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Purpose: The purpose of the case study is to find out 
how the company keeps its balanced 
scorecard up to date. We do this by studying 
change and learning occurred so far in Locum 
in relation to the renewal of the balanced 
scorecard. 
 

Methodology: We have used a qualitative method based on 
semi-structured interviews. 
 

Theoretical perspectives: To understand the background and 
prerequisites for renewal we have built up a 
theoretical framework consisting of theories 
concerning:  
Regular routines for maintenance and 
development of the balanced scorecard, 
learning organizations through Senges five 
disciplines, single- and double loop learning, 
theory of action and theories on change and 
resistance to change. These theories have 
been summarized to a framework for analysis. 
 

Empirical foundations: The study is based on data which we have 
received through internal documents, annual 
reports and four interviews with employees of 
the studied organization. By analyzing this data 
we have reached a conclusion. 
 

Conclusion: An active involvement of employees throughout 
the organization is the foundation for keeping 
the balanced scorecard alive. Learning is 
achieved by this involvement. 
 

 



Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att utifrån lärandet och de förändringar som hittills skett i 
styrkortsarbetet beskriva och analysera hur Locum håller sitt balanserade styrkort 
levande. Forskare inom styrkortsområdet framhåller att styrkorten kontinuerligt måste 
uppdateras för att kunna spegla företagets situation. Lärandet anses vara en förutsättning 
för förändring, därför inriktas studien på hur förändring och lärande i företaget håller det 
balanserade styrkortet levande. I den teoretiska referensramen har en cirkelrutin för 
förnyelse av det balanserade styrkortet tagits fram utifrån befintlig teori inom området. 
Den kvalitativa studien omfattar datainsamling i form av interna dokument, 
årsredovisningar och fyra semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på olika nivåer i 
Locums organisation. Av studien har framkommit att aktivt involverande av medarbetare 
på alla nivåer i organisationen utgör grunden för att hålla styrkortet levande genom 
lärande. Locum har på det viset lyckats med sitt styrkortsarbete. Studien har även visat på 
att Locums styrkortsarbete är i linje med svensk forskning som pekar på vikten av att 
involvera medarbetare. 
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1. Inledning 
Ekonomiska transaktioner förekom redan för tusentals år sedan, men den industriella re-
volutionen på 1800-talet medförde att mätandet av ekonomiska resultat spelade en allt 
viktigare roll. Sedan dess har olika modeller utvecklats för att lönsamt styra företag, men 
även för att följa upp resultat (Kaplan & Norton 1999). General Motors Corporation var 
ett av de första företagen som redan på 1920-talet utvecklade ett ekonomiskt kontrollsy-
stem. Det gjorde de genom decentraliserat ansvar och koordinerad kontroll, där olika en-
heters prestationer mättes och övervakades. Enheterna samlades och gav möjlighet för 
ledningen att överblicka och samordna de annars decentraliserade enheterna (Macintosh 
1985).  

Ewing och Samuelsson (1997) beskriver att metoder för att förbättra styrningen historiskt 
sett oftast bara fokuserat på enskilda aspekter såsom tid (ex. Just In Time) eller kvalitet 
(ex. Total Quality Management). Företag anammade den metoden som vid den tidpunk-
ten ansågs vara mest aktuell, vilket medförde förbättringar på det aktuella området. Dessa 
metoder för styrning kan komplettera varandra då de tar hänsyn till flera olika områden. 

I slutet av 1900-talet då industrisamhället gick över till informationssamhälle förlorade 
det traditionella sättet att mäta prestationer i företag med ensidigt finansiellt fokus sin re-
levans. Med en mer snabbföränderlig miljö var företagsledningarna tvungna att tänka om 
och omorientera sig. De traditionella måtten räckte inte längre, eftersom de endast av-
speglade historiska värden och händelser (Kennerly & Neely 2002). Professorn Robert S. 
Kaplan och konsulten David P. Norton menade att de finansiella måtten gav dålig väg-
ledning för aktuella och framtida mål. De undersökte problemet och presenterade 1992 i 
Harvard Business Review Balanced Scorecard (BSC) som utöver de finansiella måtten 
även innefattar icke-finansiella mått. BSC utformas som en karta med flera perspektiv 
och tidsdimensioner utifrån företagets strategi och vision, som sedan omvandlas till mål 
och mått.  

Företag får genom BSC en bättre helhetsbild av sin verksamhet och kan mäta sina dåtida, 
nuvarande och framtida prestationer, dessutom blir det långsiktiga tänkandet tydligare då 
fokusen tas ifrån kortsiktig styrning (Kaplan & Norton 1992; 1999). Olve, Roy och Wet-
ter (1999) menar att BSC kan innebära en möjlighet för företag att öka och bevara sin 
lönsamhet även i framtiden genom att ta vara på de kunskaper och kompetenser som 
finns. Modellen kan anpassas till företagets verksamhet, på så sätt kan varje företag ut-
veckla sitt eget BSC utifrån de egna förutsättningarna (Kaplan & Norton 1992; 1999). 

Konceptet skiljer sig markant från de traditionella måtten och intresset för BSC har varit 
avsevärt stort redan från starten. Dess succé var så stor att det 1997 hamnade på Harvard 
Business Review:s lista över 1900-talets mest inflytelserikaste idéer (Bible, Kerr & Zani-
ni 2006).  Det balanserade styrkortet är även det styrmedel som har kritiserats minst och 
fått mest erkännande och acceptans. En enkätundersökning genomförd av Bain & Com-
pany på ungefär 700 företag på fem kontinenter visade att det balanserade styrkortet an-
vändes av 62 % av de svarande organisationerna (Pantao et al 2006). Många företag har 
börjat använda BSC efter att ha insett att beroendet av materiella anläggningar på lång 
sikt är mindre viktigt än kundrelationer, innovationsförmåga och processkunnande. Ett av 
dessa företag är uppsatsens undersökningsobjekt Locum, som 1997 började arbeta med 
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BSC. Locum är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på 
cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Företagets ägare är Stockholms 
läns lansting och deras största hyresgäster är sjukvården i Stockholms län (Locum.se 
2008).  Locum implementerade det balanserade styrkort som ett sätt att målstyra verk-
samheten och har under de senaste elva åren följt upp och anpassat sitt balanserade 
styrkort. 

1.1. Problematisering 

 
Som tidigare nämnts sätter informationssamhället nya standarder på marknader och den 
tekniska utvecklingen går allt snabbare. Det förändrar förutsättningarna för de strategier 
som ligger till grund för företagens balanserade styrkort. Burns och Scapens (2000) och 
Kennerly och Neely (2002) nämner att utvecklingen av effektiva mätsystem har fått 
mycket uppmärksamhet från akademiker och praktiker, men ingen av dem har på ett till-
fredställande sätt tagit sig an hur mätsystem bör omvandlas över tiden för att förbli aktu-
ella och relevanta. Trots att många organisationer tagit sig an projekt för att utforma och 
implementera bättre mätsystem som ska passa aktuella omständigheter, ägnas inte lika 
mycket tid åt hur mätsystemen hålls aktuella över tid. Man är fast i dagens händelser och 
tänker inte på hur dessa kan komma att påverka morgondagen. 
 
Neely har tillsammans med andra identifierat fyra grundläggande processer hos mätsy-
stem: design, implementering, skötande och uppdatering. Det som avgör om mätsystemet 
är lyckat är att inom dessa processer ställa frågan; Hur ska vi mäta? (Pantao et al 2006). 
Niven (2002) säger att det balanserade styrkortet är ett stort projekt för utveckling. Hall-
gårde & Johansson (1999) menar att organisationen verkar i en ständigt föränderlig yttre 
och inre miljö och att förändringar i omvärlden även kräver motsvarande förändringar i 
företagens styrning.  

Tillgängligheten på kunskap får kunden att ställa högre krav och anställda vill ha en mer 
framträdande roll i organisationens framgång. Det är exempel på faktorer som påverkar 
det balanserade styrkortet. Strategier och mått kan komma att testas och bytas ut mot nya 
(Niven 2002). Det är viktigt att strategier, mått och styrmedel är dynamiska så att de fort-
sätter reflektera det som är viktigt för organisationen (Kaplan & Norton 1999 s 25; Ken-
nerly & Neely 2002). Med andra ord måste strategier, processer och kapaciteterna i orga-
nisationen spegla intressenternas behov (Kennerly et al 2003). 

Frågan är hur det balanserade styrkortet kan användas parallellt med en föränderlig miljö. 
Svaret har varit att underhålla och även utveckla det balanserade styrkortet. Alltså räcker 
det inte med att införa styrkortet för att få det att fungera på lång sikt. Det måste även 
stödjas av processer och procedurer för att bli en integrerad del i organisationen som ser 
till att mätsystemen modifieras och revideras i samma takt som omständigheterna föränd-
ras (Kennerly & Neely 2002, Niven 2002). Om så inte är fallet kommer mätningen att 
kunna jämföras med ett helt finansiellt fokuserat system som idag anses vara olämpligt 
(Kennerly et al 2003, Kennerly & Neely 2002). 
   
Nedbrytningen av styrkortet på olika verksamhetsdelar i form av mål och mått gör det 
möjligt att koppla ihop det dagliga arbetet med morgondagens och anpassa verksamhets-
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styrningen på ett sätt som känns relevant och kännbart för alla nivåer i organisationen 
(Olve et al. 1999; Niven 2002). Det är människorna i organisationen som ska översätta 
vision och strategi till konkret handling, vilket kan inbegripa förändring av beteende och 
utveckling av kompetens. Sammantaget kan det innebära att en förståelse för sambanden 
mellan vad man gör och företagets framgång skapas på individ- och företagsnivå, vilket 
bidrar till förändring och utveckling av det balanserade styrkortet samtidigt som det tjänar 
som grund för en lärande organisation (Olve et al 1999). Både Niven (2002) och Olve et 
al (1999) menar att styrkortet handlar om att bygga upp en lärande organisation - att stän-
digt utvecklas och förändras, för att företaget även i framtiden ska vara konkurrenskraf-
tigt. Samtidigt menar Olve et al (1999) att kommunikationen av mål och mått då måste 
fungera. 
   
Lärande är en förutsättning för förändring, där individen omvandlar sitt sätt att tänka, 
handla och uppleva i relation till sin omgivning eller inom ramen för den kontext organi-
sationen ger (Granberg och Ohlsson 2004). När företag uppmuntrar individer att uttrycka 
sig underlättas förnyelse av företag (Angelöw 1991). Kennerly & Neely (2002) refererar 
till Senge (1992) som menar att den komplexa värld organisationer befinner sig i idag 
innebär att de måste lära för att hantera fortlöpande förändringar och på så vis nå fram-
gång. För att förstå lärande som förutsättning för förändring gäller det alltså att identifiera 
på vilken organisatorisk nivå förändring och anpassning sker. Ahrenfelt (2001) menar att 
en organisation som utmanas av förändringar i dess förekommande värld kräver lärande 
för att hålla sig levande. Den som inte lär dör.  

Locum implementerade för 11 år sedan det balanserade styrkortet i sin verksamhet. Styr-
kortet är förankrat i verksamheten, men det dagliga arbetet ställer ständigt nya krav på 
företaget. Med det i åtanke ställer vi följande huvudfråga och två delfrågor som hjälper 
till att besvara huvudfrågan: 

Hur arbetar Locum med att hålla sitt balanserade styrkort levande? 
 

Hur har de förändrat styrkortet? 
Hur har förändring av styrkortet skett utifrån ett lärandeperspektiv? 

1.2. Syfte  

 
Syftet med studien är att utifrån lärandet och de förändringar som hittills skett i 
styrkortsarbetet beskriva och analysera hur Locum håller sitt balanserade styrkort levan-
de. 
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2. Metod 
 

Beroende på vilken typ av frågor vi ställer och vilken grad av kontroll vi har samt hur vi 
tänker oss att slutresultatet ska bli är viktiga förutsättningar för det metodval vi gör. En-
ligt Merriam (1994) är en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse. Vi har här 
valt att studera lärande som förutsättning för aktualisering av balanserat styrkort, då lä-
randet återkommer som en mer eller mindre kritisk faktor för fungerande aktualisering 
och förnyelse av ekonomi- och verksamhetsstyrning, se exempelvis Olve et al (1999).  
 
