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Förord 
 

Med vår uppsats har vi velat spegla olika sidor vid implementeringen av ett 

balanserat styrkort inom sjukvården. Ju mer vi fördjupande oss i ämnet, desto 

mer växte entusiasmen för temat. 

Uppgiften har långsamt fått mogna, delvis beroende på hänsyn till lämpliga 

intervjumöten.  

För benäget bistånd med värdefulla synpunkter vill vi rikta ett varmt tack till 

vår handledare, Hervé Corvellec. 

 

Lund i januari 2004 

 

 

Benjamin Hylander   Patrick Olsbäck 
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Sammanfattning 

 
70% av alla implementeringar av det balanserade styrkortet misslyckas. I detta 

arbete undersöker vi vilka problem som föreligger vid implementeringen av det 

balanserade styrkortet. Vi avgränsar oss till sjukvården och gör en kvalitativ 

fallstudie av Ängelholms Sjukhus genom intervjuer med nyckelpersoner. Syftet 

med vår uppsats är att klargöra de problem som kan uppkomma vid implemen-

teringen av det balanserade styrkortet inom sjukvården. De stora problemen 

som sjukhuset stod inför var att motivera personalen till förändringarna. 

 

En engagerande och drivande ledning är viktigt. Visar ledningen ett engage-

mang kan detta smitta av sig på resten av organisationen.  Erfarenhet, tålamod 

och långsiktighet är också viktiga faktorer. För att de olika enheterna i en orga-

nisation skall lyckas med implementeringen krävs det tillräckligt med resurser i 

form av tid, utbildning och ekonomiska hjälpmedel. (Thompson & Strickland, 

1992)  
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Abstract 

 
70 % of all implementations of Balanced Scorecard fails. In this essay, we will 

look into which difficulties that exists when implementing a Balanced Score-

card. We have chosen the general hospital of Ängelholm for our case and we 

have made qualitative interviews with key persons in the organization to ex-

plain this difficulties. The most difficult problems the hospital faced was to 

make the employees motivated for the change.  

 

It is important that the management is encouraging and is taking an active in-

terest in the implementation as well as experience, patience and having a long 

term focus. If the organization would have been allowed to work with the im-

plementation of the Balanced Scorecard for several periods of time, maybe the 

outcome had been different. 
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1. Inledning 
 

 

I kapitlet går vi igenom bakgrunden till arbetet. Vi diskuterar problemet i en 

problemdiskussion som följs av en problemformulering. Slutligen beskriver vi 

syftet med arbetet samt dess avgränsningar och disposition.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under det senaste decenniet har en snabbt ökande global konkurrens, lett till 

teknologisk utveckling, produktvariation och fortlöpande prestationsförbätt-

ringar. Organisationerna behöver kunna mäta sin prestation för att utvärdera, 

kontrollera och förbättra den ekonomiska styrningsprocessen samt för att kunna 

behålla och förbättra sina konkurrensfördelar. (Ghalayini och Noble, 1997) 
 

Under 1990-talet har kritik framförts mot budget- och den traditionella ekono-

mistyrningen. År 1987 skrev Johnson och Kaplan boken Relevance Lost: the 

Rise and Fall of Management Accounting. De har slagit fast att innehållet i ex-

tern rapportering inte speglar den dagliga verksamheten och har ingen större 

inverkan på ledningens beslut (Johnson och Kaplan, 1987). Utifrån det här ut-

vecklades det balanserade styrkortet, för att få en mer korrekt bild av organisa-

tionen. 

 

De finansiella måtten visar resultatet av aktiviteter som redan har ägt rum och 

kan leda till ett agerande som inte stämmer överens med de strategiska målen. 

Fixeringen vid finansiella mått får företagen att bortse från mått såsom pro-

duktkvalitet, kundbelåtenhet, leveranstid, utvecklingstid och en ökad kunskaps-

nivå hos de anställda. För de anställda är informationen abstrakt. De finansiella 

måtten saknar mening för stora delar av en organisation då de inte ser länken 

mellan sitt agerande och de siffror som presenteras i olika kvartals- och må-

nadsrapporter. Finansiell kontroll leder till kortsiktighet som motverkar ett 

Formaterat: Engelska
(Storbritannien)
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långsiktigt tänkande inom områden som forskning och utveckling, personut-

bildning och investeringsprogram. (Kaplan & Norton, 1999) 
 

En implementering av ett balanserat styrkort leder till förändringar. Förändring-

ar innebär att gå från ett säkert tillstånd, till en situation som är förknippad med 

mycket osäkerhet. Förändringar leder till konfrontation med det som är okänt 

och för en individ kan detta kännas konstigt. Det tryggaste är, tänker många 

individer, att låta allt vara som det har varit eftersom man aldrig vet vad som 

händer. Denna ängslan kan göra kommande förändringar ännu svårare för indi-

viden. (Jacobsen & Thorsvik, 1998, Nadler, 1987) 

 

De flesta förändringar möter motstånd, dock av varierande grad. Ju större en 

förändring är och ju fler grupper som påverkas av den desto större blir i regel 

motståndet. Vid en förändring bör ledningen hitta en förändringsstrategi som 

minskar motståndet och genomför förändringen trots lite motstånd. (idem) 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vi finner det intressant att studera det balanserade styrkortet i den offentliga 

sektorn då den skiljer sig från den privata. Den offentliga sektorn vill maximera 

produktionen inom ramen för givna medel, till skillnad från den privata där 

produktionen genererar medlen. Det balanserade styrkortet är utvecklat för den 

privata sektorn. Enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) så har den of-

fentliga sektorn på senare tid genomfört stora förändringar. Genom att ta till sig 

nya sätt att styra organisationen har den offentliga sektorn eftersträvat att likna 

den privata.  

 

När det finns en ny idé som skall införas i en organisation är det viktigt att im-

plementeringen blir framgångsrik. Med framgångsrik menar vi att organisatio-

nen utvecklar ett balanserat styrkort som integreras i organisationen så att det 

kommer till användning i den dagliga verksamheten och blir en tillgång samt att 

efter implementeringen självständigt, utan konsulthjälp, ska kunna förbättra 

styrkortet under tiden det används. Vi vill granska själva implementeringspro-

Formaterat: Svenska (Sverige)
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blemen som finns vid införanden av balanserade styrkort. Vi anser detta vara 

den kritiska punkten för att lyckas med ett balanserat styrkort, då 70 % av alla 

implementeringar av det balanserade styrkortet misslyckas enligt McGunn (Jo-

hansson & Skoog, 2001).  

 

Studier har visat att 90 % av alla strategier som organisationer ansett vara vikti-

ga inte genomförs. Kaplan och Norton menar dock att rätt använt kan det balan-

serade styrkortet vara en bra planerings- och uppföljningsmodell, och kan för-

ändra sättet som företaget leds på (Kaplan & Norton, 1999). Vi anser att detta 

inte är helt riktigt, då hänsyn bör tagas till misslyckade implementeringar. 

 

Det finns mycket skrivit om det balanserade styrkortet och själva implemente-

ringen. Många av de artiklar som vi har funnit på Internet är normativa. Kaplan 

och Norton utvecklade modellen för det balanserade styrkortet och står för 

mycket av forskning inom området.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vi vill studera implementeringen av ett balanserat styrkort i sjukvården för att 

undersöka vilka problem som uppkommer vid denna. Detta gör vi genom en 

fallstudie av Ängelholms sjukhus. 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att klargöra de problemområden som kan uppkomma 

vid implementeringen av det balanserade styrkortet inom sjukvården.  
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1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att undersöka implementeringen av det balanserade styrkortet i den 

offentliga sektorn och behandlar därför inte den privata sektorn. Vi kommer 

dock att befinna oss i en gråzon då Ängelholms sjukhus var bolagiserat och var 

på väg att bli privatiserat innan valvindarna vände och landstingspolitikerna 

stoppade den tänkta privatiseringen. Den offentliga sektorn har avgränsats till 

att endast gälla sjukvården. Sjukvården får i denna fallstudie representeras av 

ett mindre sjukhus. Då det utvalda sjukhuset har flera balanserade styrkort för-

delade på olika avdelningar, avgränsar vi oss till det övergripande styrkortet för 

hela sjukhusets styrning. Vi kommer endast att göra en kvalitativ undersökning. 

Undersökningen görs genom intervjuer med ansvariga för projektet, därmed 

avgränsar vi oss ifrån övriga medarbetare. Vi kommer således att utgå ifrån de 

ansvarigas perspektiv och deras syn på implementeringsprocessen. Därför be-

gränsar vi teorin om det balanserade styrkortet till implementeringsprocessen 

och förstärker denna med teorin om individens beteende vid förändringar samt 

implementering ur ett strukturperspektiv.  

 

 

1.6 Disposition 
 

Vi redogör här för dispositionen av vårt arbete och vad de olika kapitlen inne-

håller. I kapitel två redovisar vi för tillämpade metoder. Vidare kan i kapitlet 

läsas om hur våra tre besöksintervjuer gick till och hur vi sedan bearbetade in-

tervjuresultatet.  

 

I kapitel tre presenteras de viktigaste teorierna som ligger till grund för vårt 

arbete. Här beskriver vi bl.a. vad ett balanserat styrkort är, hur implementering-

en sker och människors relationer till förändringar i organisationer. I kapitel 

fyra analyserar vi våra intervjuer samt kopplar dessa till befintliga teorier. Slut-

ligen presenterar vi våra slutsatser i kapitel fem. 
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1.7 Kapitelsammanfattning 

 
Vilka problem var det som uppstod när Ängelholms sjukhus implementerade 

det balanserade styrkortet? Hade sjukhusets ledning kunnat göra på ett annat 

sätt för att slippa ifrån en del problem eller togs rätt beslut hela vägen. Den typ 

av förändring som Ängelholms sjukhus valde att göra påverkar alla i organisa-

tionen. Medarbetarna i organisationen kände sig i viss mån negativa till föränd-

ringen eftersom de var oroliga.  Det är viktigt att förstå varför människor är 

rädda för olika typer av förändringar för att sedan kunna göra en förändring. 

