färre deltagare än tidigare. 

Även i utformningen av styrkort på andra nivåer är möten och personaldagar ett genomgående 

tema i styrkortsarbetet. Kollektivtrafikförvaltningen har personaldagar kring förvaltningens 

vision som en tidigt del av styrkortsarbetet och folktandvården använder möten med samtliga 

avdelningar som en återkommande del av arbetet med sitt styrkort. Avdelningarna i sin tur 

använder möten för att utforma sina styrkort och utvärdera sitt styrkortsarbete. 

Under mötena får personer från olika sociala världar mötas och diskutera vision och strategi. 

Här kan de komma fram till en gemensam mening om vad dessa innebär och hur de ska 

arbetas mot. Trots att personerna är från olika sociala världar kan mötena få dem att tolka 

strategi och vision på samma sätt. 
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5.3 Pragmatisk kapacitet i styrkortsarbetet 

När det råder olika organisationspolitiska intressen i olika sociala världar kan det innebära 

hinder för effektiv kunskapshantering över gränsen mellan dessa världar, om aktörer i 

respektive värld inte närmar sig sina mål genom samarbete med motparten. Processer med 

pragmatisk kapacitet ger möjlighet att forma gemensamma intressen, vilket krävs för effektiv 

kunskapshantering (Carlile, 2004). I och med att Landstinget i Uppsala län är en politisk 

organisation finns ramar för vilka intressen som ska prioriteras i organisationen. 

Tjänstemännens intressen på förvaltningarna är därigenom underställda politikernas. I 

landstinget lyder den pragmatiska kapaciteten hos styrkortsarbetet därför under andra 

spelregler än i många andra organisationer. 

När landstingets styrkort på olika nivåer och i olika förvaltningar ska bestämmas varje år 

innebär det en process där så många som möjligt har möjlighet att göra sin röst hörd och där 

mått och mål för årets arbete bestäms. Hur detta går till skiljer sig dock mellan olika delar av 

landstinget. 

På ledningskontoret möts aktörer från många och skilda sociala världar i utformandet av det 

landstingsvida styrkortet. Alla förvaltningar är representerade, men det slutgiltiga beslutet om 

styrkortets form tas av politiker. Från tjänstemannahåll har man dock konsekvent framfört en 

viss åsikt många år i rad, nämligen att antalet mål på styrkortet är för stort. I och med att 

politikerna inför 2015 års styrkort lät sänka antalet mål visades att även tjänstemännens 

intressen åhörsammas i styrkortsarbetet, i och med landstingets officiella beslut. 

Inom folktandvården kunde vi se olika attityder mot styrkortsutformningen på kansliet och på 

kliniken Seminariet. I utformningen av folktandvårdens styrkort låter man alla klinikchefer 

delta i utformningsprocessen, men trots det handlar det om en form av top-down styrning där 

klinikcheferna väntas godta de mål som hamnar i det slutgiltigt godtagna styrkortet. På 

kliniken Seminariet lät klinikchefen istället framtagningen av styrkortet vara en mer 

demokratisk process, där han själv antog ett mer indirekt ledarskap och snarare guidade sina 

anställda till en godtagbar styrkortsutformning än att själv bestämma vad som gällde. 

På kollektivtrafikförvaltningen valde man att som en del av uppstartsfasen av styrkortsarbetet 

formulera en vision som styrkortet sedan kunde utgå från. Även här lät man, efter att ta 

avfärdat en top down-ansats, arbetet anta en mer demokratisk form där visionen skulle bli ett 

resultat av alla anställdas åsikter. 
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Hur målen i styrkortet bestäms skiljer sig alltså mellan olika delar av landstinget, men 

genomgående för de processer som används för att ta fram nya styrkort är att alla berörda 

sociala världar representeras och får tala innan målen de sedan ska arbeta mot bestäms. 

Aktörers inflytande varierar, men man är mån om att åhörsamma deras intressen innan målen 

sätts. 