Med tanke på vår frågeställning och vårt syfte samt studiens karaktär har vi valt att un-
dersöka hur ett specifikt företag aktualiserar sitt balanserade styrkort och vilka förutsätt-
ningar som finns för att kunna göra det ur ett lärande perspektiv. Ett urvalskriterium var 
att företaget använder sig aktivt av balanserat styrkort sedan flera år. Genom litteraturen 
(se exempelvis Olve et al 1999) och sökmotorn Google har vi fått ett stort urval av före-
tag som vi kontaktade via e-post och telefon. Vi har genom sökmotorn Google med hjälp 
av sökorden Sverige och balanserat styrkort hittat till Locums hemsida där vi hittade in-
formation som indikerar att företaget arbetar med BSC. Företagets storlek och geografis-
ka lokalisering har varit bidragande faktorer till varför vi valt att studera Locum. Av-
gränsningen är av väsentlig karaktär i fallstudier, därför har vi också valt att begränsa 
studien till Locum och inte studera BSC i andra bolag. Merriam (1994) skriver att vissa 
forskare ser detta som en begränsning vilken leder till att studiens resultat inte kan gene-
raliseras. Vidare påpekar Merriam att andra forskare påpekat att generalisering visst är 
möjlig om den som forskar inte utgår ifrån statistikens generaliseringsgrunder, utan istäl-
let utvecklar en kvalitativ generaliseringsgrund. Huruvida vi lyckats med det är upp till 
läsaren att bedöma även om vi givetvis tillämpat försiktighet och haft ett självkritiskt för-
hållningssätt till de slutsatser vi dragit. Den kvalitativa slutsatsen bygger på tolkning. Vi 
vill med studien bringa djupare förståelse för lärandet som förutsättning för aktualisering 
av BSC. Genom att studera det har vi för avsikt att med teoretiska utgångspunkter i bland 
annat Kaplan och Norton (1999; 2008), Olve et al (1999) samt Argyris och Schön (1978) 
beskriva vilka förutsättningar Locum har för lärande och relatera det till hur de eventuellt 
har förändrat, alternativt inte förändrat sitt styrkort vid olika tillfällen.  
 
Vår studie är en kvalitativ studie som enligt Nylén (2005) enklast definieras genom da-
tainsamlingsmetoder baserade på icke-numeriska data. Synen på verkligheten eller kun-
skap beror på forskaren som inom kvalitativ forskning utgår från en konstruerad verklig-
hetsuppfattning. Vi vill med studien inte bara beskriva hur verkligheten ser ut utan hellre 
hur den har blivit till (Nylén 2005). 
 
Fallstudien karaktäriseras av det faktum att den är inriktad på insikt, upptäckt och tolk-
ning, till skillnad från den kvantitativa studien som fokuserar på hypotesprövning (Merri-
am 1994). Merriam (1994) refererar till Cronbach (1975) gällande ett begrepp som be-
tecknas "tolkning i kontext". Det begreppet beskrivs som en koncentrerad studie av en 
företeelse eller situation, där studien belyser samspelet mellan viktiga faktorer som kän-
netecknar företeelsen eller situationen. Detta ser vi som en bra definition av hur vår fall-
studie är uppbyggd. Tanken med fallstudien är att ge en helhetsinriktad förståelse av det 
som studeras.  
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Merriam (1994) menar att fallstudien utgår ifrån att det finns många verkligheter och att 
världen inte är objektiv. Då olika individers syn på hur verkligheten (som det område vi 
studerar) troligen yttrar sig olika, har vi därför genom olika individers reflektioner kring 
frågeställningar rörande studiens område valt att intervjua fyra medarbetare som alla be-
rörs av det balanserade styrkortet i företaget på olika sätt. Därmed får vi tillgång till stu-
dieområdet genom flera olika infallsvinklar. Utifrån data som insamlas vid intervjuerna 
bör vi alltså kunna hitta gemensamma och åtskiljande reflektioner. Vidare har detta också 
varit en utgångspunkt för den teoretiska referensramen vi sammanställt, där flera forskare 
berört samma ämne. I den teoretiska referensramen har vi också strävat efter att samman-
ställa likriktning inom teorin men även tydliggöra vart åsikterna inom forskningen går 
isär. Detta skapar då en teoretisk "helhetsbild" (inte fullständig) av det studerade fenome-
net och utgör då tillsammans med det insamlade empiriska materialet underlag för analys. 
 
Vid val av den teoretiska referensramen utgick vi ifrån vår studiefråga och vårt syfte. 
Nyckelorden är då balanserat styrkort, förändring och lärande. Ett balanserat styrkort är 
för företag ett sätt styra verksamheten men det är inte något som en gång implementeras 
och sedan bara används, utan det är viktigt att hålla styrkortet levande för att kunna an-
passa sig till förändrade förhållanden inom och utanför företaget. På så sätt fungerar den 
lärande organisationen som en förutsättning att hålla styrkortet vid liv. Vi har valt att 
först presenterar den grundläggande teorin om BSC för att sedan kunna gå närmare in på 
aktualisering av prestationsmätningssystem, vilket BSC räknas till. Förändring är ett stort 
begrepp som vi kopplar till ekonomistyrning och studerar även motstånd mot förändring. 
Vi fördjupar slutligen studien med den lärande organisationen som anses vara en grund-
läggande faktor för ett företag att kunna anpassa sig till förändringar. 

2.1. Litteratursökning 

 
När vi bestämde oss för vilket ämne uppsatsen skulle behandla började vi utforska lit-
teraturen i ämnet. Det gjorde vi för att kunna sätta oss in ämnet och skapa oss en bild av 
hur studien skulle kunna se ut. Med förändring, lärande och det balanserade styrkortet 
som grund har vi i litteratursökningen använt oss av bland annat följande sökord: Balan-
serat styrkort, Balanced Scorecard, ekonomi-/verksamhetsstyrning, prestationsmät-
ningssystem, lärande, förändring, learning, resistance to change, management accounting 
och strategic renewal. I vissa fall har vi använt sökorden i kombination med varandra för 
att precisera litteratursökningen. Utifrån tidigare studier som behandlat det balanserade 
styrkortet, förändring och lärande kände vi på förhand till ett antal titlar som berörde äm-
nena, därtill bör nämnas en genomgång av tidigare svenska fallstudier kring balanserat 
styrkort för att finna uppslag för referenser. Universitetsbiblioteket på Örebro universitet 
har varit till stor hjälp genom framförallt sökkatalogen Voyager, sökmotorn Libris, data-
basen Elin och Google Scholar. Vi blev även rekommenderade litteratur och fick ta del 
av ett antal artiklar från olika tidskrifter av vår handledare Olle Westin. 
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2.2. Val av respondenter och intervjumetod 
 

I fallstudier väljs respondenter utifrån vad forskaren vill ha reda på (Merriam 1994). Ut-
ifrån vår teoretiska referensram har vi valt att genomföra intervjuer på tre nivåer i Locum. 
Valet bygger på den teoretiska referensram vi tagit fram. Utifrån vad Senge (1996), Olve 
et al (1999;2003), Kaplan & Norton (1996a) och Hallgårde & Johansson (1999) säger 
krävs olika typer av aktörer i verksamheten som grundförutsättning för att organisationen 
skall fungera som en lärande organisation. Detta har gett ett antal frågeställningar som 
hjälpt oss identifiera om dessa individer kan finnas i verksamheten. Vidare säger Kaplan 
& Norton (1993) att förutsättningarna för lärande i användningen av BSC kräver enga-
gemang på strategisk, taktisk och operativ nivå i verksamheten. Detta är också en anled-
ning till att vi valt att intervjua medarbetare just på dessa nivåer.  
 
Ser vi det ur trovärdighetssynvinkel tycks också triangulering av ett och samma problem-
område vara fördelaktigt, då olika individers syn på verkligheten troligen skiljer sig åt 
mellan olika nivåer. En heltäckande studie skulle möjligtvis ha omfattat alla individer i 
organisationen, dock ser vi detta inte som praktiskt möjligt utan har istället valt att inter-
vjua ett antal medarbetare som vår kontaktperson verksamhetscontroller Charlotta Björk 
funnit representativa för de områden de arbetar i. Vår kontakt med Locum skedde genom 
e-post och telefonkontakt med Björk.  Respondenten Tommy Hoff är vice VD sedan 
1991 och befinner sig högst upp i organisationen tillsammans med VD. Han var med och 
införde styrkortet och har därigenom också arbetat aktivt med det. VD är ny i företaget 
och tillsattes första januari 2008 och är därför inte lika insatt i styrkortsfrågorna som Hoff 
är. Fastighetschefen Roger Wännström arbetar på nästa chefsnivå för enhetsområdet 
akutsjukhus, han har arbetat inom företaget en längre tid, även inom andra områden. Saija 
Thacker är chef för en styr- och stödenhet, på sådana enheter arbetar de annorlunda än 
vad de gör på fastighetsområdena. Charlotta Björk är verksamhetscontroller 
och har arbetat med styrkort i och utanför Locum sedan 2001. Inför intervjuerna har 
Björk klargjort för respondenterna vad studien handlar om. Inför vår första intervju mej-
lade (se bilaga 4) vi respondenten Saija Thacker, då hon önskade få överblick över fråge-
områdena innan intervjun. 
   
Vid val av intervjumetod är den första utgångspunkten vilken grad av struktur man vill ha 
(Merriam 1994). Här finns tre arketyper, där strukturerade intervjuer har en enkätlik-
nande utformning och ostrukturerade intervjuer mer liknar ett samtal. De strukturerade 
intervjuerna ger underlag för kvantifiering samtidigt som de ostrukturerade intervjuerna 
är nödvändiga då forskaren inte känner till området tillräckligt för att på förhand kunna 
utforma lämpliga frågor. Mellan dessa två motpoler finns den semi-strukturerade inter-
vjun som bygger på att intervjuaren har ett antal hållpunkter och troligtvis vissa fråge-
ställningar som behöver besvaras för att få data som är relevant för studien. Vi anser att 
den semi-strukturerade intervjuformen är att föredra i vår fallstudie. Detta då vi genom 
den teoretiska förstudien tror oss veta vilka frågeområden intervjun bör täcka för att ge ett 
relevant analysunderlag. Den strukturerade intervjun ser vi som allt för begränsande, då 
dess karaktär inte är fördelaktig för reflekterande svar från respondenterna.  
   
Intervjuerna med respektive respondent har genomförts separat, med undantag för inter-
vju med Tommy Hoff där även Charlotta Björk deltog, Björk ställde själv ett par frågor 
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till Hoff som kommit upp under hennes intervju, men var i huvudsak med och lyssnade 
och kommenterade i någon enstaka fråga. Intervjuerna genomfördes enligt följande ord-
ning: Charlotta Björk, Saija Thacker, Tommy Hoff, Roger Wännström. Intervjuerna har i 
stort sett berört samma frågor (se bilaga 3), men givetvis har intervjuerna ändrat riktning 
och fokus beroende på vilken information som framkom före och under respektive inter-
vju. 
   

2.3. Hantering av intervjumaterial 

   
Materialet från empirin presenteras vanligtvis inte i den form som den samlades in. Det 
gäller att sammanställa materialet så att reliabiliteten bevaras. Vi har därför försökt att å 
ena sidan göra empirin tillgänglig för läsaren och å andra sidan bibehålla dess integritet 
för att kunna granska och bedöma materialet ur forskningens synvinkel. Enligt Nylén 
(2005) kan empirin då stå självständigt men också vara en del av forskningsprocessen. 
Efter att intervjuerna hos Locum genomförts har de transkriberats. Därefter har intervju-
erna renskrivits och tolkats, vilket är ett kritiskt skede i studien. Därför har vi valt att 
sammanfatta intervjuerna och tydliggöra likriktning i respondenternas svar samtidigt som 
även skillnader klargörs. Vi har sammanfogat materialet till en sammanhängande text, 
sidospår som faller utanför studiens teoretiska avgränsning har vi i viss mån avlägsnat 
från texten för att förenkla för läsaren och i möjlig mån undvika påtagliga upprepning-
ar. Vi har även gjort det för att våra respondenter skall få möjlighet att kommentera det 
sammanställda materialet och korrigera eventuella felformuleringar, samt för att bibehålla 
hög grad av relevans i texten.  
   