Vår problemformulering utgår ifrån att diskutera och analysera de problem som 

uppkommer vid en implementering av ett balanserat styrkort. I kommande ka-

pitel kommer vi att redovisa de metoder vi har använt under arbetet. 
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2. Metod 
 

 

I kapitlet presenteras vilken metod vi använt oss av samt tillvägagångssättet för 

vår studie. Vi förklarar vårt val av objekt och intervjuform. Slutligen tar vi även 

upp källkritik.   

 

 

 

Med en kvantitativ metod så inriktar sig forskare på att studera relationer mel-

lan olika uppsättningar av fakta. De mäter och använder tekniker som är kvanti-

fierbara och som även kan dra generaliserbara slutsatser (Bell, 2000). Detta 

passar ej in på vårt arbete, då vi skall undersöka problem som är svåra att kvan-

tifiera och då vi inte på förhand har problemen utan vill att intervjupersonerna 

skall berätta om dem. Vi har då i stället valt en kvalitativ ansats, då syftet är att 

beskriva och förstå de problem som de intervjuade upplever och förhåller sig 

till (Kvale, 1997). Vi vill att de ska skildra det som de upplever som problem. 

Vidare vill vi också att de skall beskriva omständigheterna kring problemen. 

Dessa beskrivningar är svåra att kvantifiera, vilket förklarar vårt val av ansats. 

 

Det finns olika metoder att använda sig av: experiment, survey och fallstudie. 

Om man har kontroll på de variabler som man vill undersöka, kan man använda 

sig av den experimentella metoden. Här kan man undersöka på vilket sätt ett 

visst fenomen är beroende av ett annat. (Winter, 1992). Detta har vi inte möj-

lighet att göra, då vi inte kan kontrollera våra variabler. Surveymetoden syftar 

till att få fram information som kan analyseras så att mönster och jämförelser 

skall kunna göras (Bell, 2000).  Det som är bra med denna metod är att man kan 

representera hela populationen med resultatet. Svårigheten ligger i att det är 

svårt att göra korrekta urval, samt att bortfallet kan bli svårt. Enligt Bell (2000) 

kan surveymetoden ge svar på frågor som rör vad, var, hur och när, men det blir 

problem att svara på varför. Eftersom vi inte bara vill undersöka vissa specifika 

problem, utan finna problemen samt att förstå problematiken i dem, passar inte 

surveymetoden.  
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Den stora fördelen med att använda sig av fallstudiemetoden är att den tillåter 

forskare att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse, samt att få 

fram de faktorer som inverkar på dem. Den kan fånga upp processer som blir 

dolda då man använder sig av surveymetoden, men som är avgörande för hur 

ett system eller en organisation fungerar (Bell, 2000). Därför anser vi att fall-

studien passar vår problematisering bäst.  

 

Enligt Ryan et al (1992) så är fallstudien det första valet av undersökningsme-

toder vid undersökning av samtida händelser där  händelseförloppet inte kan 

kontrolleras. Vidare säger Ryan et al (1992) att typmodellen för en fallstudie är 

när undersökningen börjar i teorin för att därefter studera det enskilda fallet och 

sedan med teorins hjälp förklarar de observerade relationerna i empirin. När 

relationerna inte kan förklaras i empirin med befintliga teorier, måste gamla 

teorier förändras eller nya skapas. Vi har angripit problemet med denna grund-

syn. 

 

 

2.1 Val av objekt 
 

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av objekt att studera. Är det 

relevant för frågeställningen? Finns det access till objektet? Föreligger ett eller 

flera objekt? För att uppnå fördelen av att kunna jämföra, förloras fördelen att 

gå på djupet och penetrera objektet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Vi 

finner att valet att studera ett objekt leder till en större och djupare förståelse 

vilket passar vår problematisering bättre. 

 

Vid valet av ett representativt sjukhus utkristalliserades Ängelholms sjukhus 

eftersom de nyligen implementerat ett balanserat styrkort i sin organisation. 

Dessutom är organisationen på ett mindre sjukhus såsom Ängelholms mer 

övergripbar och dess belägenhet gjorde att ett flertal besök på plats kunde gö-

ras. Vi tog kontakt med Ängelholms sjukhus där de gav oss god respons redan 

från början.  
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2.2 Intervjuer 
 

Vi ansåg att besöksintervjuer var den metod som passade oss bäst. Anledningen 

till detta var att metoden är flexibel. Som intervjuare tillåter den att följa upp 

idéer, sondera svar samt att gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöj-

ligt med en enkät (Bell, 2000). En annan fördel är att den intervjuade har möj-

lighet att ställa frågor om vi är otydliga, vilket minskar risken för felaktiga svar 

vid de fall den intervjuade skulle misstolka frågorna. Telefonintervjuer kan ge 

samma flexibilitet, men den personliga kontakten går förlorad. Vid besök är det 

lättare att avläsa den intervjuade samt att bygga upp ett förtroende, vilket kan 

leda till ärligare svar på känsliga frågor. Några av nackdelarna är att det är tids-

krävande, dels genom förberedelserna som krävs, dels tidsåtgången för inter-

vjuerna samt bearbetningen av intervjusvaren. 

 

Vid besöksintervjuer måste hänsyn tagas till intervjuareffekter. En intervju på-

verkas av mer än dess frågor, t.ex. på vilket sätt de ställs, vem som ställer dem 

samt förväntningarna på intervjun. Även om intervjuareffekter inte kan uteslu-

tas skall försök att motarbeta dem göras. Dessa faktorer är dock svåra att påver-

ka. Vi försökte skapa en bekväm intervjusituation, eftersom vi ville att den in-

tervjuade skulle känna sig trygg att även berätta om känsliga saker.  

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

För att skaffa information kontaktade vi sjukhusets controller, som gav oss en 

allmän beskrivning om sjukhusets verksamhet. Han bistod även med årsredo-

visningar. Sjukhusets enhetsansvarige för det balanserade styrkortet ansvarade 

för införandet, samt det pågående arbetet med det balanserade styrkortet. Av 

henne fick vi ta del av interna dokument, såsom det övergripande balanserade 

styrkortet, där det bland annat fanns fakta om visioner, strategier, mål, mått, 

handlingsplan, feedback mm. 
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Övrig information erhöll vi i första hand genom besöksintervjuer. Vi valde att  

skicka en mall med frågor till intervjupersonerna före intervjun för att förbereda 

dem och för att få bättre och mer utförliga svar. Alla tre intervjuerna spelades 

in, eftersom att det ger en möjlighet att lyssna och analysera intervjun mer 

djupgående. Diskussionen med intervjupersonen under intervjun blir också lät-

tare än om man antecknar hela tiden. Det är annars lätt att koncentrationen går 

till att få med allt som sägs.  

 

De två första intervjuerna var med de ansvariga för implementeringen. Båda två 

hade fått i uppgift av ledningen att ansvara för implementeringen. De två be-

söksintervjuerna blev grunden för vår undersökning. Under intervjuerna gick vi 

igenom hela processen, från det att ledningen beslutade att införa styrkort och 

till dess att implementeringen var klar. Detta gjorde vi för att få en helhet av 

hela processen och sedan kunde vi ställa följdfrågor som kom upp efter hand. 

Den intervjuade fick på detta sätt en stor möjlighet att komma över på områden 

som vi annars hade missat vilket var en stor fördel. 

 

Den tredje besöksintervjun var med en person i ledningsgruppen. Vi valde att 

göra denna intervju för att få en annan synvinkel på vilka problem som hade 

dykt upp under arbetets gång. Intervjun gav oss information om hur ledningen 

uppfattade implementeringen. 

 

 

2.4 Källkritik 
 

Det finns både för- och nackdelar med besöksintervjuer. Formen lämpar sig bra 

vid djupgående frågor. Det är även positivt om personen i fråga har fått ta del 

av frågorna i förväg. Mer väsentligt är även de följdfrågor som dyker upp i en 

intervju då vissa svar lämnar frågor efter sig. Nackdelar är dels intervjuareffek-

ten som uppstår, dels problem med anonymiteten, vilket försvårar möjligheten 

till svar på känsliga frågor. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999) I vårt fall anser 

vi att det var positivt att den intervjuade fick tillgång till frågorna i förväg, vil-

ket gav vederbörande tid att reflektera över frågorna. Risken är att få tillrätta-
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lagda svar med detta tillvägagångssätt, men våra frågor är av den karaktären att 

de kan kräva tid att besvara. 

Enligt Ryan et al (1992) kan bevisens validitet värderas på olika sätt. Dels kan 

varje enskilt bevis studeras av flera olika källor även kallat triangulering. Vida-

re kan validiteten för varje källa jämföras med andra bevis för denna typ av 

källa och därigenom fastställas.  

 

 

2.5 Kapitelsammanfattning 
 

I detta kapitel presenterar vi olika metoder och argumenterar för vårt val av 

kvalitativ metod. Vi beskriver tillvägagångssättet för vår studie och belyser 

varför vi har valt detta sätt framför andra alternativ.  Vi förklarar vårt val av 

objekt. Vidare framhåller vi besöksintervjun som den mest passade intervju-

formen för vår studie. Slutligen behandlar vi källkritik. I följande kapitel kom-

mer vi att presentera de teorier om implementeringsprocessen och individens 

beteende som ligger till grund för vårt arbete. 
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3. Teori 
 

 

I kapitlet presenterar vi relevant teori för att kunna göra vår undersökning, det 

vill säga den teori som stödjer vår problemformulering. Vi behandlar det ba-

lanserade styrkortets uppbyggnad och implementering, samt individens förhål-

lande till organisationen och individens rädsla för förändringar. 

 

 

 

3.1 Val av teori 
 

För att angripa vår frågeställning har vi valt teorier som inte endast förknippas 

med det balanserade styrkortet. Detta gör vi för att vi inriktar oss på implemen-

teringsproblematiken. Vi anser att implementeringsproblematiken är liknade 

vid införande av andra styr- och kvalitetssystem. Vi har därför valt Thompsons 

och Stricklands modell som grund. Vidare har vi valt teorier utifrån andra 

aspekter som speglar problematiken vid implementeringen. Dessa faktorer an-

ser vi bl a vara individens beteende, företagskultur, tidigare erfarenheter m.m. 