5.4 Iterativa arbetssätt i styrkortet 
För att ett gemensamt ordförråd, en gemensam mening och gemensamma intressen ska finnas 

stabilt i en organisation krävs det att dessa utvärderas regelbundet. Eftersom nya situationer 

kan göra att nya ordförråd, meningar eller intressen formas i några sociala världar men inte i 

andra krävs det en möjlighet att regelbundet arbeta för att skapa en gemensam kunskapsgrund 

(Carlile, 2004). 

Styrkortsarbetet i Landstinget i Uppsala län varierar mellan förvaltningar och styrkortsnivåer, 

men de följer alla någon typ av årscykel. Oavsett om det gäller det landstingsvida styrkortet, 

ett avdelningsspecifikt styrkort på kollektivtrafikförvaltningen eller ett individuellt styrkort på 

folktandvården går man årligen igenom de processer som används för att utforma styrkortet, 

för att sedan rullande under året utvärdera den måluppfyllese man kan se. Detta gör att de 

processer som används i styrkortsarbetet upprepas årligen och att styrkortet uppdateras efter 

det löpande arbete som görs på plats där styrkortet används. 

5.5 Processer i styrkortsarbetet 
I arbetet med styrkortet i Landstinget i Uppsala län har vi kunnat återfinna alla de typer av 

processer Kaplan och Norton (1996) anger att ett styrkortsarbete består av. 

Till att börja med har man försökt se till att i styrkortsarbetet använda uttryckssätt alla förstår i 

processen att översätta visionen. Med allt från personaldagar där man förklarat visionen till 

styrkortsanvisningar där man angett vad som menas har strategin och visionen förmedlats på 

ett sätt och med ett språk som kan förstås av alla. 

Man har också prioriterat att kommunicera och länka sin strategi och vision. Med hjälp av 

möten har man arbetat för att alla ska kunna få en gemensam förståelse för strategin, för att 

divergerande uppfattningar inte ska hindra samarbete. Främst visas kanske detta i arbetet med 

de individuella styrkorten, där varje anställd har ansvar för att formulera mål vars mening 

överensstämmer med de överordnade styrkorten, under handledning av en chef. Samtidigt har 

också vissa problem med att kommunicera och länka strategi och vision visat sig i detta 



35 
 

arbete, då avståndet mellan ett individuellt styrkort och det landstingsvida styrkortet ibland 

visat sig för stort för att vara praktiskt möjligt att överbrygga. 

Affärsplaneringen är den process där organisationens mer övergripande mål sätts på ett 

konkret sätt. För att göra detta har man samlat aktörer från alla berörda sociala världar när 

styrkorten ska formuleras, så att de mål som sätts ska vara gemensamma och för att undvika 

intressekonflikter mellan sociala världar. 

Slutligen kan vi också se att man bryr sig om att utnyttja tidigare erfarenheter för att få 

respons och lärande utifrån tidigare års fastställda styrkort. Styrkortsarbetet följer en årlig 

rutin, där man tar fasta på erfarenheter från tidigare års styrkort innan man börjar 

arbetsprocessen på nytt. 

6 Slutsats och framtida forskning 

6.1 Slutsats 
Vi har sett att styrkortsarbetets processer i Landstinget i Uppsala län har syntaktisk kapacitet. 

De arbetar aktivt för att styrkortsarbetet ska ha ett gemensamt ordförråd gällande strategi och 

vision. Det här görs genom att motverka byråkratiskt språk i styrkorten och genom att skapa 

en ordlista med förklaringar av uttryck. 