Då intervjuerna har varit semi-strukturerade till sin karaktär har frågor och svar inte följt 
ett specifikt mönster, därför har vi också tagit oss friheten att omdisponera det empiriska 
materialet för att enhetligt och sammanhängande kunna presentera det för läsaren. Den 
övergripande förändringen av det insamlade empiriska materialet har bestått i omdisposi-
tion, viss övergång från talspråk till skriftspråk samt tillägg av vissa siffror och årtal. Ett 
problem som kan uppstå vid sådana typer av sammanfattningar är att information sned-
vrids och misstolkas redan på förhand. För att undvika det har vi återkopplat detta mate-
rial med respondenterna på Locum, som fått godkänna och justera eventuella sakfel och 
uttalanden som grundats på tillfälliga missförstånd. Vi anammar alltså något som metod-
mässigt kallas den sammanhållna fallbeskrivningen (Nylén 2005). Strukturen av den pre-
senterade empiriska data är då analysförberedande, detta förutsätter ett nära förhållande 
mellan analys, tolkningar och empiribeskrivning. Här är det viktigt att forskaren inte för 
tidigt väger in teoretiska perspektiv eller sina egna tolkningar, således skall forskaren 
sträva efter saklighet i presentationen för att bevara trovärdigheten för läsaren. Däremot 
kan strukturen ordnas på ett sätt som underlättar förhållandet mellan empiri och tolkning. 
Syftet med struktur som denna är att presentera fallet som helhet (Nylén 2005), vilket 
också stämmer väl överens med våra utgångspunkter med studien.  
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2.4. Reliabilitet och validitet  

 
Merriam (1994) refererar Cronbach som säger att två slags bidrag möjliga utifrån fallstu-
dier. Dels kan specifika händelser värderas för att förbättra kontroll på kort sikt och dels 
ta fram förklarande begrepp som kan hjälpa människor att tänka själva. Enligt Merriam 
(1994) är båda dessa bidrag möjliga genom fallstudier. Vidare poängterar Merriam 
(1994) genom referenser till Guba & Lincoln att reliabilitet och validitet i fallstudier är 
svårt att tala om, då fallstudier utgör en helhet och därmed inte heller lämnar läsaren nå-
gon bra möjlighet att diskutera reliabilitet och validitet utifrån den verklighet som be-
skrivs. Däremot finns utrymme att utvärdera de metoder och analysverktyg som använts 
samt relationen mellan empiri och slutsatser. I och med detta klargör vi väsentligheten av 
att noggrant redogöra för de metodmässiga val vi gjort. Risk finns för att en observerad 
förändring är en illusion hos iakttagaren (Burns & Vaivio 2001), för att undvika det har vi 
valt att utgå ifrån det historiska material i form av tidigare balanserade styrkort och histo-
riska händelser vi fått tillgång till genom Locum där ett flertal praktiska förändringar tyd-
ligt framgår. Vidare refererar Merriam (1994) Stake, som menar att när syftet med fall-
studien är förståelse, vidgade erfarenheter och ökad säkerhet av det redan kända, så för-
svinner de nackdelar relaterat till extern validitet som fallstudier annars har. Då vi främst 
vill öka kunskapen om de praktiska förutsättningarna för förnyelse av balanserat styrkort 
ser vi därför inte heller den externa validiteten som något problem, detta förutsätter dock 
en hög grad av inre validitet. Merriam (1994) menar att fallstudien ofta har hög grad av 
inre validitet i de fall avväganden som gjorts är tydliggjorda. Huruvida de avväganden vi 
gjort är lämpliga eller ej överlåter vi dock till våra läsare och kritiker att avgöra.  
 

2.5. Källkritik  

 
Teorierna om det balanserade styrkortet i studien är mestadels baserad på Kaplan och 
Nortons grundmodell (se figur 1). Eftersom dessa författare är styrkortets skapare har 
flertalet författare utvecklat sina tankegångar eller resonemang kring deras grundmodell, 
men dess grundläggande delar har till stora delar förblivit desamma. För oss har det resul-
terat i att teorin och även andra avsnitt i uppsatsen i stort sett byggt på Kaplan och Nor-
tons grundmodell i och med att det har varit svårt att hitta litteratur om BSC som skiljer 
sig från deras. Vi har därför försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt till detta genom att 
införa en annan vinkel i denna litteratur i form av en del av kritiken som är anknutet till 
den. Denna kritik ger möjligtvis en mer rättvisande bild av hur verkligheten kan förhålla 
sig, där författarnas förskönande ståndpunkter eller beskrivningar av styrmodellen, som 
exempelvis dess fördelar, kan visa sig vara felaktiga. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1. Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
  

Historiskt sett har styrsystem i företag varit ekonomiskt orienterade. Med detta menas en 
allomfattande användning av finansiella styrtal (Kaplan & Norton 1999). Den traditionel-
la ekonomistyrningen har under större delen av 1900-talet befunnit sig i miljöer med sta-
bila teknologier och mogna produkter. Dess roll var att se till att företagets effektivitet 
vårdades, vilket gjorde att mer fokus lades på kostnadssidan än på intäkterna. Det kan 
tänkas att den traditionella ekonomistyrningen stannade i sin utveckling, då den i stort 
inkluderade samtliga rutiner eller principer för redovisning som används fram till våra 
dagar. Mer avancerade teknologier och tillverkningsprocesser efter andra världskriget har 
lett till att dagens företag agerar i komplexa miljöer som ställer nya krav på de ekonomis-
ka styrsystem de tillämpar. Med anledning av detta har den traditionella ekonomistyr-
ningen under den senaste tiden hänförts mycket kritik. Exempel på en del av denna kritik 
är enligt Olve et al. (1999) att:  

den uppmuntrar till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering – Finansiell 
kontroll motverkar ett långsiktigt tänkande genom bland annat minskade 
satsningar inom Forskning och Utveckling (FoU) och nedskärning på ut-
bildning. Det huvudsakliga problemet blir därmed en suboptimering i ti-
den och att få balans mellan kort och lång sikt. 

den inte tar hänsyn till de krav som organisationer i dag ställer – Fixering 
vid finansiella mått har fått företag att bortse från mindre handfasta icke-
finansiella mått, som exempelvis produktkvalitet och kundbelåtenhet. De 
mått som används ger felaktiga signaler på effektiviteten och lönsamheten 
i verksamheten. 

den ger abstrakt information till de anställda – Finansiella värden är inte 
relevanta för stora delar av en organisation i och med att de anställda inte 
ser någon länk mellan sitt handlande och de siffror som presenteras i olika 
slag av finansiella rapporter.  

Finansiella styrtal kommer alltid att förbli ett viktigt verktyg för organisationer. Det är de 
som i slutändan redogör för huruvida förbättringar i leveranstid och andra icke-finansiella 
mått lett till förbättringar i de finansiella prestationerna och värdeskapande för aktieägar-
na (Niven 2002). Således handlar det egentligen inte om att gå från ekonomistyrning till 
verksamhetsstyrning, istället rör det sig om ekonomi i djupare mening än den betydel-
se pengar vanligtvis innefattar. God ekonomi betyder god hushållning med resurser och 
hur vi hushåller med marknadspositioner och kunskapslagring är minst lika viktigt som 
de pengar vi satsat (Olve et al. 1999).  
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3.2. Balanced scorecard  

 
Det ursprungliga BSC (Kaplan & Norton 1992) utgörs av fyra olika perspektiv; det finan-
siella perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektiv samt lärande- och utveck-
lingsperspektivet. Kaplan & Norton (1996a) påpekar att dessa perspektiv är samman-
kopplade och påverkar varandra i ett orsak-verkan-samband, något som Olve et al. (1999) 
anser vara en av modellens stora styrkor. De nya mått som används i BSC mäter nutid 
och framtid, till skillnad från de tidigare finansiella måtten som endast mäter dåtid (Ka-
plan & Norton 1993). Användningen av de nya måtten snabbar alltså upp reaktionstiden 
och ger en tydligare bild över i vilken riktning företaget är på väg till skillnad från den 
tidigare bilden av "hur bra var vi?". Det ger användaren ett underlag som underlättar ti-
diga korrigeringar.  

I det finansiella perspektivet används mått som ger tydliga bilder av företagets prestatio-
ner under en viss tidsperiod. Som nämnts tidigare finns en viss problematik kring ensidig 
användning av de finansiella måtten, nämligen att de endast behandlar historiska händel-
ser och åtgärder. Detta kan leda till att tonvikten på vad som är väsentligt hamnar fel. Ka-
plan & Norton (2001) hävdar att organisationerna istället borde fokusera på framtiden 
och därmed också utveckla mått som stödjer ett sådant arbete. Kaplan och Norton 
(1993) pekar även på att rollen som styrmedel de finansiella måtten haft numer delvis 
är utspelad och att de nya nyckelmåtten som tas fram för exempelvis BSC är de verkliga 
styrmedlen. 

BSC:s kundperspektiv bygger på att organisationens strävan efter att vara på ett visst sätt 
gentemot kunder. Detta uppnår organisationen genom målsättningar och kund- undersök-
ningar som grund för att styra arbetet i kundperspektivet (Kaplan, Norton 1999). 
 
Det interna processperspektivet utgörs av arbetet kring värdeskapande processer i företa-
get. Då värdeskapande inom organisationer ofta sker på operativ nivå måste företaget 
bryta ner dessa mått till individnivå för att de anställda skall kunna se hur de individuella 
prestationerna påverkar resultatet. Tanken är att fokus här skall ligga på kritiska interna 
processer som skapar ökat kundvärde (Kaplan & Norton 1999).  

Lärande och tillväxtperspektivet fokuserar på att skapa och utveckla värden i form av in-
novationer. Detta kan exemplifieras genom att utveckla och lansera nya produkter och 
tjänster eller att förbättra den interna effektiviteten. Normalt sett omfattas FOU av detta 
perspektiv, exempelvis kan framgång i det här perspektivet mätas genom andelen nylan-
serade produkter och tjänster i sortimentet (Kaplan & Norton 1999).  
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Figur 1. BSC, efterbildning av Olve et al:s (1999) översättning 
 
Tanken är att organisationens strategi skall kommuniceras genom de använda måtten i de 
olika perspektiven. Meningen är att medarbetare på alla nivåer skall bli delaktiga i att föl-
ja organisationens strategi (Kaplan & Norton 1999). Kaplan och Norton (2008) hävdar av 
erfarenhet att strategiers användbara livslängd ligger mellan 3 och 5 år.  

Olve et al. (1999) diskuterar kring vikten av balans mellan de mått organisationen använ-
der. Dessa mått delas upp i performance drivers och outcome measures, alltså de faktorer 
som är förutsättningar för prestationer och resultaten av prestationerna. Det bör dock po-
ängteras att gränsdragningen mellan dessa inte är helt självklart, då ett outcome measure i 
vissa fall även kan vara performance driver för ett annat outcome measure. Olve menar 
att dessa typer av orsak-verkan samband kan vara svåra att identifiera, men att agerande 
utifrån mål bygger på just sådana samband. 

3.3. Kritik mot Balanced Scorecard 

 
Nørreklit (2000) påpekar att det finns risk för att företags strategiska inriktning inte prak-
tiseras i det dagliga arbetet. Hon menar också att avståndet mellan strategi och dess prak-
tiska tillämpning exempelvis kräver organisatoriskt lärande och förändringsprocesser som 
kontrolleras av de anställda.  

Något kontradiktoriskt i BSC är även att utgångspunkten för strategikonceptet, där ut-
gångspunkten ligger i Porters teori (1980; 1985) som menar att strategin skall formuleras 
i relation till de rådande marknadskrafterna på företagets konkurrensmarknad (Nørreklit 
2000). Vidare menar Nørreklit att strategiformuleringen i Kaplan & Nortons BSC 
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(1996a) bygger på att ledningen formulerar en korrekt strategi, vilket tyder på ett statiskt 
förhållande mellan strategi och tillämpning. Det menar Nørreklit (2000) motsäger det 
double-loop lärande (Argyris & Schön 1978) som Kaplan och Norton förespråkat i kopp-
ling till BSC, då det i sin form bygger på en dynamisk utgångspunkt. Här påpekar också 
Olve et al. (1999) att det kan vara klokt att med jämna intervall se över strategin för att 
hålla den aktuell. 
 
Nørreklit (2000) påpekar vidare att vad Kaplan & Norton (1996a) menar är orsak-verkan 
samband mellan de olika perspektiven i själva verket är ömsesidigt beroende. Med det 
menar hon att de drivare som identifieras även är beroende av de resultat de resulterar i. 
Det tyder alltså på cirkulära förhållanden mellan vad Nørreklit (2000) nämner; utveckling 
och finansiella resultat, då utvecklingen begränsas av dåliga resultat samtidigt som god 
utveckling tycks vara kopplade till goda resultat. Ett av de större problem hon finner är 
att felaktiga antaganden om orsak-verkan kan leda till försämrad funktion och sub-
optimeringar. 

3.4. Förnyelse av Balanced Scorecard genom cirkelrutin 

Det är viktigt att mätsystem är dynamiska så att prestationsmått förblir och fortsätter vara 
betydelsefulla för verksamheten (Lynch & Cross 1991 i Kennerly & Neely 2002). På det 
sättet kan mätsystemen reagera på den interna och externa miljön. Olve et al (1999) och 
Kaplan & Norton (2008) påpekar att det balanserade styrkortet bör ses som en levande 
styrmodell och ett värdefullt verktyg. På så sätt skapas förståelse för företagets situation, 
vilket är en förutsättning för den dynamik företaget behöver för att bevara sin konkur-
renskraft på lång sikt. Olve et al (1999) påpekar att företag inte bara kan implemente-
ra det balanserade styrkortet och vänta på dess resultat, utan även utveckla styrkortet för 
att kunna anpassa sig till olika förändringar. 