 

 

3.2 Det balanserade styrkortet 
 

3.2.1 Utvecklingen 

 

Idéerna om det balanserade styrkortet går ofta till Robert. S Kaplan och David 

Norton, som skrev en artikel om det balanserade styrkortet till Harvard Busi-

ness Review 1992. Många av idéerna går dock längre tillbaka i historien och 

idag använder många företag en del av idéerna utan att ha adapterat hela deras 

koncept. Det finns två huvudbaser i litteraturen om prestationsmätning. Den 

första började i slutet av 1888-talet och pågick fram till 1980-talet. I den fasen 

betonade man finansiella mått som vinst, avkastning och produktivitet. Den 

andra fasen tog vid i slutet av 1980-talet som ett resultat av förändringar på 
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världsmarknaden. Företag började förlora marknadsandelar till utländska före-

tag som kunde tillhandahålla produkter med högre kvalitet till ett lägre pris och 

med fler variationsmöjligheter. För att återfå konkurrenskraft ändrande företa-

gen sina strategier, från lågkostnadsproduktion till kvalitetsproduktion. Ny tek-

nologi och nya tankar om produktionsstyrning infördes för att uppnå flexibili-

tet, kort ledtid och pålitliga leveranser. Exempel på detta är Just In Time (JIT) 

och Total Quality Management (TQM),. Implementering av dessa system av-

slöjade att traditionella mättal har många begränsningar och att utvecklingen av 

nya prestationsmätsystem behövs för framgång. (Ghalayini & Noble, 1997) 

 

 
3.2.2 Modellen  

 

Det balanserade styrkortet förmedlar en för organisationen gemensam presta-

tionsmodell samt en övergripande syn på de individuella insatserna och affärs-

enhetens uppsatta mål. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

De tidigare prestationsmåtten gav en möjlighet för systemet att kontrollera be-

teenden genom att efter utförandet av en aktivitet kunna följa upp densamma 

och kontrollera ifall den blivit utförd. Dessa styrmetoder har enligt många spe-

lat ut sin roll och det behövs alternativa och kompletterande styrmetoder. Den-

na kollision mellan kravet att kunna bygga upp en långsiktig konkurrensförmå-

ga och de tidigare redovisningsmetodernas fokusering på faktiska utfall ledde 

till skapandet av balanserade styrkort. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Kaplan och Norton utvecklade sin balanserade styrkortsmodell för att vidga 

ekonomistyrningsbegreppen till att även omfatta andra perspektiv såsom kund-, 

process- och förnyelseperspektiv. Balanserade styrkort är ett ramverk som 

kompletterar de historiska finansiella mättalen med mättal på de faktorer som 

påverkar det framtida resultatet. Styrkortet kan liknas vid en kontrollpanel i ett 

flygplan där piloterna har möjlighet att med hjälp av flertalet instrument kunna 

kontrollera att allt står rätt till och fungerar. Detta säkerställer och vidgar de 

kontrollmöjligheter som företaget har. Dessa instrument visar företagets visio-
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ner och mål samt de framgångsfaktorer och mått som möjliggör att uppnå des-

sa. Styrkortets avsikt är att sträcka sig längre in i framtiden än de otillräckliga 

finansiella mätetalen. Det tar dock även i fortsättningen hänsyn till resultatet 

även på kort sikt genom det finansiella perspektivet. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Den balanserade styrkortsmodellens perspektiv har för avsikt att komplettera 

varandra och ge viktig information om företaget i olika tidsrymder (dåtid, nutid 

och framtid). För att veta att företaget är på väg mot de uppsatta målen och för 

att löpande kunna kontrollera detta krävs mått. Dessa mått tas fram genom att 

organisationen identifierar och diskuterar de faktorer som påverkar möjlighe-

terna att uppnå de uppställda målen. Arbetet med att identifiera de så kallade 

framgångsfaktorerna är av stor vikt för att kunna fastställa vilka mått som är 

relevanta. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Det balanserade styrkortet saknar en specifik metodologi eller något rationellt 

sätt att använda det. Där verkar inte finnas något teoretiskt försvar, för vad som 

förefaller vara en samling av kategorier och mättal. Även om ett balanserat 

styrkort visar sig vara effektivt, så menar Graham att endast faktorn att man 

uppmärksammar aktiviteter och mäter dessa leder till en förbättring. (Graham, 

2003) Vi bedömer dock att det kan leda till en övertro på dåliga system samt att 

man inte kan härleda orsakssamband. Exempel på detta kan vara att man inte 

ser vilken åtgärd som leder till en viss förbättring. 

 

 

3.2.3 Styrkorna och svagheterna 

 

I det balanserade styrkortet används ett antal principer och analystekniker för 

att förbättra en organisations prestationer på de fyra områdena: ekonomi, kund, 

utbildning och interna processer. Styrkorna med det balanserade styrkortet är 

att det kombinerar både de finansiella och icke-finansiella målen, samt mäter 

dem. Det kan omfatta hela företaget eller delar därav, inte bara individuella 

investeringar eller projekt. Det balanserade styrkortet är framtidsorienterat och 

inte bara historiska siffror. Svagheterna med det balanserade styrkortet är att 

metoden är så bred att den kan ta resurser ifrån de områden som är viktiga för 
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aktieägarna. (Parmenter, 2002) Här anser vi att det viktigt att hitta en bra balans 

mellan de olika områdena. 

 

Gregory menar att mycket arbete krävs för att fördjupa sig i styrkortet och där 

med få fram ett system som kan leverera generella mättal. Inget av de nuvaran-

de styrsystemen framhåller behovet av ett processystem. Ett processystem skul-

le tillåta ledningen att ta emot information systematiskt, beslut och resultat fort-

löpande som kan kopplas till företagets övergripande vision och skräddarsys till 

specifika behov (idem). Enligt McKenzie (1998) kan styrkortet leda till för 

många mättal med för många mål i varje kategori. Det blir svårt att bestämma 

vilka som är relevanta och vilka som är mindre relevanta. Detta kan leda till ett 

förlorat fokus, av McKenzie kallad, ”The Mission Statement Trap”. Man får 

inte glömma att alla företag är originella och behöver en egen variation av styr-

kortet. (McKenzie 1998) 

 

I en undersökning av Mckay m.fl. framkommer det problem hos det balansera-

de styrkortet. Det anses vara ett ineffektivt ledningsinstrument. Det balanserade 

styrkortet garanterar inte automatiskt ett bra kundbemötande. Vidare innebär 

det mer arbete för ledningen och feedbacken kan bli försenad. Det är viktigt 

med en snabb feedback för att kunna påverka personalens beteende. Det är ock-

så viktigt med snabb feedback för att kunna öka effektiviteten. Tar det längre 

tid kan det leda till ineffektivitet i organisationen. Orsaks- och verkanssamban-

det är viktigt att förfina och göra lättillgängligt för personalen och organisatio-

nen. Till sist framhävs vikten av att få personalen delaktig i framtagandet och 

införandet av det balanserade styrkortet, även om detta kan vara tidskrävande 

och frustrerande (Mckay, 2002). 

 

Integrerade styrsystem har ett antal begränsningar. Ghalayini och Noble (1997) 

nämner följande: 

 

• De är i huvudsak konstruerade som övervakning och kontrollverktyg istället 

för förbättringsverktyg. Att de inte uttryckligen överväger integrationen av 

fortlöpande förbättringar. 
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• De tillhandahåller inte någon mekanism för att specificera vilka objekt som 

ska mätas inom en avgränsad tidshorisont. 

 

• De är inte dynamiska system. De tillåter inte någon systematisk granskning 

av kritiska områden, prestationsmått, historisk information, beslut och re-

sultat. 

 

• De ser inte framåt för att förutse, uppnå och förbättra framtida prestationer. 

De bekymrar sig endast om pågående prestationen. 

 

• Ingen av modellerna har ett specifikt verktyg för att designa, kontrollera, 

övervaka och förbättra aktiviteterna på golvet. 

 

 

3.2.4 Hälsoorganisationen 

 

Många institutioner är involverade i en samverkan inom hälsosystemet. Det kan 

vara sjukhus, polikliniker, operationscenter, ålderdomshem och hemtjänsten. 

Pressen att jobba i en dynamisk miljö leder ofta till att viktiga faktorer för att 

organisationen skall lyckas ignoreras. Det har blivit viktigt för ledare i samver-

kande hälsosystem att utveckla och implementera ett ledningssystem som kan 

samverka med flera grupper och fokusera dem på organisationens strategier. 

Konkurrensen inom hälsosektorn ökar. Kvaliteten på skötseln av patienterna 

står inför en noggrann granskning och ekonomiska aspekter kan komma att bli 

avgörande när det gäller det medicinska behovet. Det balanserade styrkortet 

fångar denna dynamiska komplexitet samt underlättar utvecklandet av ett sy-

stem som närmar sig ledningen. (Voelker, et al, 2001) Svagheten är att det är 

designat för ledningen, för att förse den med en helhetsbild av prestationen i 

hela företaget. Det är inte avsett för och inte heller applicerbart på fabriksgol-

vet. (Ghalayini & Noble, 1997) Detta bör kunna förbättras, då det balanserade 

styrkortet endast är ett ramverk. Som ett stort övergripande och användarvänligt 

system, skulle det kunna effektivisera hanteringen av data samt leda till säkrare 

resultat vid uppföljning, anser vi. 
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Hälsoorganisationer behöver veta hur de skall sätta värde och sen utveckla det 

balanserade styrkortet, som mäter affärs, medarbetarnas och patienternas värde, 

men också utveckling och utbildning menar Casteneda-Mendez, Mangan och 

Lavery (1998). I många organisationer uppnås inte några goda resultat av an-

strängningar med det balanserade styrkortet. Anledningen till detta är att det 

inte utvecklas ett samband mellan orsak och verkan. Det är ingen brist på mät-

ningar ur styrkortets perspektiv, utan på länkar mellan mätningar och det balan-

serade styrkortets perspektiv. Endast övervakande av nyckelutförande, indika-

torer eller intressegruppers förhållande kan leda till kortsiktiga förbättringar i 

utförandet men det hjälper inte organisationen till klara strategier. Generellt har 

hälsoorganisationer precis börjat använda det balanserade styrkortet. En obser-

vation menar att det är för mycket fokus på var data bör vara i stället för vad det 

är för data som behövs. Ansträngningarna läggs också på att analysera data i 

stället för att samla in relevant data. En anledning till detta är den låga kapacite-

ten till många informationssystem. (Voelker et al, 2001) 
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3.3 Implementeringsprocessen ur strukturperspektiv 
 

Thompson och Strickland (1992) presenterar en modell (se figur 3.1) som trots 

sin enkelhet får anses välutvecklad och relevant för de problemområden som 

kan uppkomma vid en implementeringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Thompson & Stricklands implementeringsmodell (1992) 

 

 

Ovan figur visar de viktigaste faktorerna för en lyckad implementering. Det är 

dock ingen standard då organisationer är mycket individuella med olika förut-

sättningar. Vi anser att denna modell passar in vid implementeringen av det 

balanserade styrkortet, då den inte skiljer sig nämnvärt från implementeringar 

av andra kvalitets- och styrsystem. Problematiken kring organisationsstruktur, 

företagskultur, administrativa styrsystem m.m. återfinns oavsett vad man im-

plementerar.  