Vi har även sett att styrkortsarbetets processer har semantisk kapacitet. Möten med personer 

från olika sociala världar har varit en del av arbetet redan från början. Vision och strategi har 

varit en central del i mötena där de lyckats få fram en gemensam mening om vad dessa 

innebär. Det här stryks av att antalet möten och hur många som deltar i mötena har minskat 

med tiden. När visionen och strategin tolkas lika av medarbetarna behövs det inte längre lika 

mycket arbete kring dem vilket utvecklingen av mötena visar. Därför kan vi konstantera att 

styrkortsarbetet i Landstinget i Uppsala län har semantisk kapacitet. 

Slutligen har vi också sett att styrkortsarbetes processer har pragmatisk kapacitet. Tydligast 

visas detta genom att de mål som finns i landstingets olika styrkort formuleras först efter att 

aktörer från alla berörda sociala världar har kunnat uttrycka sig. När kliniken Seminariet ska 

formulera sina mål används till och med röstning för att styrkortet ska kunna representera de 

anställdas gemensamma intressen. Även när det landstingsvida styrkortet bestämts, och all 

formell makt legat utanför tjänstemännens händer, har deras intressen kunnat få genomslag 
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när antalet mål sjunkit. Bland annat dessa exempel gör att vi kan konstatera att landstingets 

styrkortsarbete innefattat processer med pragmatisk kapacitet. 

Utöver dessa kapaciteter följer också styrkortsarbetet ett iterativt arbetssätt där 

styrkortsarbetets årliga arbetscykel gör att man bygger vidare på tidigare iterationer och 

erfarenheter. På så sätt går man årligen igenom de processer där ett gemensamt språk, en 

gemensam mening och gemensamma intressen byggs upp. Detta ger stabilitet i den 

gemensamma kunskapsgrunden dessa tre faktorer bygger upp. 

Gällande kunskap om strategi och vision återfinns alltså ett iterativt arbetssätt samt alla de 

kapaciteter Carlile (2004) beskriver i de processer som utgör landstingets styrkortsarbete. Det 

innebär att styrkortsarbetet möjliggör en gemensam kunskapsgrund och effektiv hantering av 

olika aktörers kunskap som gäller strategi och vision. Detta beror i hög grad på att en 

genomgång av de typer av processer som utgör styrkortsarbetet kräver att man bygger upp de 

kapaciteter Carlile nämner. I arbetet för att översätta visionen krävs att man utarbetar ett 

gemensamt språk för strategi och vision. För att lyckas med att kommunicera och länka 

behövs först en gemensam mening och affärsplaneringen kan inte gå ut i en hel organisation 

utan processer som stöder att gemensamma intressen formas. Slutligen kräver processerna 

som utgör styrkortsarbetets respons och lärande att den typ av rutiner som utgör ett iterativt 

arbetssätt finns på plats. Dock kunde vi se att länken mellan målsättningen i det 

landstingsvida styrkortet och många individuella styrkort är för svag för att få konsekvenser i 

praktiken. Detta implicerar att gemensamma intressen inte alltid sträcker sig över hela 

organisationen. Landstingets styrkortsarbete har alltså inte perfekt uppfyllt de kapaciteter som 

krävs för gemensam kunskapsgrund. 

Att styrkortet är ett elastiskt redskap är viktigt för att organisationer ska kunna använda det 

som ett effektivt gränsobjekt. Vi har kunnat se att styrkortetarbetet har sett ut på många olika 

sätt inom den enda organisation vi studerat och att styrkortet haft många olika funktioner, 

beroende på vad situationen krävde. Detta korrelerar väl med resultatet från Hansen och 

Mouritsens undersökning, styrkortet är svagt strukturerat generellt sätt men att det får stark 

struktur när det appliceras i en given situation. 

Dessa två slutsatser kan förklara hur styrkortet kan agera som gränsobjekt över alla typer av 

gränser. För det första, att de typer av processer som styrkortet utgör kräver en viss nivå av ett 

iterativt arbetssätt och av de kapaciteter som finns i Carliles ramverk. För det andra, att 

styrkortsarbetet är mycket formbart och kan anpassas efter de organisationer där det används. 