Kennerly et al (2003) betonar att samtidigt som strategierna överses måste 
ett åtgärdsprogram underhållas så att de uppsatta målen kan nås. Vidare argumenteras att 
det är viktigt att systemet, i det här fallet styrkortet, också aktivt används i verksamheten 
och att det i själva systemet redan finns grundläggande element såsom individuella mått, 
uppsättningar av mått och stödjande infrastruktur. Förnyelseprocessen startar oftast med 
en intern eller extern utlösare, det vill säga en förändring i den inre eller yttre miljön. Ka-
plan & Norton (2008) nämner att olika studier som genomförts de senaste 25 åren visar 
på att 60 till 80 procent av företagen saknar den framgång som deras strategi utlovade, 
eftersom de misslyckats med att tillämpa strategin i verksamhetsprocesserna. För 
att undvika det blir det dels enligt dem, men även enligt Hallgårde & Johansson (1999), 
och Olve et al. (1999) nödvändigt att ta fram en cirkelrutin med styrkortet i centrum. 
Hallgårde och Johansson (1999), Olve et al. (1999; 2003) samt Kaplan och Norton (2008) 
har på varsitt håll utarbetat en sådan rutin, vars beståndsdelar kan sättas samman enligt 
följande modell som vi tagit fram:  
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Figur 2. Cirkelrutin med styrkortet i centrum. Egenutvecklad modell 

   
 (1)  I första hand är det viktigt att granska den existerande strategin med tanke på 
framtida förändringar så att den kan förbättras, eller om strategin inte längre är aktu-
ell, ersättas (Kaplan & Norton 2008). Olve et al. (2003) menar att om de anställda till-
sammans med ledningen tar del av det ser företaget ur ett annat perspektiv, vilket leder 
ofta till nya tankar kring företagets vision och strategi. Till skillnad från Olve et al. disku-
terar Kaplan och Norton (2008)  enbart att strategiutveckling är aktuell utifrån lednings-
nivå. Det är viktigt att styrkortets planering och uppföljning integreras i den övriga plane-
ringen och uppföljningen, vilket traditionellt sett brukar vara budgetering, redovisning 
och kalkylering på grund av att strategi för kommande perioder bearbetas vid den här tid-
punkten. Vissa företag har till och med ersatt budgetprocessen med det balanserade styr-
kortet (Hallgårde & Johansson 1999).  

(2)  När strategin har tagits fram väljs måtten och målen ut. Vidare initieras de strate-
giska besluten för att kunna ta fram en handlingsplan (Kaplan & Norton 
2008). Översättningen av strategin till mål och mått ger en överskådlig och balanserad 
beskrivning av de anställdas arbete. Det är en process som borde upprepas för alla nivåer 
i företaget, så att alla kan känna delaktighet och få förståelse för hur deras del bidrar till 
helheten, det vill säga styrningen av verksamheten. En viktig del av processen är därmed 
att länka samman mål och mått i styrkort för olika enheter i företaget (Olve et 
al. 2003). Även Hallgårde och Johansson (1999) lägger i den här fasen vikt på att engage-
ra medarbetarna.  

(3)  Strategin, målen och måtten är nu spridda i organisationen och de framtagna åt-
gärderna för att nå dem verkställs i det praktiska och dagliga arbetet (Hallgårde & Jo-
hansson 1999, Kaplan & Norton 2008). Olve et al. (1999) menar vidare att det krävs stöd 
från IT och systemutveckling, där mätvärden kan hanteras på ett användarvänligt och 
lättillgängligt sätt för att verkligen kunna använda det balanserade styrkortet i hela före-
taget. Data ska registreras, säkerställas och tillgängliggöras. Vanligtvis kom-
mer styrkort utnyttja en kombination av nya mätvärden och data som redan används i fö-
retaget.  
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(4)  Slutligen är det viktigt att alla anställda får tillgång till utfallet efter varje avstäm-
ning och att ledningen får feedback, vilket kan uttryckas i frågor som: - Arbetar vi med 
rätt strategi? och - Behöver vi ändra vårt sätt att tänka? Här ingår även att en diskus-
sion förs i organisationen (Hallgårde & Johansson 1999). Olve et al. (1999) för resone-
manget vidare genom att understryka att det balanserade styrkortet ska ge ett språk för att 
beskriva förväntningar och prestationer, vilket skapar en grund för diskussioner om hur 
var och en kan bidra till förverkligandet av strategin. Det är ett sätt att överva-
ka utfallet för att se om rätt strategi används samt om sambanden mellan strategin och 
måtten håller. Den erfarenheten kan organisationen lära sig av genom att bedöma utfall 
och aktualisera strategi och mått, vilket återigen leder organisationen till första fasen 
i cirkeln (Hallgårde & Johansson 1999, Olve et al. 1999, Kaplan & Norton 2008). 

Kaplan och Norton (2008) betonar att bakslag ofta äger rum i början av cirkeln när före-
tag misslyckas att översätta formulerade strategier till mål. Även om företag har formule-
rat sina strategiska mål är det många som kämpar med att länka dem till instrument som 
stödjer den operativa förbättringsprocessen.  

Hallgårde & Johansson (1999) och Olve et al. (2003) anser att det balanserade styrkor-
tet spelar en viktig roll i hela organisationen. Därför bör så många medarbetare som möj-
ligt vara delaktiga i styrkortsprocesser för att hålla styrkortet levande. Dialog och diskus-
sioner på alla nivåer inom organisationen underlättar förståelsen för styrkortsarbete, samt 
att det ligger som grund för att bli en lärande organisation. Kaplan och Norton (2008) har 
en annan ståndpunkt och menar att strategiutveckling enbart bör ske på ledningsnivå. 
Även om de mest innovativa strategierna kommer inifrån organisationen argumenterar 
de att inte alla strategier som kommer fram är värda att genomföra. Om så vore fallet, är 
det ändå upp till ledningen att fatta beslut kring vilken strategi som ska anammas.  

Sammanfattningsvis kan denna förnyelseprocess enligt Olve et al. (1999) ofta inbegripa 
förändring av beteende och utveckling av kompetens. Styrkortet måste fungera som ett 
stödjande verktyg för en lärande organisation genom att ständigt utvecklas och förändras, 
för att även i framtiden ska kunna behålla sin gångbarhet och livskraft. 

 
3.5. Förändring  
 

Van de Ven & Poole (1995) definierar förändring som:  

Förändring, en typ av händelse, är en empirisk observation av skillnad i 
form, kvalitet, eller situation över tid i en organisatorisk del.  

Burns och Scapens (2000) menar att de grundläggande elementen för ekonomistyrning 
inte har förändrats. Samtidigt finns bevis för att användningen av redovisning i verksam-
hetsstyrningen har förändrats till att chefer numera använder redovisning och rutinmässi-
ga finansiella rapporter mer flexibelt tillsammans med andra typer av mått. Burns och 
Scapens (2000) utgångspunkt är att många organisationer använder ekonomistyrningen 
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utifrån stabila regler och rutiner. De uppmärksammar att ekonomistyrningen både kan 
skapa och skapar de institutioner som styr organisatorisk aktivitet.  

Burns och Scapens (2000) skiljer på rutiner och vanor, där vanor är personliga medan 
rutiner kan leda grupper av individer. Det förklarar varför individer ibland frångår rutiner. 
När då rutinisering sker kan tidigare formulerade regler bli förändrade allt eftersom grup-
pen hittar acceptabla sätt att införa dem. Dock kan dessa nya regler (exempelvis budget-
procedurer) även medföra modifikationer, antingen avsiktligt eller omedvetet. Avsiktliga 
förändringar kan förekomma på grund av motstånd inom organisationen, eller på grund 
av specifika förutsättningar. Detta kan antas förekomma endast om användarna har möj-
lighet att samla resurser och rationella antaganden som behövs för att kollektivt ifrågasät-
ta de nuvarande reglerna och rutinerna. Dock kan omedveten förändring förekomma i 
system där det saknas övervakning över rutiner och där regler och rutiner inte är tillräck-
ligt förstådda eller accepterade av användarna. Detta uttrycker sig i en tydlig skillnad i 
utförandet, där reglerna ofta förändras stegvis genom avsiktlig förändring, samtidigt som 
rutinerna förändras lite åt gången genom omedveten förändring. Här finner Burns och 
Scapens (2000) att reglerna vanligtvis utgörs av de formella systemen men att ekonomi-
styrningens tillämpning kan förändras även om systemet är kvar.  

Burns & Vaivio (2001) menar att förändring oftast har medvetna och tydligt positiva ef-
fekter. Samtidigt säger de också att förändringen i ekonomistyrningen inte är medvetet 
planerad och rationellt genomförd. De menar att det snarare handlar om slumpmässiga 
influenser där indirekta tryck för förändring samlas oavsiktligt för att gradvis grunda för-
finingar i viktiga rutiner för ekonomistyrning. Således är inte förändringens ursprung el-
ler karaktär definitiv. Förändringarna kan komma från alla nivåer i organisationen och 
engagemang blir en central framgångsfaktor för förändring samtidigt som hierarkisk auk-
toritet är ett hinder. Peter M. Senge (1996) menar att människor ofta fastnat vid tanken att 
enbart de högsta nivåerna kan initiera signifikanta förändringar. Han menar att människor 
inte vågar ta på sig ansvar som frångår den hierarkiska strukturen. Visserligen kan den 
högsta ledningen driva igenom förändringar neråt, men å andra sidan kan de lätt förhindra 
förändringar som kommer från andra håll, mycket tack vare skillnad i auktoritet mellan 
de inblandade parterna. Vidare menar han att det inte finns några enkla sätt att möta soci-
ala eller organisatoriska utmaningar. Signifikanta förändringar, där den traditionel-
la hierarkin är olämplig, kräver bland annat dialog, kreativitet och benägenhet till föränd-
ring. 

Kaplan & Norton (1996) säger att förändring är relativt enkelt i teorin men ofta hejdas i 
praktiken av motstånd och hinder i olika former. De menar dock att problem med föränd-
ring kan lösas med en välgenomförd process. 
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3.6. Motstånd till förändring 

Ju bredare och djupare institutionen är accepterad, desto mer sannolikt är det att den ska-
par motstånd till förändring. Nationalencyklopedin definierar en institution enligt sam-
hällsvetenskapen som ”de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till 
bestående eller återkommande beteendemönster” (Ne.se 2008-06-05). Den institutionella 
teorin säger att rutinmässiga beteenden är en potentiell motståndskraft till förändring. 
Trots detta äger institutionell förändring ändå rum. Förändring och stabilitet är inte en-
skilda, utan är simultant delaktiga i samma pågående process (Burns & Scapens 2000). 
Alltså krävs någon form av struktur för att förändringen skall kunna genomföras. 

Ledarna tillgodoser förändring och rörelse i en organisation genom att skapa en vision för 
förändring. Deras uppgift är att ha förtroende i all förändring och att skapa en positiv mil-
jö. Det skapar förtroende hos medarbetarna så att de förenade kan genomgå förändrings-
processen. Ledarskap anses utgöra en process av påverkan (Banutu-Gomez & Banutu-
Gomez 2007).  
 
Motstånd till förändring är en normal företeelse i organisationen som både kan ha positi-
va och negativa effekter. Exempelvis är konflikter, vilka leder till bättre beslut, en positiv 
effekt på förändring. När individers och organisationers arbetssätt inte stämmer överens, 
är det svårare att få individen vara positivt inställd till förändring. Det är ett hinder för 
anpassning och framsteg (Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2007).  

Motståndet kan likaså komma från individerna som organisationen. Individuellt motstånd 
kan ha exempelvis ha sina orsaker i vanor, vilka är ett sätt för människor att hantera 
komplexitet. Andra orsaker till individuellt motstånd är säkerhet, ekonomiska faktorer, 
rädsla för det okända och selektiv informationsbearbetning. Organisationen kan också 
vara orsaken till motstånd. En trög struktur vill bevara stabilitet genom att dess inbyggda 
mekanismer reagerar mot förändringen. En ytterligare faktor på motstånd från organisa-
tionen är begränsad fokus på förändring eftersom det finns många samberoende system 
som gör det svårt att för ett enskilt att förändras utan att de andra också förändras. Trög-
het i gruppen utlöser motstånd när normer och regler hindrar individerna att genomdriva 
förändring. Olika gruppintressen kan också skapa motstånd, då deras position upplevs 
som hotad (Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2007).  

3.7. Den lärande organisationen 

 
En lärande organisation är en organisation där människor kontinuerligt utvecklar sina ka-
paciteter att ta fram resultat som de verkligen önskar, där nya och växande tankemönster 
föds, där kollektiv strävan är fri och där människor kontinuerligt lär sig att se helheten. 
En logisk grund för en sådan organisation är att vara flexibel och produktiv vid en snabb 
föränderlig situation. Detta är möjligt om organisationen upptäcker hur den kan utnyttja 
människornas engagemang och kapacitet att lära sig på alla nivåer inom organisationen. 
Den lärande organisationen strävar inte bara efter att överleva utan också efter att anpassa 
och uppfinna sig själv på nytt (Senge 2006).  
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För att kunna bli en lärande organisation enligt Senge (2006) måste organisationen be-
mästra fem discipliner: systemtänkande, kunskap hos personalen, mentala modeller, 
gemensam vision och lärandet i lag.  