 

 

3.3.1 Organisationsstruktur 

 

Thompson och Strickland (1992) ägnar organisationsstrukturen stort utrymme i 

sina teorier, då det är en viktig del av organisationens uppbyggnad och struktur 

som lägger grunden för de övriga parametrarna. En organisations helhetsstrate-

gi genomsyrar starkt strategin för implementeringen av ett projekt. En lyckad 
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strategiimplementering bygger till stor del på en ändamålsenlig intern organisa-

tion och kompetent personal. Organisationen måste därför klara av att bearbeta 

de tre huvuduppgifterna nedan. 

 

• Utveckla en stödjande organisationsstruktur för att lyckas med strategin. 

 

• Skaffa sig den kompetens som krävs i form av kunskap, ledarskap och kon-

kurrenskraft. 

 

• Rätt person på rätt plats. 

 

Grunden för organisationsstrukturen måste utgöras av ett flertal aktiviteter för 

strategi och organisatoriska enheter, för att matcha struktur och strategi. 

För att underlätta koordinationen mellan de olika organisatoriska enheterna kan 

t.ex. nyckelfunktioner och nyckeluppgifter identifieras för ett lyckat strategige-

nomförande. Vilken struktur som ska väljas beror på om det finns stor olikhet 

hos någon av tre punkterna ovan. En divisionaliserad struktur passar då bäst. 

Den punkt som har störst spridning ska utgöra modell för de två övriga då di-

mensionen skall bestämmas. Finns det ingen utmärkande olikhet bör en matris-

organisationsform användas i stället. Detsamma gäller om två områden har stor 

spridning. De två dimensioner som har störst spridning kommer sedan att utgö-

ra de två axlarna i matrisen. Ett tredje alternativ är en funktionsorganisation 

ifall att samtliga dimensioner har lika stora likheter. (Thompson & Strickland, 

1992) 

 

 

3.3.2 Fördelning av resurser 

 

Befintliga resurser i budgeten kräver ofta en väsentlig allokering för att nya 

strategier och tankar snabbt skall kunna införas i implementeringsarbetet och 

ledningen måste då vara villig att göra dessa omfördelningar. Företagets budget 

hamnar i fokus vid en implementeringsprocess. För att effektivisera resursför-

delningen måste en plan för hur resurserna skall fördelas göras samt en modell 
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för uppföljning och kontroll. För att varje enhet ska lyckas genomföra sin stra-

tegi krävs att de har fått tillräckliga resurser i form av tid, utbildning och eko-

nomiska medel. (Thompson & Strickland, 1992) Finns det inte tillräckligt med 

pengar i en organisation blir det svårt att realisera en förändring, anser vi. Detta 

var dock inte problemet för Ängelholms sjukhus utan de hade alla resurser och 

förutsättningar som behövdes för att lyckas. 

 

 

3.3.3 Administrativa stödsystem 

 

För att implementera strategin behövs ett internt administrativt stödsystem som  

tillvaratar de behov som organisationen har för införandet. Grunden i systemet 

bör innehålla följande: 

 

• Policy och procedurer för typ av strategistöd som behövs. 

 

• Hur nya eller förbättrade administrativa och operationella system ska göra 

organisationens förutsättningar bättre. 

 

• Hur viktig information för strategin skall tillhandhållas.  

 

Genom ett innovativt och högteknologiskt stödsystem kan företaget erhålla 

fördelar som konkurrenterna inte har. (Thompson & Strickland, 1992) 

 

 

3.3.4 Belöningssystem 

 

För att strategin ska fungera krävs att varje individ arbetar för att uppfylla den. 

Genom att ta fram ett belöningssystem baserat på strategin, motiverar detta in-

dividerna till att följa den. Belöningssystem är det mest effektiva sättet att mo-

tivera individer att arbeta mot ett uppsatt mål eftersom det även lönar sig per-

sonligen. Belöning motiverar mer till att följa strategin än bestraffning då den 

inte efterlevs. Individens arbete måste kunna vävas in i organisationens mål och 
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vision så att det kan mätas och följas upp samt ligga som grund för belöningen 

vid måluppfyllelse. (Thompson & Strickland, 1992) 

Ängelholms sjukhus valde att använda sig av resultatlön och detta anser vi vara 

en bra stimulans för att få personalen mer positiv till förändringen, men också 

för att få den att vilja arbeta intensivare ur belöningssynpunkt. Vi tror emeller-

tid inte att all tilltro skall vila på ett bonussystem, eftersom människan till sin 

natur är positiv till förändringar och utmaningar enligt Angelöv (1991) som vi 

presenterar längre fram.  

 

 

3.3.5 Företagskultur 

 

En stark kultur och en nära koppling mellan strategi och kultur är starka in-

strument för att påverka människor till att utföra sina jobb bättre och mer i 

överensstämmelse med organisationens synsätt. Enligt Thompson & Strickland, 

(1992) finns det två sätt: 

 

• En stark kultur gör att de anställda vet vad som förväntas av dem genom 

informella regler och grupptryck. 

 

• En stark kultur kan få individen att identifiera sig med organisationen och 

gör den till ett sätt att leva. Den ger normer, värderingar och struktur, som 

individen tar till sig.  

 

För att implementeringen skall bli lyckad måste företagskulturen och företagets 

strategi stödja varandra och riktas mot samma mål. Gör den inte det måste lös-

ningar tas fram för att ändra kulturen, vilket inte är lätt.(Thompson & Strick-

land, 1992) Att ändra kulturen anser vi vara mycket svårt och tidskrävande. Tid 

som inte finns i implementeringsfasen. Dessutom är den kultur som finns i den 

offentliga sektorn mycket speciell och starkt rotad. Försök till att förändra den 

bör göras på lång sikt. 
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3.3.6 Ledarskap 

 

Ett stort problem för ledningen är att försöka förutse alla eventualiteter och veta 

hur dessa ska bemötas när de uppstår. Nedan presenteras några olika ledar-

skapsroller: 

 

• Att alltid ha kontroll över allt som händer även om allt fungerar bra. 

 

• Att genom organisationskulturen stimulera till att följa strategi och mål, för 

att prestera på en hög nivå. 

 

• Att se och ta tillvara på möjligheter som uppkommer genom att vara flexi-

bel mot ändrade förutsättningar. 

 

• Att förbättra strategin genom ständiga förändringar. 

 

Ledningens delaktighet är mer betydelsefull, ju mer omfattade förändringen är i 

organisationen. (Thompson & Strickland, 1992)  

 

Lojala medarbetare är viktigt att ha i en organisation. Det finns många faktorer 

som leder till värdefulla och lojala medarbetare. Det kan vara mål, strategier, 

utbildning, träning, företagets kultur, kommunikation, information och belö-

ning. Med hjälp av detta kan medarbetare skapas som hjälper företaget att lyck-

as. Människor arbetar hellre med företag som är framgångsrika eftersom de då 

känner att de medverkar till framgången. En klar strategi och klara mål tydlig-

gör också vägen för medarbetarnas insats. Om de får delta i förändringen kan 

detta resultera i en förbättrad personlig utveckling och större motivation. Led-

ningen möjliggör detta genom att delge alla sin feedback och sina instruktioner. 

Personalen måste få veta vad som är positivt för att bli motiverade - negativt för 

att ta lärdom därav. (Michlisch, 2000) Om ledare i organisationen är stark och 

engagerad tror vi att medarbetarna blir mer motiverade. Likaså bör såväl perso-

nal som ledare utvecklas i positiv riktning av en uppmärksam ledare. 
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3.4 Problem vid implementering av balanserade styrkort 
 

Stora resurser satsas på implementering av ett balanserat styrkort men ändå är 

det många som inte lyckas implementera det i organisationen. De tre olika pro-

blemområdena är: övergångsproblem,  designproblem och processproblem. 

 

 

3.4.1 Övergångsproblem 
 

När företagen går samman genom fusioner eller uppköp är det vanligt att det 

uppstår övergångsproblem. Det uppköpande företaget använder kanske inte 

balanserat styrkort medan det uppköpta gör det. Vid ett uppköp koncentrerar sig 

oftast ledningen mer på att rationalisera och minska kostnader. Det kan också 

vara så att den nya ledningen inte anser det balanserade styrkortet vara ett bra 

ekonomistyrningssystem utan väljer att inte fortsätta med det. Den nya ledning-

ens förhållningssätt till ledarskap påverkar också. Övergångsproblemen är 

mycket sällan orsaken till misslyckade implementeringar utan beror snarare på 

interna än externa faktorer, vilka är självförvållade. (Kaplan & Norton, 2001) 

Är det en nackdel för ett företag att bli uppköpta menar vi att Ängelholms sjuk-

hus hade en fördel på grund av att de bröt sig loss från ett samarbete med Hel-

singborgs sjukhus, vilket resulterade i att de kunde välja själva vilket system de 

ville använda.  
 

 

3.4.2 Designproblem och processproblem 

 

Om en organisation har tagit fram dåliga balanserade styrkort till exempel ge-

nom att använda fel mått, för många eller för få, drabbas de av designproblem. 