37 
 

Dessa egenskaper gör att det balanserade styrkortet är ett mycket flexibelt gränsobjekt och 

kan överbrygga alla typer av gränser. 

6.2 Framtida forskning 
Carliles ramverk som presenterades 2004 har varit en viktig del av detta arbete. Fokus för det 

ramverket är att möjliggöra effektiv kunskapshantering. Kunskapshanteringen ska inte vara 

undermålig då detta leder till problem senare och högre kostnader. Dessa processer ska inte 

heller ta för stor plats, att lägga onödigt stor möda på dem är inte heller effektiv 

kunskapshantering. Slutsatsen av vår undersökning är att det balanserade styrkortet fungerar 

väl som gränsobjekt därför att man i implementeringen av den kommer att upptäcka brister i 

den gemensamma kunskapen och att styrkortet är så elastiskt att den kapacitet som saknas kan 

byggas in i de processer som utgör styrkortsarbetet. Detta väcker dock frågan om 

implementeringen av styrkortet alltid kräver en relativt mödosam insats? I så fall vore det 

möjligt att styrkortet i många fall är ett ineffektivt gränsobjekt, då det är mer kostsamt än vad 

som krävs. Detta är inget vi i kan besvara utifrån vår undersökning, men något som kan vara 

värt att undersöka vidare. 
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Appendix 1: Intervjuguide 
Frågor om respondentens yrkesroll: 

1. Beskriv din roll här på ledningskontoret/kollektivtrafikförvaltningen. 

2. Berätta om ditt ansvar för styrkortsarbetet. 

 

Övergripande frågor om styrkortsarbetet: 

3. Beskriv arbetet med det balanserade styrkortet ni har här på 

ledningskontoret/kollektivtrafikförvaltningen. 

4. Hur har arbetet med att ta fram 2015 års styrkort sett ut? 

a. Följdfrågor ställdes om de specifika situationerna, såsom: “Vem har skött de 

pågående kontakterna med förvaltningarna” (till Rommel) eller “Berätta mer 

om vilka styrkortsfrågor som diskuterades under ledningsgruppens 

flerdagarsvistelse på internat.” (till Reinholdsson). 

5. Hur förhåller sig det landstingsvida styrkortet till förvaltningarnas styrkort? 

a. Här ställdes följdfrågor baserat på vilket perspektiv respondenten hade. Till 

Rommel ställde vi frågor så som “vad gör ni om ni anser att förvaltningarna 

misstolkat ert styrkort?” och till Reinholdsson ställde vi frågor så som “genom 

vilka kanaler kan ni på UL påverka det landstingsvida styrkortet?”. 

6. Vilka kommunikationskalaner finns mellan ledningskontoret och förvaltningarna 

gällande styrkortsarbetet? 

7. Redovisar ni hur väl ni uppfyllt styrkortets mål? 

8. Hur är styrkortet kopplat till andra styrmedel, exempelvis budgetering? 

 

Frågor om de specifika arbetssätt och problem som stötts på i styrkortsarbetet: 

9. Vilka frågor har diskuterats vid möten om det landstingvida styrkortet? 

10. Vilka ämnen har varit särskilt problematiska vid dessa möten? 

11. Som följdfråga när det framkommit att man haft vissa problem med tolkningar som 

gått isär: Har förvaltningarna ofta haft andra tolkningar av vad ni skrivit än ni? 

 

Dessutom ställde vi en frågor om förhållandet mellan UL och kollektivtrafiknämnden: 

a. Berätta om hur UL förhåller sig till kollektivtrafiknämnden. 

b. Vilken roll har kollektivtrafiknämnden i styrkortsarbetet? 
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Så som framgår av ovanstående intervjuguide var intervjuerna av en ganska öppen karaktär 

där vi lät det vi lärde oss leda till följdfrågor. Alla de större ämnen som rördes vid i 

intervjuerna finns dock återgivna i den ovanstående intervjuguiden. 