Systemtänkandet är vad Senge (2006) kallar den femte disciplinen. Med det avses att den 
knyter ihop de övriga disciplinerna och skapar helheten, det vill säga den väv av relatio-
ner som finns mellan olika delar i det system som utgör organisationen. Det går ut på att 
se organisationen som en helhet och som inte separata delar, då de är ömsesidigt beroen-
de av varandra. Fel i en del av systemet leder även till fel i andra delar av systemet.  

Senge (2006) gör detta tydligt genom att ge flera exempel hur en medarbetare kan utföra 
en enskild arbetsuppgift på ett bra och skötsamt sätt, men ändå ha negativa konsekvenser 
för andra medarbetares möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Det behöver inte bero 
på den enskilda medarbetaren, problemet kan istället vara ett strukturellt fel i organisatio-
nen. Kunskap hos personalen i organisationen baseras inte bara på kompetens och färdig-
het utan även på deras strävan efter kunskap. Det handlar om organisationsmedlemmar-
nas förmåga att lära och utveckla sina kompetenser eller färdigheter och därigenom även 
bemästra sitt arbete. För att organisationen ska utvecklas krävs att de får möjlighet till 
detta. 

Senge (2006) anser att lärande individer är drivkraften i en lärande organisation, men att 
det individuella lärandet inte är en garanti för organisatoriskt lärande. Mentala modeller 
visar hur människorna i organisationen förstår och ser på världen samt hur de agerar i 
den. De kan vara medvetna och omedvetna. Det senare kan hämma organisationens ut-
veckling, då de inte tydliggörs och ifrågasätts. Om organisationen har lärt sig att arbeta 
med mentala modeller blir det nödvändigt för människorna att lära sig nya färdigheter 
och utveckla nya orienteringar. En gemensam vision kan ge organisationen möjlighet till 
experiment och innovation, till att utvecklas, eftersom människor utmärker och lär sig, 
inte för att de måste utan för att de vill. Visionen ska inte dikteras utan människorna i or-
ganisationen ska dela samma uppfattning om och engagera sig för den. Lärandet i lag 
förutsätter att människorna lär sig och tänker tillsammans samt att de samarbetar i öppen 
och fri dialog, där det sker ett utbyte av deras tankar och erfarenheter. Detta leder till ett 
kollektivt kunnande som gör att organisationens medlemmar blir starkare och växer 
snabbare än de hade gjort annars och som överstiger det enskilda.  

När organisationer kommer i kontakt med förändringar framkallade av externa och inter-
na faktorer försöker de identifiera och korrigera fel. Argyris & Schön (1978) menar att 
organisationer lär sig till den graden de kan identifiera och korrigera fel och skiljer mel-
lan två olika sorters lärande i en organisation, single- och double loop learning. De iden-
tifierar och korrigerar fel på ett sätt som gör att lärande uttrycks annorlunda i organisatio-
nen.  

Single loop learning kan korrigera fel genom att förändra organisationens strategier inom 
en given ram av normer som ligger till grund för de grundläggande antaganden organisa-
tionens prestationer kretsar kring. Kriteriet för, eller synen på framgång för denna typ av 
lärande är effektivitet, det vill säga hur organisationen på bästa sätt kan nå sina mål ut-
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ifrån de rådande normerna. I vissa fall krävs det i en organisation en typ av lärande, där 
normerna i sig måste genomgå en förändring (Argyris & Schön 1978).  

Vid double loop learning krävs reflektion över identifierade fel till den graden att det 
väcks en medvetenhet bland medlemmarna i organisationen om att det inte går att korri-
gera fel genom single loop learning. Medlemmarna måste inse att normerna de styrs av 
och det de önskar uppnå i sitt arbete kan hamna i konflikt med varandra. För att kunna 
lösa en sådan konflikt när den uppstår måste de genomgå en process som består av att 
ifrågasätta de underliggande antaganden som organisationens prestationer bygger på. 
Denna process kommer att resultera i att normerna förändras, med stor sannolikhet för-
ändras även strategierna och målen i organisationen (Argyris & Schön 1978). 

I jämförelse med single loop learning kopplar double loop learning inte enbart identifie-
ringen och korrigeringen av fel till strategierna och målen, utan även till normerna som 
definierar dem. Att vissa problem återkommer om och om igen, ibland med förstärkande 
effekt, beror på att det grundläggande problemet, det vill säga varför problemet har upp-
stått, inte tagits itu med. Single loop learning skapar en sådan situation, vilken kräver 
double loop learning för en bestående lösning. Handlingarna överensstämmer med det 
socialt acceptabla mönstret i resten av organisationen när de egentligen behöver bryta sig 
från det. Om organisationer kan eller har förutsättningar att göra dessa distinktioner banas 
vägen för lärande (Argyris & Schön 1978). 

Vid både single- och double loop learning består lärande i en organisation av en rekon-
struering i vad som kallas theory of action. Argyris och Schön (1978) delar upp theory of 
action i espoused theory of action - värderingar som individen anser styr sitt beteende, 
och theory-in-use - värderingar som faktiskt styr individens beteende.  

Theory-in-use är abstrakt och kan observeras i det arbete som utförs från dag till dag. Det 
är även ofta underförstått och kan förbli det på grund av att dess bristande överensstäm-
melse med espoused theory of action inte kan diskuteras av anledningar som exempelvis 
kan verka hotfulla för organisationsmedlemmens position. Exempel på espoused theory 
of action kan vara organisationens formella tal eller dokument. Därigenom möjliggör 
dessa teorier att skilja mellan det man säger behöver inte alltid var som det man gör, mel-
lan idé och praktik (Argyris & Schön 1978).  

För att lärande ska vara möjligt i en organisation måste dess medlemmar agera som så 
kallade lärande agenter. Det som individerna har lärt sig, oavsett om det de har lärt sig är 
av karaktären single- eller double loop learning, måste spegla sig i theory-in-use där dess 
olikheter espoused theory of action inte utgör ett hinder för lärande i organisationen. Det 
är först då deras jobb som lärande agenter har fullföljts. Double loop learning föranleder 
en ny theory-in-use, då existerande och grundläggande värderingar ifrågasätts. Vid single 
loop learning kommer theory-in-use justeras så att den passar dessa värderingar (Argyris 
& Schön 1978). 
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3.8. Sammanfattande analysmodell 

 
Effektiv ekonomistyrning kräver fungerande verk-
tyg och det balanserade styrkortet kan användas 
som ett sådant verktyg. Teoretiker som både tagit 
fram och forskat kring styrkortet tar upp nödvän-
digheten i att hålla det levande. I flera fall har cir-
kelrutiner tagits fram som beskriver ett kontinuer-
ligt arbete som genom förändring håller styrkortet 
levande. Forskningen tar upprepade gånger upp 
lärande som den grundläggande förutsättningen för 
förändring. Utifrån detta resonemang har vi skapat 
vår teoretiska referensram som också ligger till 
grund för studiens analysmodell. Då det löpande 
arbetet inte har någon egentlig början eller slut har 
vi valt att illustrera det i form av en cirkel. De olika 
lagren i cirkeln tydliggör att lärande och förändring 
alltid påverkar cirkelrutinen oavsett i vilket skede 
den är. Det yttrar sig i analysen i form av att en och 
samma empiri analyseras utifrån flera olika teorier. 
 

Lärande 

Förändring 

Motstånd 

Cirkelrutinen 

Figur 3. Analysmodell, förklarar 
hur de olika teorierna hänger 
ihop och därmed också hur ana-
lysens upplägg ser ut. 
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4. Empiri 

4.1. Om Locum 

 
Locum ägs av Stockholms läns landsting genom holdingbolaget Landstingshuset i Stock-
holm AB.  Sedan starten år 1992 har ändamålet med Locum som företag varit att vården 
skall kunna fokusera på vård, medan fastighetsfrågorna sköts av Locum som fastighets-
förvaltare. I Locums bolagsordning anges att verksamheten ska äga och förvalta egna fas-
tigheter, att förvalta Stockholms läns landstings och landstingsanknutna organ tillhöriga 
fastigheter samt tillhandahålla därtill kopplad service, det är alltså Locums ägaruppdrag. 
Företaget är uppbyggt kring tre fastighetsområden som sköter de dagliga kontakterna 
med kunderna och utgör den operativa verksamheten. Det finns två stöd och styrenheter 
som har specialistkompetenser inom exempelvis miljö och fastighetsutveckling. Ekono-
mienheten har hand om den ekonomiska styrningen. På strategisk nivå finns en VD-stab 
som ansvarar för övergripande frågor. 

Som framgår av årsredovisningen och de balanserade styrkorten vi fått ta del av skedde 
stora strukturella förändringar under den första tioårsperioden, medan de senaste åren mer 
präglats av finjusteringar. Till en början var avsikten med bildandet av Locum och infö-
randet av hyror att vårdverksamheterna inom landstinget skulle få anledningar att effekti-
visera sitt lokalutnyttjande. På så sätt skulle resurser frigöras. Företagets vision uttrycks 
som Vi skapar värden för vården. Fastighetsbeståndet har minskat från 3,3 till 2,2 miljo-
ner m2, fastighetsförsäljningarna bidrog med 7 miljarder till landstingets finansiering och 
hyrornas kostnader har minskat från 18 till 7 procents andel av vårdens kostnader. Ener-
gianvändningen har sänkts, koldioxidutsläppen har sänkts och antalet anställda har mins-
kat från drygt 1100 till 200. Företagets affärsidé beskrivs i 2007 års årsredovisning som: 

• Kunder inom vårdsektorn erbjuds på marknadsmässiga villkor värdeskapande 
tjänster och ändamålsenliga lokaler.  

• Ägarens avkastningskrav tillgodoses genom effektiv förvaltning och utveckling 
av fastighetsbeståndet. 
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4.2. Balanserat styrkort i Locum 

 
Locums balanserade styrkort används som hjälp för att målstyra verksamheten. Ledning, 
avdelningar och enheter sätter mål och följer upp verksamheten. Tanken är att styrkortet 
skall ge bredare fokus på styrning och utveckling av företaget på mer än det ekonomiska 
planet. Syftet är en långsiktig hållbar utveckling av landstingets fastigheter (Årsredovis-
ning 2006). Vidare nämner de i årsredovisningen att mål- och värderingsstyrning präglar 
ledningen av verksamheten. 

Locums balanserade styrkort utgörs av fem per-
spektiv, varav fyra utgörs av intressenter; Kund, 
Ägare, Medarbetare och Samhälle. Tillsam-
mans skall dessa fyra förbättra den interna ef-
fektiviteten i Processperspektivet. 

Intressentperspektiven är till för att kommunice-
ra med företagets omvärld. Detta gör de för att 
förstå intressenternas syn på verksamheten och 
på så sätt kunna tillgodogöra sig detta för håll-
bar utveckling (Locum AB 2006 årsredovis-
ning). 

1996 infördes ”3K” i hela Locum, ett system 
 som innefattade mätningar på områdena  
 Kundnytta, Kvalitet och Kretslopp, samma år 
genomfördes den första personalenkäten. Detta var alltså en initiering av kvalitetsinriktat 
arbete som 1997 kom att utvecklas till ett målinriktat arbete genom balanserat styrkort 
(Locum.se 2008-05-01). 

4.2.1. Kunder 

Locums kunder är sjukvården i Stockholms Län. Locum mäter kundernas syn på företa-
get genom Nöjd Kund Index och fyra enkäter Verksamhetsmätning, Projektmätning, 
Lokalmätning och Driftmätning. Förvaltarna i Locum har löpande kontakter med hyres-
gästerna, detta bidrar till ständiga förbättringar i relationerna. Vidare är kunddialogen vid 
diskussion och förhandling kring hyresjusteringar, investeringar och fastighetsutveckling 
ett viktigt inslag i kundperspektivet (Årsredovisning 2006; 2007). Detta är alltså det prak-
tiska element som berör kunden direkt, medan andra perspektiv indirekt påverkar kunden. 

Tanken är att Locum som de uttrycker ska vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner 
med bred kunskap om hyresgästernas verksamhet. Ledorden för kundrelationerna är 
kundnöjdhet och kundnytta (Årsredovisning 2006; 2007). 

Figur 4: Locums balanserade styrkort 
Källa Locum AB Årsredovisning 2006 
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4.2.2. Ägare 

Locums ägare är Stockholms Läns Landsting, de har det generella ansvaret för Locums 
inriktning och arbetsuppgifter. SLL styr Locums verksamhet genom direktiv och policys. 
De mål företaget har för den finansiella verksamheten är att säkerställa kort- och långsik-
tig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta finansieringskostnad, samtidigt som riskerna 
hanteras i enlighet med uppsatta riktlinjer. Den långsiktiga målsättningen för kapital-
strukturen i LFS (Landstingsfastigheter Stockholm) ska vara en synlig soliditet på 30 
procent. Målet är att Locums soliditet ska ligga mellan 10 och 30 procent, vilket är i linje 
med landstingets övriga helägda bolag (Årsredovisning 2006). 