Detta kan leda till att orsak- sambandsbegreppet inte kan mätas. Har organisatio-

nen för få, kan det medföra att man inte uppnår någon balans mellan resultat och 

de påverkande faktorerna. Vid för många det finns risk att drunkna i information 

och att de kritiska faktorerna då försvinner i mängden. Det är också viktigt att 

det balanserade styrkortet utgår ifrån organisationens satta strategi. Den vanli-

gaste orsaken till misslyckade implementeringar är organisationen i organisatio-



Implementering av balanserat styrkort i sjukvården – Fallstudie av Ängelholms sjukhus 

 29

nen, vilket ofta leder till uteblivna synergieffekter mellan olika enheter. Andra 

orsaker kan vara att organisationen ser det balanserade styrkortet som ett utökat 

kvalitetssystem,  vilket gör att dess möjligheter inte tas till vara. Strategin skall 

genomsyra organisationen och inte bara vara en processtyrning. Kvalitetspro-

gram hjälper organisationer att göra saker rätt, medan strategin ska få företag att 

göra rätt saker. En av de största orsakerna till misslyckanden kan vara att imple-

menteringen läggs ut till en grupp mellanchefer (Kaplan & Norton, 2001) 
 

Ledningen måste vara delaktig i framtagandet av det balanserade styrkortet och 

inte överlåta allt på den ekonomiansvarige för att en förändring i beslutsfattande 

och ledarskap skall ske i organisationen. Det optimala är, en för organisationen 

lagom stor grupp som kan föra en dialog och uppnå samförstånd. För att länka 

samman organisatoriska processer och system till strategi krävs ledarskap från 

högsta ledningen på grund av flera anledningar. Organisationens strategi skall 

framföras av ledningen som också ansvarar för att hela organisationen är överens 

om strategin. Det är också viktigt att ledningen visar engagemang och kan sprida 

detta vidare för att implementeringen ska bli lyckad. Skulle engagemanget svikta 

t.ex. på grund av en ny ledning kan detta medföra problem. Det är viktigt att alla 

i organisationen är insatta i det balanserade styrkortet, dess strategi samt arbetar 

för att implementera det. Detta ger också positiv feedback till ledningen genom 

frågor och förslag. Medarbetarnas mål ska överensstämma med organisationens 

mål. Ett problem är om framtagningstiden blir för lång, ofta på grund av att or-

ganisationen vill att det skall bli så bra som möjligt. De tror nämligen att de bara 

har en chans att förverkliga framtagningen, men det balanserade styrkortet kan 

och ska förändras med förutsättningarna. Men en implementering lyckas oftast 

även om det balanserade styrkortet inte är komplett. När det balanserade styrkor-

tet sedan är i drift och vanan att arbeta med ett sådant infinner sig, utkristalliserar 

sig de kritiska faktorerna. (Kaplan & Norton, 2001) 

 

 

3.4.3 Konsulterna 

 

Att låta konsulter utforma balanserade styrkort kan medföra problem i form av 

att organisationen betraktar det balanserade styrkortet som en implementering av 
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ett system i stället för ett sätt för styrning. Återigen är det viktigt att ledningen är 

engagerad och delaktig i framtagningen av det balanserade styrkortet. Konsul-

terna utformar kanske ett balanserat styrkort som ger mycket information, men 

inte fångar de kritiska faktorerna, vilket gör att det inte används. Konsulter kan 

också ha en standardplan, vilken de använder till alla organisationer men som 

inte fungerar på samtliga organisationer eftersom de är mycket individuella. 

(Kaplan & Norton, 2001)  

 

 

3.4.4 Hälsoorganisationen 

 

I en undersökning av Inamdar m.fl., där man undersöker införandet av balanserat 

styrkort i hälsoorganisationer, framkom följande: 

 

• Den riktar in organisationen mot en mer marknadsorienterad, kundfokuserad 

strategi. 

 

• Den underlättar, övervakar, fastställer implementeringen av strategierna. 

 

• Den står för kommunikation och samarbetsmekanismer. 

 

• Den adresserar ansvar för presterande genom alla nivåer av organisationen. 

 

• Den står för återkommande feedback för strategin och uppmuntrar ändringar 

mot marknaden och reglerar förändringar. (Inamdar et al, 2002) 

 

De undersökta företagen hade bra visioner och strategier. Anledningen till att 

införa ett balanserat styrkort var att marknadskrafter, såsom konkurrens, ny tek-

nologi och resultatkrav motiverade dem att leta efter effektivare ekonomistyrsy-

stem. Det är viktigt med stöd från ledningen när man implementerar det balanse-

rade styrkortet menar Inamdar m.fl. I genomsnitt, för de undersökta företagen, 

tog det två år att utveckla och implementera det balanserade styrkortet.  Barriä-

rer, som togs upp, var att övertyga ledningen om styrkortets fördelar samt att få 
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ledningens stöd under en lång och svår implementeringsprocess. Framför allt 

gällde det att vinna klinikchefernas förtroende, eftersom de ogillade resursslöse-

riet på grund av införandet av det balanserade styrkortet. 

 

 

3.5 Förändringar ur individens synvinkel 
 

Förändringar leder vanligen till reaktioner i form av motstånd från de berörda. 

Detta är ett rationellt beteende som ligger i människans natur att inte vilja ham-

na i för dem okontrollerbara situationer och därmed utsätta sig för onödiga ris-

ker. Dessa känslor behöver inte bara vara negativa då starka känslor tyder på 

engagemang. Om ledningen lyckas övertala individerna om förändringens för-

delar, kan den i stället driva på förändringen. Yukl (1998). Detta resonemang 

motsägs av Angelöw (1991), som istället menar att förändringar och förnyelse 

är det som utvecklar människans natur och därför är människan i grunden för-

ändringsbenägen. Motståndet till förändring kommer i stället från ledningens 

toppstyrning. I de fall där delaktigheten är större i förändringarna minskar där-

emot risken för motstånd. Det är till och med så att de berörda snarare engage-

rar sig i att förverkliga förändringen (Angelöw, 1991). Schön menar att det 

finns en ”dynamisk konservatism” som på ett dynamiskt och planmässigt sätt 

morverkar att förändringar får fäste. Endast förändringar som bevarar den soci-

ala strukturen accepteras. (Rolf et al, 1993) Vi anser att om individen tror på att 

en förändring är nödvändigt kommer den att vara mer benägen till att förändra 

sig, i motsats till om att individen finner det onödigt och blir negativt inställd 

till förändringen. 

 

Förändringar kan upplevas på tre olika sätt, enligt Angelöw (1991), positivt, 

negativt och likgiltigt. Detta beror bland annat på hur förändringen påverkar 

individen. Oftast är en förändring en kombination av ovan punkter med tyngd-

punkt på någon av dem (Angelöw, 1991).  
 

Hur vi reagerar på förändringar kan också bero på vår personlighet och vår 

bakgrund. Utbildning eller tidigare erfarenhet kan underlätta förståelsen av ett 

händelseförlopp. (Ginsberg, 1994) 
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I teorin finns det ett antal vedertagna orsaker till individers reaktioner på för-

ändringar, men det finns inte några exakta orsaks- och verkanssamband. I en 

organisation uppstår sociala relationer mellan individerna. Styrkan hos dessa 

relationer kan variera. Om en förändring hotar att slå sönder starka relationer, är 

risken stor för motstånd, men i organisationer med svaga relationer kan det vara 

en stimulerande faktor till  förändring. (Angelöw, 1991) 
 

En anledning till individers motvilja till förändring är att de har inarbetade roller 

och känner sig trygga i dessa. En förändring kan äventyra individens ansvar och 

inflytande över sitt arbete. Risken att förlora makt vid en förändring späder på 

denna motvilja. Dock kan denna motvilja vändas om individen uppfattar att för-

ändringen kommer att medföra större inflytande och makt för denna. (Jacobsen 

& Thorsvik, 1998) 

 

Många individer har svårt att inse behovet av en förändring om arbetet för tillfäl-

let fungerar utan problem. Även om förändringen, enligt ledningen, behövs för 

framtida överlevnad saknar de motivation till förändring. (Yukl, 1998)  

 

Om individen inte medverkat i förändringsprocessen, kan det vara svårt att förstå 

nyttan av förändringen vilket är en stark orsak till förändringsmotstånd. Det kan 

också vara så att den verklighet som ledningen lever i inte stämmer överens med 

den de anställda lever i inom organisationen. Beslut kan därför fattas utifrån fel-

aktiga grunder ur ett effektivitetsperspektiv. Detta kan avhjälpas genom att led-

ningen tillvaratar de anställdas erfarenheter och gör dem delaktiga i förändrings-

processen, motviljan till förändring minskar då också. Om individens åsikter 

stämmer överens med ledningens så kan detta istället driva på en förändring. 

Dessutom ligger det, i människan natur, ett behov av förnyelse och utmaningar 

för att stimuleras och utvecklas (Angelöw, 1991). 

 

Tidpunkten för en förändring är mycket viktig. Är den en i raden av förändringar 

kan detta upplevas negativt medan en förändring efter en svår tid för organisa-

tionen kan vara positivt, som ett steg ut ur svackan. (Angelöw, 1991) I detta fall 

menar vi att Ängelholms sjukhus valde rätt tidpunkt att implementera styrkortet 
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eftersom att personalen var lättad och positiv för att de hade blivit ett eget sjuk-

hus igen och därigenom sluppit ett nedläggningshot. 

 

Andra faktorer som påverkar mottagandet av en förändring är individers erfaren-

heter ifrån genomgångna förändringar. Har dessa varit negativa kan en misstro 

spridas till alla förändringar de möter (Yukl, 1998). 

 

Motståndet mot en förändring behöver inte vara en dysfunktion eller ett patolo-

giskt tillstånd enligt Schein (1980). I många fall är det så att individen försvarar 

något som är välkänt, som anses vara rätt och riktigt. (Jacobsen & Thorsvik, 

1998) 

 

Det första som bryts vid en organisationsförändring är det psykologiska kon-

traktet mellan organisationen och individen. Schein (1980) säger att ett psyko-

logiskt kontrakt innebär att det vid varje tidpunkt finns en uppsättning oskrivna 

förväntningar mellan varje medlem av organisationen och de olika ledarna och 

andra i denna organisation. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

 

En förändring kan vidare innebära att oskrivna förväntningar bryts, vilket kan 

leda till motstånd. De svikna förväntningarna kan leda till att man känner sig 

lurad. Förändringar kan medföra att de formella kontrakten ändras, till exempel. 

anställningskontrakt. I detta står bland annat gällande befattningsuppgifter och 

vägledande regler. Vid en förhandling om ett nytt kontrakt kan då den anställde 

anse sig ha rätt att få behålla sitt gamla avtal. Williamson (1975) menar att in-

dividen kan också ställas inför nya krav på ny kunskap och kompetens. Förvär-

vad kompetens kan då, vid en ny befattning vara inaktuell. Ju mer specifik kun-

skapen är ju större blir motståndet. Ett exempel på detta är läkare som ofta är 

specialister på ett område och har gått en lång utbildning för att lära sig detta. 