I ägarperspektivet finns i dagsläget tre officiella mått redovisade: avkastning på eget ka-
pital exklusive realisationsvinster, uthyrningsgrad för strategiska fastigheter samt Locums 
resultat före skatt (Årsredovisning 2007). 

4.2.3. Samhälle 
 
Tanken är att Locum ska hantera landstingets resurser på ett etiskt och ansvarsfullt sätt 
med fokus på långsiktig hållbar utveckling. Här vill de genom aktivt arbete stärka sina 
relationer med samhället på olika plan och även att föregå med gott exempel vad gäller 
exempelvis teknik och miljöanpassning.  

Det enda mått som i årsredovisningen presenteras i samhällsperspektivet är energian-
vändning (KWh/m2 BTA) i strategiska fastigheter, i det totala finns dock sex mått i per-
spektivet (se bilaga 5). Företaget uttrycker även bland annat det långsiktiga tänkandet ge-
nom goda kontakter med studenter och högskolor och erfarenhetsutbyte med andra fas-
tighetsbolag (Årsredovisning 2007). 

�����������	
���	��

Medarbetarperspektivet tar upp förväntningar och krav som Locum ställer på sina medar-
betare och de förväntningar och krav medarbetarna ställer på Locum. Här speglas exem-
pelvis kompetensutveckling, jämställdhet och arbetsmiljö. De områden som behandlas i 
perspektivet är fler än de som publiceras som mått i det styrkort som återfinns i företagets 
årsredovisning. Personalenkäter genomförs varje år, de arbetar avdelningarna med för att 
finna förbättringsområden och förslag på åtgärder i verksamhetsplanen. I medarbetarper-
spektivet mäts årligen medarbetarnas inställning till Locum som arbetsgivare genom 
Nöjd Personal Index.  

År 2006 infördes personliga verksamhetsplaner som kopplas till det balanserade styrkor-
tet. Tanken är att finna personliga mål och mått och relatera dessa till avdelningens och 
företagets mål. Den personliga verksamhetsplanen är ett centralt planerings- och utveck-
lingsinstrument som ska stå i fokus vid planerings- och lönesamtal (Årsredovisning 
2007). 
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Det finns ett avtal mellan företaget och de fackliga organisationerna som reglerar medar-
betarnas möjlighet till delaktighet. I avtalet är det direkta inflytandet väsentligt. I samver-
kansgruppen/skyddskommittén tas alla frågor upp som rör både arbetsgivare och anställ-
da (Årsredovisning 2007). Tanken är att företaget skall ta tillvara medarbetarnas engage-
mang och kompetens. I företagets årsredovisning nämner de att organisationen präglas av 
samverkan och lärande i arbetet. 

�������	������	� �
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Processperspektivets präglas av företagets ledningssystem som är certifierat enligt ISO 
9001, standard för kvalitetsledning. Detta innebär kundfokus, processtänkande och stän-
diga förbättrar. Det övergripande målet här är att öka kundnöjdheten genom interna för-
bättringar. Ledningssystemet är även certifierat enligt ISO 14000, miljöledning (Årsredo-
visning 2007). 
 
Locum använder sig av det balanserade styrkortet för att koppla vision och strategi till 
kortsiktig verksamhetsstyrning. Företagets strategiska affärsplan, operativa affärsplan och 
de olika avdelningarnas verksamhetsplaner är uppstrukturerade enligt styrkortets perspek-
tiv. Perspektivens mål och mått tas fram och följs upp på olika nivåer i företaget. 

4.3. Intervjuer 

För att ge en lättare översikt över empirin i anknytning till vår teoretiska referensram har 
vi valt att dela in empirin i teoriområden. Vi vill poängtera att vi inte strikt utgått ifrån 
eller avgränsat analysen mellan respektive teori- och empiriområde, då mycket av empi-
rin täcker flera olika teoriområden. Denna struktur är alltså till för att underlätta läsning-
en. Information som kommit av respektive person föregås av personens namn. Hon/han 
alternativt inget namn anges om källan är samma som i föregående mening. 

Charlotta Björk, Verksamhetscontroller 

Charlotta Björk arbetar idag som verksamhetscontroller i stab-planering, vilket är en del 
av VD-staben. Hon är en utbildad ekonom med inriktningen finansiering sedan 2001. 
Hon beskriver att finansbranschen dog samtidigt som hon utexaminerades och att hon då 
istället halkade in på controllerspåret. Innan Locum arbetade hon med styrkort på Ban-
verket och kom till Locum 2004. Charlotta arbetade inte i företaget när styrkortet inför-
des, men var delaktig i utredningen av det balanserade styrkortet i Locum 2001. Hennes 
arbetsuppgifter omfattar både verksamhetsstyrning och bolagsstyrning och berör därut-
över projektdeltagande, utvecklingsprojekt och att skriva årsredovisning. Det är med 
andra ord en ganska bred verksamhetsinriktad tjänst, själv beskriver hon det som en klas-
sisk controllerroll. Hon rapporterar till vice VD Tommy Hoff. 

Saija Thacker, Chef Miljö- och energienheten 

Saija Thacker arbetar idag som Chef för Locums miljö- och energienhet med 10 medar-
betare som jobbar hos henne kring miljö- och energifrågor. Hon började i företaget för 
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elva år sedan och arbetade då som miljöuppföljare i byggprojekt. 1999 blev hon företa-
gets miljösamordnare, vilket innebar arbetsuppgifter kring miljönyckeltal och miljöhand-
lingsplaner. Samtidigt arbetade hon också med avdelningens verksamhets- planering vil-
ket gjorde att hon hade styrande och redovisande arbetsuppgifter, efter det arbetade hon 
som en så kallad teknikcontroller som ansvarade för både avdelningens verksamhetspla-
nering och uppföljning. Nuförtiden utgör verksamhetsplanering och uppföljning också en 
stor del av hennes arbete men hon fokuserar mer på enheten och individen genom att bry-
ta ner den övergripande strategiska verksamhetsplanen till sina medarbetare med ut-
gångspunkt i de fem perspektiven. 

Tommy Hoff, Vice verkställande direktör 

Tommy Hoff är vice VD. Han har bland annat ansvar för det ISO-certifierade ledningssy-
stemet (kvalitet och miljö), verksamhetsplanering och uppföljning, dessutom är han in-
formations- och kommunikationsansvarig. Han var med när Locum bildades och när 
styrkortet infördes. 

Roger Wännström, Fastighetschef Akutsjukhus 

Roger Wännström har arbetat en längre tid i Locum och är sedan 7 år tillbaka Chef för 
förvaltningsenheten för fem akutsjukhus i länet; Södersjukhuset, Sankt-Görans sjukhus, 
Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus. Alla dessa sjukhus är gans-
ka stora och akutmottagningen på Södersjukhuset är Sveriges största med över 100 000 
akutpatienter varje år. Locum har handlat upp driften av sjukhusen och har därför inte 
hand om den själva. En stor del av Wännströms verksamhet innefattas av investerings-
projekt, i skrivande stund drivs runt 150 projekt parallellt av ett antal projektledare i en-
heten. Wännström sitter även med i Locums ledningsgrupp. 
 
 

 
Figur 5: Organisationsschema, av Locum 2008, namn tillagda. 
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4.3.1. Locums utveckling och införandet av balanserat styrkort 

Vice Vd Tommy Hoff berättar att Locum bildades 1992 genom att man slog ihop 25 oli-
ka fastighetsverksamheter som fanns i landstinget. På den tiden var det 1200 anställda 
som förenades i en enda organisation. Bland dessa organisationer fanns många olikartade 
organisationskulturer med olika arbetssätt. För att kunna styra verksamheten infördes då 
olika typer av nyckeltal. Med tiden försökte man att forma verksamheten genom att skapa 
tydliga mål och värderingar som i sin tur ligger till grunden för organisationsutveckling-
en. Ett balanserat styrkort var då ett sätt att hantera hela verksamheten eftersom hela or-
ganisationen kunde målstyras med mer än bara ekonomiska nyckeltal. Hoff framhåller att 
ledningen på så sätt kan få en helt annan bild av verksamheten samt att det är mycket lät-
tare att motivera medarbetarna eftersom de förstår varför och hur de arbetar.  

Ledningssystemet som också infördes var ett hjälpmedel att omsätta styrkortet i realiteten 
då det strukturerar arbetet. Han förklarar att ledningssystemet är ett sätt att beskriva ar-
betsuppgifter och hur man går tillväga vilket i sin tur förenklar att nå målen i styrkor-
tet. Innan det nuvarande styrkortet infördes 2001 använde Locum "3K" för att fokuserar 
på Kund, Kvalité och Kretslopptänkandet och för att vrida fokus bort från myndighetsat-
tityd till en mer serviceinriktad verksamhet. Hoff berättar att det i enlighet med organisa-
tionens utveckling lades till två ytterligare perspektiv för att ge en bredare karta att styra 
efter. Verksamhetscontroller Charlotta Björk påpekar att de skulle kunnat ta 
fram historiska ekonomi-, kund-, ägarperspektiv och så vidare, men att Locum istället har 
valt att ha fyra olika intressentgrupper och ett internt process- och effektivitetsperspektiv 
i mitten. Vidare berättar hon att styrkortet utifrån ledningens sida används i verksamheten 
utifrån ett målstyrningssyfte, inte ett uppföljningssyfte, hon påpekar att det inte hel-
ler används som ett styrmedel där man veckovis följer upp försäljningsresultat, eftersom 
fastighetsverksamheten är så långsiktig. Projekt kan ta flera år att genomföra i fastighets-
verksamheten. De fastställer ett antal nyckeltal som bryts ner och som bestäms av VD 
och ledningsgruppen, vilken fungerar som beslutstöd åt VD, det är därmed framförallt 
VD som bestämmer vilka nyckeltal som ska följas upp i det övergripande styrkortet. Det 
är ledningsgruppen som väljer vilka nyckeltal som ska vara med i styrkortet som presen-
teras i årsredovisningen, Björk tror inte styrelsen har några synpunkter på detta, då de 
ändå får all information. Det som presenteras i årsredovisningen är bara en slags sam-
manfattning, styrkortet som används internt är mer omfattande. Ytterligare nyckeltal 
finns förlängt inom olika delar av verksamheten, till exempel med avseende på ekonomi 
och miljö. 
 
Enhetschef Saija Thacker förklarar att det för varje perspektiv i det balanserade styrkortet 
finns en utarbetad och nedskriven definition i den strategiska affärsplanen, som man an-
vänder sig av när man utvecklar och placerar nya nyckeltal i styrkortets perspektiv. 

Hoff berättar att Locum är ett företag som försöker att ta sitt samhällsansvar, vilket bland 
annat återspeglas i nyckeltal och mål i samhällsperspektivet i det balanserade styrkortet. 
Han beskriver det som en röd tråd i hela verksamheten, att de till exempel försöker få en 
minskad energiförbrukning och -användning. Miljöhandlingsplanen med sina miljö- och 
energirelaterade nyckeltal är då en del av det balanserade styrkortet. 
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4.3.2. Att arbeta med styrkortet på olika nivåer 

Hoff berättar att företaget målstyrs med hjälp av det balanserade styrkortet och att de till-
sammans med medarbetarna har tagit fram värderingarna: integritet, omtanke och ansvar. 
Alla medarbetare har tillgång till dokument som förklarar begreppen närmare och enligt 
Björk får alla nyanställda en omfattande introduktion så att rutinerna i företaget följs från 
början. Utifrån företagets affärsidé och vision har Locum utvecklat en strategisk affärs-
plan som sträcker sig över fem år. Den följer Locums balanserade styrkorts fem perspek-
tiv där de anger ett antal strategiska mål och ett långsiktigt mål för de perspektiven som 
finns i det övergripande styrkortet. De operativa affärsplanerna sträcker sig över tre år 
och kan ses som en sammanfattning av de olika avdelningarna, det vill säga enheternas 
verksamhetsplaner som de själv tar fram för att stödja de övergripande målen. Sedan har 
Locum också börjat använda sig av individuella styrkort och verksamhetsplaner utifrån 
det övergripande styrkortet så att varje medarbetare tydligare kan se sin roll i organisatio-
nen. De individuella styrkorten är frivilliga och används inte i alla avdelningar, valet är 
upp till respektive chef. Hoff anser att det är någonting som så sakteliga får växa fram för 
att det inte är så alldeles självklart på individnivå. Alla de strategiska, operativa och indi-
viduella planerna är utformade i enlighet med det balanserade styrkortet genom att de 
också har sina utgångspunkter i de fem perspektiven, dock följer de individuella verk-
samhetsplanerna inte de fem perspektiven lika strikt. 

Hoff förklarar att den operativa affärsplanen fastställs av styrelsen och att den fungerar 
som en sammanfattning av verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna anses som en 
överenskommelse mellan VD:n och avdelningscheferna. Den strategiska affärsplanen 
ligger på toppen och är den som styr de andra dokumenten. 