En förändring för läkaren innebär att denne måste omvärdera sin kunskap och 

det kan vara svårt för de flesta individer. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

 

Bolman och Deal (1991) menar att när en anställd har jobbat en tid inom orga-

nisationen kan arbetsuppgifterna kännas betydelsefulla. En förändring kan in-

nebära att detta fasta meningsmönster som upparbetats under lång tid bryts. En 
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organisationsförändring är en uppgift som måste ge samtidigt som det dagliga 

arbetet pågår och detta kan göra att ändringen kräver extra resurser. Många rea-

gerar på att det krävs för mycket arbete och resurser och man vill inte utföra 

mer än ett arbete och under en redan pressad arbetssituation. Många föränd-

ringar leder till att sociala band bryts. Du kan förlora kontakten med personer 

som du har arbetat med under en längre tid. Kontorsgemenskapen upphör och 

du kan tvingas arbeta med personer du inte tycker om. Trists (1981) studie i 

England under kolgruvornas omorganisation visade att det som de flesta var 

oroliga för var att de sociala banden skulle brytas. (Jacobsen & Thorsvik, 

1998). Vi tror att de flesta människors oro beror på att de sociala banden bryts. 

Att tvingas lämna en trivsam arbetsplats och vara tvungen att lära känna nya 

arbetskamrater, känns förmodligen osäkert. Vi tror många människor kan upp-

leva att det blir en börda att möta nya människor, i stället för att se utmaningen 

och glädjen i att lära känna andra människor. 

 

Ofta betyder förändringar att ett stabilt mönster av makt och inflytande omor-

ganiseras. Egeberg (1984) hävdar att en organisation vid en given tidpunkt är 

en stabil fördelning av makt och varje förändring av organisationen kan innebä-

ra en förändring av den här makten. Detta kan medföra vissa motsätter sig för-

ändringar då de ser att deras inflytande kommer att minska. En förändring kan 

leda till att man blir sittande mindre centralt i informationsflödet, att man förlo-

rar rätten att vara med vid beslut eller att man måste lämna ifrån sig befogenhe-

ter. De som förlorar makt motsätter sig ofta förändringar. (Jacobsen & Thor-

svik, 1998) 

 

 

3.6 Kapitelsammanfattning 
 

I  kapitlet har vi tagit upp de teorier som vi anser ligga till grund för vårt arbete. 

Vi har förklarat det balanserade styrkortet. Teorin om implementeringsproces-

sen finner vi vara centralt. Thompsons och Stricklands modell behandlar sex 

olika områden: organisationsstruktur, fördelning av resurser, administrativa 

styrsystem, belöningssystem, företagskultur och ledarskap. Vi har också belyst 
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andra teorier vid implementeringen, som övergångsproblem, design- och pro-

cessproblem samt avslutningsvis förändringsprocessen ur individsynvinkel I 

kommande kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet och koppla 

det till de aktuella teorierna. 
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4. Analys 
 

 

 
Under de följande sidorna kommer vi att redovisa för vår analys. Vi har utgått 

ifrån våra tre besöksintervjuer och våra valda teorier.Vi redogör för vilka pro-

blem som har uppstått under implementeringen av det balanserade styrkortet 

på Ängelholms sjukhus.  

 

 

 

4.1 Balanserat styrkort på Ängelholms sjukhus 
 

VD:n beslutade att implementera det balanserade styrkortet då Ängelholms 

sjukhus hade blivit bolagiserat. Efter att ha förankrat beslutet i ledningen utsågs 

två ansvariga för projektet. De hade begränsad kunskap om det balanserade 

styrkortet. Konsulter anlitades för att undervisa och stödja implementeringen. 

Konsulterna utbildade först de ansvariga. Tillsammans utvecklade de ett över-

gripande styrkort. Sedan utbildades avdelningsansvariga med personal för att 

skapa egna styrkort för avdelningen. Då det balanserade styrkortet var framtagit 

ansåg de ansvariga att de inte behövde någon hjälp ifrån konsulterna att imple-

mentera styrkortet,  vilket var början till avstannandet av processen.  

 

När ledningen ska göra en förändring i organisationen eller företaget, vet de att 

det kan leda till en rad olika händelser. Ängelholms sjukhus valde att imple-

mentera det balanserade styrkortet för att ledningen ville arbeta med en enkel 

metod som dessutom var tredimensionell. I följande kapitlet ska vi analysera 

Ängelholms sjukhus tillvägagångssätt kontra det som teorierna har visat oss i 

föregående kapitel. Vad var det ledningen på sjukhuset kunde ha gjort annor-

lunda? 

 

Under arbetets gång har vi genomfört tre besöksintervjuer med personer i led-

ningen och ansvariga för implementeringen vid tiden för införandet på Ängel-
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holms sjukhus. Visionen till styrkortet tog den dåvarande VD:n fram. Denna 

granskade ledningen och kom med förslag till förändringar. Varje klinik eller 

avdelning fick sedan ta fram sitt styrkort och detta kopplades sedan till ledning-

ens vision och mål för organisationen. Detta system valdes för att VD:n tyckte 

att det var enkelt att arbeta med och det gav en bra uppföljning av ekonomin.  

 

Att implementera det balanserade styrkortet i en hälsoorganisation såsom Äng-

elholms sjukhus hade alla möjligheter att lyckas. Voelker menar att konkurren-

sen inom hälsoorganisationerna hårdnar och en hårdare granskning av hur man 

behandlar patienterna står i centrum. Ekonomin kan nu bli en avgörande punkt 

när det gäller det medicinska behovet. Det balanserade styrkortet fångar denna 

komplexitet och dynamik som finns inom hälsoorganisationerna och det är 

dessutom ett system som närmar sig ledningen (Voelker et al, 2001). Vid den 

tidpunkten då Ängelholms sjukhus valde att implementera det balanserade styr-

kortet hade sjukhuset brutit sig loss från en organisation med Helsingborgs 

sjukhus. Då var Ängelholms sjukhus fristående. Dessutom bestämde lands-

tingspolitikerna att sjukhuset skulle bli ett aktiebolag. Detta var en faktor som 

gynnade implementeringen. 

 

Det balanserade styrkortet har både styrkor och svagheter. Styrkorna är att det 

kombinerar finansiella och icke finansiella mått, samt att det kan mäta företaget 

helt eller delvis. Det balanserade styrkortet ser också till framtiden och inte bara 

till de historiska siffrorna. Svagheterna är att det kan ta resurser från områden 

som kan vara viktiga för aktieägarna (Parmenter, 2002). Det som Ängelholms 

sjukhus gjorde var att varje klinik eller avdelning fick utforma sitt eget styrkort 

utifrån ledningens visioner och mål, anpassat efter deras sätt att arbeta. Många 

hade lättare att ta till sig det balanserade styrkortet eftersom det upplevdes som 

deras trots ledningens instruktioner. 

 

 

4.2 Implementeringen ur ett strukturperspektiv 
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Vi använder Thompsons och Stricklands modell för att analysera implemente-

ringen av det balanserade styrkortet på Ängelholms sjukhus.   

 

  

4.2.1 Organisationsstruktur 

 

Tre punkter är viktiga. Det gäller att utveckla en stödjande organisationsstruk-

tur för att lyckas med strategin. Personerna som ska arbeta med den måste ha 

rätt kompetens i form av kunskap, ledarskap och konkurrenskraft. Slutligen 

måste rätt man finnas på rätt plats (Thompson & Strickland, 1992). Ängelholms 

sjukhus hade inte den optimala organisationsstrukturen för att detta skulle lyck-

as. Det fanns inte tillräckligt med kunskap hos personerna som arbetade med 

styrkortet, vilket framkom i intervjuerna. Den dåvarande VD:n och ett par and-

ra personer i ledningen hade dock tidigare erfarenheter av systemet. De ansva-

riga hade emellertid begränsad kunskap och saknade erfarenhet om implemen-

tering av balanserade styrkort. Detta skulle kompenseras av konsulter. I det 

inledande skedet utbildade konsulterna de ansvariga och sedan med dem, övrig 

personal. Vi anser att den tredje punkten, rätt person på rätt plats, inte kan upp-

fyllas främst på grund av den bristande erfarenheten. 

 

 

4.2.2 Resursfördelning 

 

Vid implementeringen hamnar budgeten i fokus och för att resursfördelningen 

ska bli så effektiv som möjligt menar Thompson och Strickland att det måste 

finnas en plan för hur kontroller och uppföljning ska göras. Det krävs också 

tillräckligt med tid, utbildning och ekonomiska medel för att varje enhet ska 

lyckas (Thompson & Strickland, 1999). Ängelholms sjukhus valde att avsluta 

kontakten med konsulterna på ett tidigt stadium. Det här gjordes inte av kost-

nadsskäl utan de ansvariga ansåg att de hade kommit så långt att de själva kun-

de slutföra implementeringen. Vi anser att de inte tillvaratog de möjligheter 

som deras resurser tillät. Detta menar vi beror på den bristande erfarenheten, 

vilket medförde att förståelse saknades för vilka svårigheter som fortfarande 

kvarstod. Detta ledde till att de satsade stort i början och trodde det skulle 
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räcka. Vi anser att ledningen ska sörja för att de tilldelade resurserna utnyttjas 

och att de används på rätt sätt.  

 

 

4.2.3 Administrativa styrsystem 

 

Det balanserade styrkortet implementerades och användes parallellt med tidiga-

re styrsystem. Detta anser vi var ett misstag då det inte tvingade personalen till 

att använda styrkortet i det vardagliga arbetet utan gav utrymme till att stanna 

kvar i gamla rutiner. Det här gjorde att det balanserade styrkortet i huvudsak 

användes då ledningen efterfrågade det. Svagheten är att det är designat för 

ledningen, för att förse den med en helhetsbild av prestationen i hela företaget. 

Det är inte avsett och applicerbart på fabriksgolvet. ( 

 & Noble, 1997) Detta bör kunna förbättras, då det balanserade styrkortet en-

dast är ett ramverk. Som ett stort övergripande och användarvänligt system, 

skulle det kunna effektivisera hanteringen av data anser vi, samt leda till säkra-

re resultat vid uppföljning. 

 

 

4.2.4 Belöningssystem 

 

 Thompson och Strickland menar att om ledningen tar fram ett belöningssystem 

som är baserat på strategin motiverar man personalen. Det här är det bästa sättet 

att motivera personalen, eftersom det blir en personlig belöning (Thompson & 

Strickland, 1999). Ängelholms sjukhus använde sig av ett belöningssystem som 

innebar att man införde resultatlön som var baserat på det balanserade styrkor-

tet. Intervjupersonerna menar att om personalen inte var intresserade av annat 

ville de i alla fall ha en julbonus. Detta fungerade bra i början för sjukhuset, då 

det fanns möjlighet att effektivisera, vilket var grunden för resultatlönen. Sena-

re började landstingspolitikerna att motarbeta verksamheten genom att förbjuda 

sjukhuset att utnyttja sin överkapacitet. Sjukhuset fick inte ta emot patienter 

ifrån andra sjukhus, inte heller försäkringspatienter, eftersom turordningen an-

nars skulle bli orättvis. Följden blev att lönsamheten sjönk och därmed brast 

sjukhusets ovan nämnda intentioner. Outnyttjad kapacitet innebär resursslöseri. 
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Landstingspolitikernas beslut har lett till en ineffektiv onödigt kostsam sjuk-

vård.  

 

 

4.2.5 Anpassa företagskultur 

 

De intervjuade menar att läkarna har en väldigt stark kultur och att de har 

mycket svårt att ta till sig vad som sägs till dem. För att lyckas med en imple-

mentering krävs dock att företagets kultur och företagets strategi stödjer var-

andra och går mot samma mål. Fungerar inte det måste man finna en lösning på 

detta vilket inte är lätt (Thompson & Strickland, 1999). En av de intervjuade sa 

att läkarna brukar somna när det inte är en läkare som talar. Därför användes 

läkare ifrån Jönköpings landsting för att informera om det balanserade styrkor-

tet. De hade erfarenhet av en lyckad implementering i Jönköpings landsting. 

Detta gjorde läkarna i Ängelholm mer positiva till det balanserade styrkortet. Vi 

anser att det här var av betydelse för att övervinna barriären mellan läkare och 

ledning.  

 

 

4.2.6 Strategiskt ledarskap 

 
Ledningen har ett stort ansvar i en organisation. Klara strategier och mål leder 

till att medarbetarna vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Leda-

ren måste kunna ge både positiv och negativ feedback till sina medarbetare 

(Michlisch, 2000). Ledningen i sjukhuset valde ut två stycken handledare som 

skulle arbeta med personalen t ex i form av utbildning. De säger att i början var 

det jobbigt och att den här delen av arbetet var dryg eftersom det var en stor 

förvirring kring alla begrepp. Som vi nämnt tidigare tycker de nu i efterhand att 

de hade inte den erfarenheten som behövdes för att klara denna uppgiften. Alla 

som vi har intervjuat var dock överens om att den drygaste delen av processen 

var att arbeta mot den skepsis som fanns inom personalen. Ledningen på sjuk-

huset hade konferenser med personalen och den dåvarande VD:n skickade ut 

veckoblad med information via nätet varje vecka. Intresset för denna informa-
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tion anser vi avta under projektets gång. Vi anser att det är viktigt att medarbe-

tarna är engagerade i projektet. Det är ledningens uppgift att underhålla detta 

engagemang och visa intresse för medarbetarna. Ledningen måste tydligt visa 

att det balanserade styrkortet är viktigt.  Endast faktorn att man uppmärksam-

mar aktiviteter och mäter dessa leder till förbättring (Graham, 2003). 

 

Ett bra strategiskt ledarskap innebär att man ska kunna utveckla en strategi, 

förbättra den och kunna fullfölja den hela vägen. Generellt uppstår de flesta 

problem för att ledningen inte är beredd på de problem som kan uppstå. 

(Thompson & Strickland, 1999) Ängelholms sjukhus klarade de första punkter-

na bra, men lyckades inte med att få det balanserade styrkortet integrerat i or-

ganisationen och ledningen gjorde ingen ordentlig uppföljning.  

 

Orsak- och verkansambandet är viktigt för att förfina och göra det lättillgängligt 

för personalen och organisationen (Mckay, 2002). Vi anser att en uppföljning 

av utbildningen och kontroll av personalens förståelse för orsak- och verkans-

sambandet krävs, Det är personalen som vidarutvecklar det balanserde styrkor-

tet.  

 

Snabb feedback är viktig för att påverka personalens beteende och för att öka 

effektiviteten (idem). En av de intervjuade sa att ledningens arbete inte slutade 

för att implementeringen var klar utan det gällde att ledningen fortsatte att arbe-

ta. Det gäller att det finns en ständig aktivitet och uppföljning från ledningen. 

Vi menar att ledningen måste ha tålamod och uthållighet för att förändringen 

ska fastna hos medarbetarna. Ledningen på Ängelholms sjukhus slutade efter 

en tid att efterfråga det balanserde styrkortet, vilket ledde till att aktiviteten av-

stannade. Har man en ledning som är ointresserad kan man lika gärna lägga ner 

hela projektet menade intervjupersonen. Vi anser det viktigt med en aktiv led-

ning vid implementeringen, då det är grunden för hela processen.  

 

 

4.3 Problem vid implementeringen av balanserade styrkort 
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Kaplan och Norton nämner tre olika problem som är vanliga vid implemente-

ringen av det balanserade styrkortet. Det är övergångsproblem, designproblem 

och processproblem. Med övergångsproblem menas de problem som uppstår 

om ett företag tar över ett annat och det ena företaget har styrkort (Kaplan & 

Norton). Detta var inget problem vid Ängelholms sjukhus utan en fördel, efter-

som de precis hade blivit ett fristående sjukhus samt aktiebolag. Ledningen 

hade själv möjlighet att välja på vilket sätt verksamheten skulle styras. Den 

andra fallgropen, designproblem, innebär att det utformas ett styrkort som för-

medlar organisationens strategi på ett dåligt sätt. Ledningen måste vara engage-

rad. De största problemen uppstår när allt delegeras ut till mellanchefer (Kaplan 

& Norton). En av intervjupersonerna berättade att man använde sig av Jönkö-

pings lasarett som hade implementerat ett styrkort som var mycket lyckat. In-

tervjupersonerna menar att det fanns lite problem på vägen, men det var när de 

kom till processnivån som de riktiga problemen uppstod. Ledningen lyckades 

aldrig få integrerat i organisationen och därför blev det inte en del av persona-

lens vardag.  

 

Ängelholms sjukhus fick hjälp av två konsulter som kom från Jönköpings lasa-

rett. Kaplan och Norton menar att problem kan utstå när konsulterna använder 

sig av standardupplägg. Det gäller att studera varje organisation eftersom alla är 

speciella (Kaplan & Norton, 2001). Sjukhuset använde sig av den mall som 

fanns från Jönköpings lasarett, då deras styrkort hade varit otroligt lyckat. Men 

de skulle tagit fram ett eget styrkort som passade Ängelholms sjukhus och var 

speciellt för det. Ledningen gjorde ytterligare ett fel när de tackade nej till mer 

hjälp från konsulterna. Intervjupersonerna menar att ledningen trodde att de 

skulle klara av mer än de gjorde. Hade man tagit emot mer hjälp hade det kan-

ske gått bättre. 

 

 

4.4 Förändringar ur individens synvinkel 
 

Människor och deras olika reaktioner på förändringar har vi ägnat en stor del av 

vårt arbete åt. Alla tre intervjupersonerna var överens om att den svåraste delen 
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av arbetet var att få personalen intresserad av det nya systemet. Många tyckte 

att det var ledningens ansvar att ta hand om ekonomin. Det är inte konstigt om 

vi reagerar vid en förändring, eftersom det är naturligt då vi utsätts för onödiga 

risker och Det medför att när vi förlorar kontrollen över situationen. Hur vi rea-

gerar på förändringar kan också bero på vår personlighet och bakgrund. Det kan 

vara utbildning eller tidigare erfarenhet som underlättar förståelsen av ett hän-

delseförlopp. (Ginsberg, 1994) Läkare är ett exempel på detta menar William-

son (1975). De har gått en lång utbildning och har specialkunskap inom ett om-

råde. Utsätter man dessa personerna för en förändring, innebär det att de måste 

omvärdera sin kunskap vilket leder till motståndstagande från vederbörande 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

En annan anledning kan vara att ledningen styr och personalen känner att led-

ningen inte förstår och lyssnar på dem. Om ledningen lyckas övertala indivi-

derna om förändringens fördelar, kan den i stället driva på förändringen (Yukl 

1998). På Ängelholms sjukhus var detta inte ett problem eftersom ledningen 

gjorde vad de kunde för att nå ut till alla i personalen och besvara deras frågor 

på bästa sätt. Givetvis kan det finnas någon person som har känt sig nonchale-

rad eller missförstådd och vilket kan ha lett till missnöje från dennes sida.  

 

Det finns givetvis andra faktorer som kan inverka på människors reaktioner på 

förändringar. Det kan bero på den personliga erfarenheten eller bakgrunden. 

När en person har arbetat en tid inom en organisation kan vederbörande känna 

att arbetsuppgifterna är betydelsefulla. En förändring kan göra att ett uppbyggt 

mönster kommer att brytas. Vi tror att de flesta människors oro beror på att de 

sociala banden bryts. Att tvingas lämna en trivsam arbetsplats och vara tvungen 

att lära känna nya arbetskamrater, känns förmodligen osäkert. Vi tror många 

människor kan uppleva att det blir en börda att möta nya människor, i stället för 

att se utmaningen och glädjen i att lära känna andra människor. En förändring 

inom organisationen måste dessutom ske parallellt med det dagliga arbetet. 