Avdelningschef Roger Wännström nämner att utgångspunkten för verksamheternas arbe-
te med styrkortet är de direktiv de får från ledningen. All personal på avdelningen åker 
iväg på konferens och går tillsammans igenom verksamhetsuppföljning och verksam-
hetsplaner. Grundfrågan för konferenserna är vad de vill arbeta med under den komman-
de perioden utifrån de mätningar som gjorts. Därifrån formas verksamhetsplanen som de 
sedan arbetar med. Under det löpande arbetet tittar de även kontinuerligt på handlings-
planerna för att se att de gör det som planerats. Han nämner NKI som exempel, där de har 
med utfallet för 2006 och 2007 och målet för 2008. Målsättningarna kommer de överens 
om gemensamt och har sen också en styrning av det uppifrån. Vidare berättar han att de 
strategiska målen är samma för hela företaget men affärsplanen bryts ner i de olika områ-
dena till verksamhetsplaner. Han presenterade under intervjun akutsjukhusens treåriga 
verksamhetsplan och berättar att strukturen på verksamhetsplanen följer de olika perspek-
tiven. I verksamheterna finns det olika mätningar, han nämner personal och drift som ex-
empel för sin avdelning. Vidare har de beskrivit investeringar och fastighetsutvecklings-
planer. De använder sig även av kritiska framgångsfaktorer. Till detta läggs specifika 
uppdrag de fått från landstinget, samt nyckeltal som de arbetar med. Varje perspektiv i 
styrkortet har en egen handlingsplan i verksamhetsplanen som beskriver vad de ska arbe-
ta med under den aktuella perioden. Han ser även verksamhetsplanen som en bra infor-
mationskälla för att snabbt lära sig vad de arbetar med, informationen är viktig i och med 
att verksamheten är så pass omfattande. 
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Björk menar att när de arbetar med planering och uppföljning internt, är alla dokument 
eller verksamhetsplaner strukturerade enligt perspektiven, vars nyckeltal de redovisar och 
kommenterar. Alla avdelningarna inklusive enheterna under respektive avdelning gör 
verksamhetsplaner och följer upp sin verksamhet och bryter ner nyckeltalen så att de pas-
sar respektive verksamhet. I vissa fall finns personliga styrkort eller verksamhetsplaner. 
Björk säger att styrkortet som finns på intranätet och årsredovisningen är det offentliga 
med 7 nyckeltal. Det andra har 27 nyckeltal, vilket går ut som anvisning, det vill säga: 
visar hur de ska sätta mål på nyckeltal när de upprättar verksamhetsplaner. Med andra ord 
sätter avdelningarna ett mål och det är upp till dem att planera för att nå detta mål. Vidare 
är det upp till dem att välja om de vill ha ytterligare eller egna nyckeltal, alla nyckeltal är 
inte relevanta för alla avdelningar. Det är ledningen, det vill säga VD, som har beslutat att 
nyckeltalen ska planeras och följas upp. Eftersom de har offentliga ägare följer de upp 
tertialvis och inte kvartalsvis. I denna uppföljning redovisar de hur långt de har kommit i 
arbetet.  

4.3.3. Individuella och enhetsvisa verksamhetsplaner 

Björk berättar att de dels har ett utvecklingssamtal med varje medarbetare varje år och 
dels ett lönesamtal. Utvecklingsamtalen syftar till att utveckla kompetensen hos medarbe-
taren, vilket dokumenteras. Det är en privat, tyst överenskommelse mellan medarbetaren 
och chefen om hur man ska prestera från år till år. Syftet med de individuella verksam-
hetsplanerna är att stimulera medarbetarna till att försöka se sin egen roll i förhållande till 
Locums mål och stimulera till deras utveckling av kompetens. Hon uttrycker det: utan 
kompetent personal blir vi lidande. Björk säger att hon använder styrkortet i sitt arbete 
när hon jobbar med bolagsstyrnings- och verksamhetssyrnings- frågor och rapporterar till 
styrelsen och landstinget som är deras ägare. Styrkortet används då för att redovisa och 
kommentera resultat perspektiv för perspektiv. Björk förklarar även att hon i år inte har 
en egen verksamhetsplan, men att hon har haft det tidigare. Ledningsgruppen försökte 
tillsammans med Björk införa styrkort på medarbetarnivå för två år sedan. Men de har 
beslutat att det ska vara frivilligt med personliga verksamhetsplaner för att det är väldigt 
svårt och känsligt att hitta nyckeltal per medarbetare som går att koppla till de dagliga 
arbetsuppgifterna och som är mätbara och upplevs som rättvisa. Det är ett sätt att försöka 
koppla det till styrkortet utan att kalla det för styrkort. Det är väldigt känsligt menar hon. 
Exempelvis om man sätter nyckeltalet NKI på en viss fastighet och mäter det kan det näs-
tan bli en lönefråga i de fall man inte nått det. Hon påpekar att de inte har hittat ett bra 
sätt att införa det på medarbetarnivå. 
 
Thacker berättar att det är chefen som avgör om individuella verksamhetsplaner används. 
Att de inte använder sig av en sådan plan betyder dock inte att samtalen faller bort, verk-
samhetsplanerna är enligt henne istället ett sätt att strukturera delar av samtalet. Hon tror 
att många i början trodde att man skulle göra en riktig verksamhetsplan med nyckeltal, 
vilket i början satte krokben för många medarbetare. Hon förklarar att fokus ligger mer 
på handling, det vill säga vad man gör. Hon beskriver att hon har daglig kontakt med sina 
medarbetare och att det ingår i hennes dagliga arbete att känna till det som fungerar och 
inte fungerar. Samtalen är ett sätt att lyfta fram detta och ett sätt att inte hamna allt för 
mycket i de dagliga rutinerna. Som chef har Thacker valt att införa individuella verksam-
hetsplaner hos sina medarbetare, hon berättar att man tidigare hade anteckningar och lyfte 
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upp två eller tre punkter under utvecklingssamtalet. Hon berättar att de har en mall för de 
individuella verksamhetsplanen med de olika perspektiven (kund, ägare, samhälle, med-
arbetare och process). Genom PLUS, planerings- och utvecklingssamtalen, utvecklas en 
personlig verksamhetsplan två gånger per år varav en gång är i samband med lönesamta-
let. Innan samtalet förbereder sig medarbetaren genom att fundera på frågor och problem 
som rör dennas arbete, under samtalet går medarbetaren tillsammans med Thacker ige-
nom de uppsatta målen och utfallet och sätter upp nya mål. Nyckeltalen kallas då för åta-
ganden eftersom Thacker anser att det är svårt att översätta de övergripande nyckeltalen 
till individuella nyckeltal, åtaganden blir målet som medarbetaren ska kunna påverka ge-
nom sitt arbete. Det behöver inte vara nya punkter varje gång, utan det ska beskriva vad 
medarbetaren arbetar med och på vilket sätt. Om det händer att målet inte uppnås måste 
man undersöka om det är målet i sig som inte kan uppnås eller om det ligger hos medar-
betaren. Om målet inte kan påverkas, då måste det omformuleras eller ersättas. Om med-
arbetaren är orsaken, måste Thacker som chef hoppa in och hjälpa till att göra rätta priori-
teringar. Efter utvärderingen tas det fram en konkret handlingsplan för medarbetaren som 
efteråt skrivs ner så att den kan plockas fram vid nästa tillfälle. Medarbetaren tar eget an-
svar att ta fram sitt underlag och jobba efter det. Enligt Thacker är det ett väldigt bra 
verktyg eftersom medarbetaren tydligt ser sina mål, vilket är en bra motivering i arbetet 
samt om och hur målen har uppnåtts. Hon berättar att de till exempel på ett mycket bra 
sätt förstår sin löneutveckling, varför den föll ut som den gjorde. Enligt Thackers erfa-
renhet har medarbetarna en positiv inställning till samtalen och hon betonar tydligheten 
ännu en gång. Hon själv har också en individuell verksamhetsplan som hon tillsammans 
med sin chef följer upp och utvecklar, hon lägger till att det också effektiviserar möten 
eftersom man då koncentrerar sig på det väsentliga. 
  
Tidigare har det även funnits enhetsvisa verksamhetsplaner som togs bort för två år sedan 
eftersom uppföljningen tog för mycket administrativt arbete i anspråk, något som Thack-
er påpekar var ett mindre bra beslut. De togs fram i samarbete med medarbetarna på en-
heten genom en konferens där man arbetade igenom och tagit fram underlag utifrån vilka 
sedan verksamhetsplanen formulerades. Thacker berättar att de känner att det saknas ett 
mellansteg men har ambitionen att börja om att utveckla enhetsvisa verksamhetsplaner. 
Locum är mitt i en omorganisation som gör att de kommer att planera utifrån den nya or-
ganisationen. Thacker beslutar själv på vilket sätt hon styr men måste också följa 
krav, exempelvis att arbeta efter verksamhetsplanen på avdelningsnivå. Genom att ta 
fram den enhetsvisa verksamhetsplanen bryter man ner de olika delarna och specificerar 
målen för att få en ännu bättre struktur på dem. Hon ser sitt ansvar som chef i att utveckla 
medarbetarna, att enheten går åt rätt håll och att de arbetar med rätt saker på rätt sätt. 

4.3.4. Tankar om utvecklingen 

Björk säger att det som har förändrats mest är processperspektivet. I och med att de andra 
perspektiven är intressentperspektiv måste de hela tiden agera professionellt och se till att 
hålla intressenterna nöjda medan deras interna arbetssätt, det vill säga processperspekti-
vet, måste förändras för att anpassas till omvärlden, för att överleva. Hon säger att de har 
haft samma nyckeltal sedan år 2004. År 2005 tog de bort ett nyckeltalet Jag känner till 
kvalitetssystemet ur processperspektivet. Nyckeltalet var kopplat till ledningssystemet, 
som är ett verktyg för att styra verksamheten. De tog bort nyckeltalet för att resultatet var 
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väldigt högt, 89 av 100. Hon förklarar att alla resultat enligt statistiken som är över 80 är 
väldigt konstiga och att det är svårt att få 100. Frågan Jag känner till kvalitetssystemet 
ansågs också vara svårtolkad och togs även bort av den anledningen. Ett annat nyckeltal 
som togs bort av den anledningen att de nådde mål berodde på att landstinget fick en an-
nan typ av policy. Hon säger att man kan se resultaten som en indikator på att förändra 
styrkortet. De anpassar de framtida målen efter de nuvarande resultaten, samtidigt som de 
använder styrkortet för målstyrning. Det är även så pass övergripande och grundläggan-
de. Exempelvis om fastighetsunderhållet når en viss nivå, behöver de inte göra något med 
styrkortet, det vill säga att ta bort mått. De arbetar inte på så vis, eftersom styrkortet är ett 
målstyrningsverktyg som de följer upp tre gånger om året. 
 
Wännström tycker att Locum lyckats bra med att använda sitt balanserade styrkort de se-
naste tre, fyra, fem åren. Han menar att arbetssättet är bra, möjligtvis skulle de kunna ha 
mer tid tillsammans men det handlar ju också om att utföra ett konkret jobb så det är på 
många sätt en fråga om tid. Han påpekar dock att arbetet inte var lika konstruktivt 
i starten som det är nu. I början var uppföljningarna väldigt enkla och att den första verk-
samhetsuppföljningen bara var på 1 ½ sida, medan den exempelvis för 2007 är på 14 si-
dor, samt att de tidigare inte hade de handlingsplaner de har nuförtiden. Han påpekar 
även att den första verksamhetsplanen var lite enklare än den nuvarande. Exempelvis be-
stod handlingsplanerna bara av vad de arbetar med, numer har de lagt till vem som är an-
svarig och när det ska vara gjort. På så vis har saker och ting blivit tydligare. 
 
Arbetssättet med styrkortet har också förändrats, Wännström menar att man tidigare inte 
hade den dialog som finns idag, det var mer uppifrån och ner och det främst var på den 
högsta nivån som frågorna behandlades. Under de senaste fem åren har hela verksamhe-
ten dock blivit delaktiga på grund av det förändrade arbetssättet. Han berättar att styrkor-
tet hade ganska få nyckeltal när det infördes, samt att handlingsplanerna inte var utveck-
lade på det sätt som de är idag, strukturen tidigare var mindre tydlig och mer ad-hoc. Han 
beskriver införandet och utvecklingen av det balanserade styrkortet som: 
  

"... Det har varit en läroperiod för oss, så det är mycket funderande och utveck-
lande av det som ligger bakom det här ..." (Wännström 2008-05-14) 

 
Wännström nämner att strategin har ändrats så till vida att det är ett mer konstruktivt ar-
bete idag, samtidigt har utgångspunkten alltid varit densamma. Från början var det mest 
på den högsta nivån de arbetade med de strategiska affärsplanerna och att de nedre nivå-
erna var mindre tydliga. Numera är det ett samspel mellan den strategiska affärsplanen 
och den operativa affärsplanen som utvecklas utifrån verksamhetsplanerna. Han tycker 
det är ett ganska bra sätt att jobba på.  
 