Vissa människor kan tycka att det blir för tidskrävande arbete. De vill inte utfö-

ra mer arbete när de redan har en mycket pressad arbetssituation (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998). På Ängelholms sjukhus utbildades personalen under två dagar, 

då stängdes  kliniken där de arbetade. Vi anser att det är viktigt att kunskap och 
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förståelse genomsyrar hela organisationen. Ledningen valde att ta in extra per-

sonal under implementeringen för att underlätta för den ordinarie personalen. 

 

Förändringar kan upplevas på tre olika sätt, enligt Angelöw (1991): positivt, 

negativt och likgiltigt. Detta beror bland annat på hur förändringen påverkar 

individen. På Ängelholm sjukhus uppfattade de flesta i personalen implemente-

ringen på alla tre sätten över en tidsperiod. Till en början upplevdes den som 

positiv. Ängelholms sjukhus hade blivit självständigt efter ett påtvingat samar-

bete med Helsningborgs sjukhus. Personalen var till början engagerad för att 

driva förändringen vidare. Under implementeringen ändrades förhållandena 

vilket ledde till osäkerhet inför framtiden. Implementeringen kändes nu negativ, 

då personalen inte såg någon användning för den. Personalen använde fortfa-

rande det gamla systemet och det balanserade styrkortet efterfrågades inte. Ju 

längre tiden gick blev personalen likgiltig inför förändringen. Enligt Yukl 

(1998) kan individer sakna motivation till förändring även om det, enligt led-

ningen, behövs för framtida överlevnad. 

 

Tidpunkten för en förändring är mycket viktig. Är den en i raden av förändring-

ar kan det upplevas negativt medan en förändring efter en svår tid för organisa-

tionen kan kännas positivt, som ett steg ut ur svackan. (Angelöw, 1991) I detta 

fall menar vi att Ängelholms sjukhus valde rätt tidpunkt att implementera styr-

kortet eftersom att personalen var lättad och positiv för att de hade blivit ett 

eget sjukhus igen och därigenom sluppit ett nedläggningshot. 

 

 

4.5 Kapitelsammanfattning 
 

I detta kapitel har vi analyserat Ängelholms sjukhus utifrån de aktuella teorier-

na. En stor del av analysen inriktar sig på motstånd för förändringar. Vi finner 

att ledarskap har en central roll och att kunskap och förståelse samt utnyttjandet 

av resurser är viktiga. Den speciella företagskulturen, eller professionskulturen 

inom sjukvården där ledningen är förskjuten i förhållande till resten av organi-
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sationen på grund av att läkarna inte anser sig tjäna ledningen utan patienterna. 

I följande kapitel presenterar vi våra slutsatser utifrån vår analys. 
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5. Slutsatser 
 

 

I kapitlet presenterar vi vårt resultat utifrån vår analys. Vi ger en beskrivning 

av de viktiga problemområden samt sammanställer dess., Avslutningsvis ger vi 

förslag på fortsatt forskning.  

 

 

 

5.1 Resultat 
 

Under vår undersökning av Ängelholms sjukhus implementering av det balan-

serade styrkortet har vi kommit fram till följande. Att implementeringsproces-

sen till en början gick bra. De genomförde ett stort arbete med att förankra det 

balanserade styrkortet hos medarbetarna och få dem att förstå vikten av det. 

Detta trots en stark professionskultur inom sjukvården. Vi anser att det beror på 

att ledningen och projektgruppen var engagerade och därmed lyckades motive-

ra medarbetarna. Vi finner det viktigt att motivera medarbetarna och då krävs 

det att ledningen är engagerad. En engagerad ledning lyckas med detta genom 

ett aktivt ledarskap. Ett aktivt ledarskap anser vi vara kärnan till att lyckas med 

implementeringen av det balanserade styrkortet.  

 

På Ängelholms sjukhus fanns resurserna för att fullfölja implementeringen av 

det balanserade styrkortet. Till en början användes resurserna på ett bra sätt, 

genom att skaffa den kunskap som saknades. Till detta anlitades konsulter. Ef-

ter att ha utbildat personalen och tagit fram styrkortet lades mindre resurser på 

att implementera det i organisationen. Det är en förutsättning att ha de resurser 

som krävs för att påbörja en implementering av ett balanserat styrkort. För att 

lyckas med implementeringen anser vi att organisationen utnyttjar resurserna 

som finns att tillgå och på rätt sätt. Vi tror att organisationer kan fokusera på att 

de har resurserna som krävs för en implementering för att sedan inte utnyttja 

dessa. 
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För en lyckad implementering krävs kunskap om det balanserade styrkortet hos 

samtliga medarbetare. Då kunskapen var knapp i organisationen tog Ängel-

holms sjukhus hjälp av konsulter för att utbilda medarbetarna. De projektansva-

riga medger att de inte hade den kunskap som krävdes för att implementera 

styrkortet på egen hand. Trots detta avböjde de fortsatt hjälp av konsulterna fast 

dessa påtalade behovet. De projektansvarigas okunskap och bristande erfaren-

het var en av de bidragande orsakerna till att implementeringen misslyckades. 

Vi anser att kunskap och förståelse är viktigt för att en organisation ska lyckas 

med implementeringen av det balanserade styrkortet. Den kunskap som krävs 

finns oftast inte i organisationen från början utan är något som måste skaffas. 

Det kan ske genom utbildning och konsulthjälp.  

 

Som vi påtalade tidigare så är motiverade medarbetare viktigt men att det byg-

ger på ledarskap. Ledningen kan motivera medarbetarna på olika sätt. Vi anser 

att belöningssystem är bra vilket vårt fallföretag använde. Det ger organisatio-

nen en möjlighet att förankra implementeringen.  Det är trots allt utbildning 

som leder till kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att det balan-

serade styrkortet ska kunna utvecklas i organisationen.  

 

Vi anser även att ledningen bör visa intresse och hänsyn till individen. En or-

ganisation består av individer och de reagerar olika på förändringar. Detta leder 

till olika typer av motstånd. För att motverka dessa behöver ledningen veta 

bakgrunden. För att utveckla individen krävs bra kommunikation, snabb feed-

back samt konstruktiv kritik såväl positiv som negativ. Det här anser vi finns i 

ett aktivt ledarskap. 

 

Vid tidpunkten då Ängelholms sjukhus skulle implementera det balanserade 

styrkortet var de yttre omständigheterna bra, vilket tydde på att implemente-

ringen skulle bli lyckad. Detta ändrades under arbetets gång då landstingspoli-

tikerna ändrade förutsättningarna. Vi finner det viktigt att premisserna inte änd-

ras under arbetets gång och att organisationen väljer en tidpunkt som är relativt 

lugn, så att det finns tid att integrera systemet i verksamheten. Implementering 

tar tid. På Ängelholms sjukhus tog implementeringen betydligt längre tid än 

beräknat. Det här bör dock inte utgöra något problem om organisationen har 
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tålamod och uthållighet Vi anser att detta är en viktig punkt för att lyckas. Vi 

menar att Ängelholms sjukhus inte uppfyllde det här kriteriet vilket var en av 

anledningarna till att implementeringen inte lyckades. 

 

 

5.2 Sammanfattning av problemområdena 
 

Vi har tagit fram en modell som enkelt illustrerar vårt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anser att de viktiga problemområdena som en organisation bör uppmärk-

samma är följande: 

 

Aktivt ledarskap placerar vi i centrum av modellen då detta är grunden för hela 

implementeringsprocessen och styr hur en organisation lyckas med de övriga 

områdena.  

Utnyttja resurserna betyder att de medel ledningen disponerar över används 

rätt. 

Kunskap och förståelse för det balanserade styrkortet och varför det implemen-

teras måste genomsyra hela organisationen. Detta är också viktigt efter imple-

menteringen för driften av det balanserade styrkortet samt den ständigt pågåen-

de förbättringen av det. 

AKTIVT  LEDARSKAP

Utnyttja 
resurser 

Motiverade 
Medarbetare 

Tålamod och 
Uthållighet 

Tidpunkt Kunskap och 
Förståelse 

Intresse och Hän-
syn till Individen 
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Intresse och hänsyn till individen för att minska motståndet mot förändring 

och få individen att känna trygghet. 

Motiverade medarbetare är vad som krävs för att de ska ta till sig kunskapen 

och tillämpa den i organisationen. 

Tålamod och uthållighet måste genomsyra organisationen från ledningen till 

medarbetare för att slutföra implementeringen, skapa nya rutiner och börja an-

vända styrkortet. 

Tidpunkten är viktig för att yttre omständigheter inte ska åsidosätta implemen-

teringen. 

 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

En möjlighet är att göra en kvantitativ undersökning på ett eller flera sjukhus, 

där samtliga i personalen får svara på en enkät angående implementeringen av 

ett nytt system, men också hur de upplever förändringsarbete i organisationen. 

Exempel på problemformuleringar kan vara: 

 

• ”Hur implementeringen av ett nytt styrsystem påverkar individen” 

• ”Individens roll i implementeringsarbetet” 
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Frågeformulär: 

 

1. Vad var bakgrunden till att införa BSC / varför infördes BSC? 

2. Hur arbeta ledningen med projektet? 

3. Hur länge var du delaktig i processen?  

4. Anser du att införandet varit lyckat? 

5. Vilka delar av implementeringen upplevdes som svårare?(Vad, varför, 

kunde man förutse, hur) 

6. Man kan inte planera för alla detaljer, var det något som kom fram under 

resans gång som hade underlättats av att ha varit förberedd på? 

7. Hur engagerade ni medarbetarna att arbeta och införa BSC? 

8. Fanns det skepsis och osäkerhet inför implementeringen ibland medarbe-

tarna? 

9. Om så, hur hanterade ni det? 

10. Förståelse hos personalen? För BSC och införandet 

11. Kommunikationen med personalen? (Framsteg, syns de bättre nu? Resul-

tathantering) 

12. Avsattes det tillräckligt med resurser i form av tid, utbildning och pengar 

från början? 

13. Hur påverkade implementeringen av BSC arbetsbördan för de anställda?  

14. Projekttrötthet? 

15. Hur tror du medarbetarna upplever införandet och användandet av BSC? 

16. Uppföljning- mäta rätt, dvs rätt mått, målöverensstämmelse med strategi 

och vision 

17. Vad anser du vara fördelarna med BSC för Ängelholms sjukhus? 

18. Konsulter, standardkoncept 

19. Kultur 