Thacker tycker att det blev allt tydligare med det balanserade styrkortets fem perspektiv 
jämfört med det tidigare 3K. Den tidigare fokusen på Kvalitet, Kundnytta och Krets-
loppstänkandet var väldigt svårt att tolka. Det har blivit allt tydligare med fem perspektiv 
som uppmuntrar att titta från olika håll på verksamheten som till exempel som ägare eller 
samhälle. Hon ser inte att det finns någon koppling mellan perspektiven utan att de mer 
går in i varandra. Det är ibland svårt att avgöra vart ett mål skall läggas eftersom alla per-
spektiven berörs på det ena eller andra sättet. Hon framhåller att man jobbar med många 
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olika frågor med styrkortet och inte bara fokuserar på ekonomin. Hon argumenterar att 
ekonomin är en viktig del i styrkortet men att Locum ligger väldigt långt framme med 
väldigt mycket eftersom de arbetar mycket med utvecklingsfrågor och projekt. Hon tror 
att det beror på att man försöker att ha olika infallsvinklar att titta utifrån. Hon ger ett ex-
empel att Locum inte väntar på att ett krav kommer utan redan så tidigt som möjligt för-
bereder sig på det. Hon berättar om ett EU-direktiv som fastställer att det ska finnas dör-
rar som stänger i hissar så att man inte fastnar. Redan i början på 2000-talet började då 
Locum successivt att byta ut gamla hissar i sina fastigheter långt innan direktivet trädde i 
kraft. Idag finns det kravet och Locum har bara några få kvar att byta. 
 
Thacker anser inte att någon förändring, utan att insikt har påverkat sättet att arbeta med 
mål. Hon tycker inte att någon speciell händelse har föranlett förändring av något mått 
utan att det påverkades mer av nya uppdrag, nya medarbetare som till exempel den nya 
controllern på hennes avdelning eller en ny chef. Hon beskriver förändringarna i måtten 
mer som ett löpande kontinuerligt arbete att granska nyckeltalen. Om de har uppnått 100 
procent, så kan det knappast förbättras och är onödigt att ha med eftersom de istället kan 
fokusera på andra mått. Hon betonar däremot att bevaka måttet eftersom det lätt kan rasa 
om fokusen ändras. 
 
Thacker anser att det har varit många mått som har blivit färre med tiden men att man 
också lagt till mått om man kände att de saknades. Det är en avvägning mellan hur myck-
et man ska ta bort och hur mycket som är kvar, så att det fortfarande ger ett bra underlag 
för att styra. Å andra sidan kan för många mått blir administrativt för tunga att samman-
ställa. Sedan är det också svårt att hitta relevanta mått. Hon beskriver att det exempelvis 
är svårt att avgöra om måttet i utbildning mäter rätt sak. De vet inte riktigt om det är ett 
bra sätt att mäta men de har inte hittat någon ersättning.  Hon säger också att de försöker 
att ha så få mål som möjligt, men att samtidigt inte bortse från andra mått som använts 
tidigare. 

4.3.5. Delaktighet 

Hoff berättar att man tre gånger om året följer upp planerna och nyckeltalens utfall på 
operativ nivå där man går igenom och redovisar dem. Wännström berättar att all personal 
på avdelningen åker iväg på konferens och tillsammans går igenom verksamhetsuppfölj-
ning och verksamhetsplaner. Grundfrågan för konferenserna är vad de vill arbeta med 
under den kommande perioden utifrån de mätningar som gjorts. Därifrån formas verk-
samhetsplanen som de sedan arbetar med. Under det löpande arbetet tittar de även konti-
nuerligt på handlingsplanerna för att se att de gör det som planerats. Utgångspunkten för 
verksamheternas arbete med styrkortet är de direktiv de får från ledningen. Hoff bekräftar 
att det en gång om året hålls en planeringsdag, en så kallad Locum-dag, där alla medarbe-
tare har möjlighet att komma med synpunkter angående styrkortet, strategier, målen och 
nyckeltalen. 

På frågan om han tror att medarbetarna är insatta i styrkortet svarar Wännström att han 
tror att de flest är insatta, alla vet om det och alla vet vad som står, alla deltar ju genom 
planeringsträffarna. ”Varför? Jo målsättningen är att alla ska vara delaktiga, vi jobbar 
väldigt konstruktivt med det” (Wännström 2008-05-14). Samtidigt påpekar han att det är 
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klart att det alltid finns människor som inte bryr sig men att de nu ska omorganisera sig, 
effekterna av det återstår att se. Wännström tror att det generellt sett är svårt för organisa-
tioner att få alla i verksamheterna delaktiga och att alla förstår sin roll. En av svårigheter-
na med styrkortsarbetet är att få ner det i verksamheten så att alla omfattas av det, att alla 
förstår vad de gemensamt arbetar med. Wännström pekar på vikten av handlingsplanen 
och att alla är med och formar den och arbetar efter den, det är A och O för utvecklingen. 

 
"Ja... alltså det som jag känner är ju att alla, alla är med på det här. Att alla deltar 

och innefattas, för annars är det ju inte så stor mening. Det ska ju vara ett levande doku-
ment som alla jobbar med, som alla är medvetna om och alla kan." (Wännström 2008-05-
14) 

 
"Allt arbete går ju ut på att utveckla sig hela tiden och man tar tillvara på den kun-

skap man får, så är det ju, allt arbete är utvecklande egentligen, om man vill utvecklas..." 
(Wännström 2008-05-14) 

4.3.6. Förändring och att hålla styrkortet aktuellt 

Björk nämner att ägaruppdraget där ägaren formulerar ett uppdrag till företaget, är oför-
ändrat sedan 1991 då Locum bildades. Ägaruppdraget som har lagts på företaget är att 
förvalta och utveckla Landstingets fastigheter. Hon berättar att organisationen har föränd-
rats väldigt många gånger. Under 1998 sålde de ut driften, alltså vaktmästeriet och sköt-
seln och den dagliga driften av fastigheten. De gick då från 1200 medarbetare till om-
kring 300. Sedan dess har förändringarna gått periodvis. Hon påpekar att det dock inte 
har påverkat styrkortet, det vill säga målstyrningen i bolaget, eftersom perspektiven pas-
sar in i alla typer av organisationer. Det som däremot har förändrats är vilka nyckeltal 
som är med i styrkortet efter det att företaget bytte från att ha styrkortet indelat i krets-
lopp, kundnytta och kvalitet (3K-kortet), till fem perspektiv år 2001. 2001 utvärderade de 
styrkorten på de olika avdelningarna. På grund av styrkortens olika utseenden kände de 
att de olika styrkorten behövde arbetas ihop till ett enda styrkort. Därefter har det i prin-
cip varit oförändrat. Det är några nyckeltal som har bytts ut och det är några som har 
kommit till. Övergripande och grundläggande nyckeltal förändras dock inte, då de fortfa-
rande ska ha nöjda kunder oavsett hur de förändrar organisationen. 

 ”Det är ju genom att använda styrkortet som ett aktivt planerings- och uppföljningsin-
strument, då håller man också det vid liv.” (Hoff 2008-05-14) 

Enligt Hoff ger användandet av styrkortet väldigt tydliga signaler, ”det är ett signalsy-
stem som de har för att kunna korrigera det sätt vi arbetar på” (Hoff 2008-05-14). När vi 
frågar varför man byter mått svarar han att: 

  "Målen och de nyckeltal som man tagit fram och jobbar med det styr ju verksamheten 
väldigt mycket därför att en sak är ju ganska säker, människor gör det de mäts på. Säger 
man att vi ska uppnå ett visst mål för exempelvis energianvändning då jobbar folk väldigt 
mycket med att just nå det målet och därför kan man över tiden ändra fokus i organisatio-
nen. Och då kan man välja att plocka fram ett nyckeltal eller ett målvärde och ta bort nå-
got annat, därför man ska inte ha för många heller för då blir det svårt att följa upp och 
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det kan ge lite otydliga signaler ut i organisationen. Det är inte helt säkert att det i slutän-
dan stämmer överens att man drar åt samma håll om man har för många nyckeltal. Det är 
helt enkelt för att ändra fokus i organisationen och få folk att fokusera, koncentrera sig 
för någonting annat och det där kan variera över tiden." (Hoff 2008-05-14) 

Hoff berättar att nyckeltal väljs ut genom att jämföra historiska värden och utfall, dagens 
utformning samt framtida målvärden. Bedömningen görs utifrån det faktaunderlag som 
finns och samtidigt utifrån trender och egna ambitioner. Han tar upp Nöjd Kund Index 
(NKI) som exempel där de under 2006 upplevde en nedgång. När sådant inträffar fall 
gäller det att analysera orsakerna till nedgången och hitta åtgärder som höjer måt-
ten. Både Wännström och Björk nämner också NKI. Wännström berättar att om målet var 
64, men siffrorna pekar på att de kanske bara når 60, då förs resonemanget med persona-
len kring huruvida de klarar nästa års mål på 68. Björk påpekar att de sätter målen för tre 
år i taget, men att de, som Wännström säger, prövar måtten varje år, som exemplet vid 
2005 och 2006 anpassar de kommande årens mål för att det ska vara möjligt att uppnå 
och medarbetarna ska känna att det går att nå överhuvudtaget. Även Wännström uttrycker 
detta tydligt när han poängterar att målen måste vara realistiska. Han nämner även att så-
dana verksamhetsuppföljningar även sker för varje tertial där mål och utfall redovisas.  

Thacker berättar att en tidsplan styr aktualiseringen av styrkortet. Efter varje tertial sam-
manställs en uppföljning av nyckeltalen men efter årsskiftet, det vill säga under januari 
månad, följer Locum upp hela föregående år genom det ekonomiska bokslutet men också 
genom en ordentlig uppföljning av alla nyckeltal. I februari ställer man upp en ekonomisk 
prognos för det kommande året vilken ligger till grunden för budgetunderlagen som läm-
nas in före midsommar. I juni finns det också en planeringsdag för hela Locum där alla 
medarbetare får diskutera och lämna synpunkter om olika delar av den strategiska affärs-
planen. Thacker uppskattar att det tar ungefär ett till ett och halvt år tills en synpunkt tas 
upp i dokumentet men att det inte betyder att man inte redan har börjat arbeta med frågan. 
Efter det börjar man att arbeta med verksamhetsplanering som ska blir klara i augusti och 
skrivas på i januari, den kan revideras under hösten. Hon påpekar dock att tidsplanen i år 
blir lite ändrad på grund av den pågående omorganisationen. Avdelningsplaneringen 
kommer först göras under hösten. Thacker beskriver att det finns en rutin för varje del 
och när den ska genomföras. Det är upp till varje avdelning att tiderna hålls. Inför en upp-
följning tar controllern på avdelningen fram verksamhetsplanen och markerar delarna för 
den berörda medarbetaren som i sin tur ska återkomma med kommentarer och förslag. 
Controllern sammanställer sedan underlaget. Hon förklarar att när ett mål inte har nåtts 
gör man en djupanalys för att ta reda på vad det berodde på. Det analyseras bland annat 
om man på en gång kan åtgärda problemet eller om det behövs mer fundering. Hon berät-
tar att deras största problem är tidsbristen som delvis åtgärdas genom att ta in konsulter. 

På frågan vilken typ av åtgärder som tas när ett mål inte nås säger Björk att de inför 2006 
gjorde om kundenkäten för NKI, vilket troligtvis resulterade i att utfallet blev lägre än 
förväntat. Anledningen till det tror hon är att de gjorde ett annat urval, ett totalt urval, där 
de i princip frågade alla kunder som har haft med dem att göra, dessutom förändrades 
frågornas utformning. Hon uttrycker att kunden är anledningen till att Locum finns. Se-
dan 2006 har de därför arbetat med ett åtgärdspaket som innebär att de förändrar sig in-
ternt genom att bland annat införa ett kundvårdssystem som de anpassat till alla kunder 
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som har ringt och yttrat sina åsikter. De har även gjort mindre interna förändringar genom 
att bland annat ha en 24-timmarsregel för att svara och återkomma snabbare i telefon. Det 
finns väldigt mycket som har visat sig genom andra kundmätningar, exempelvis att kun-
den inte riktigt vet vem Locum är och vad bolaget står för. Därför har de har lagt stort 
krut på att informera hyresgästerna om detta; nämligen att de ingår i samma koncern, har 
samma intressen och så vidare. Det verkar ha gett resultat, då kundnöjdheten har börjat 
öka igen. Hon förklarar vidare att de vidtar åtgärder när de inte når de uppsatta målen. 
Ekonomiska mål når de nästan alltid eftersom det är lite lättare. De gör prognoser och 
förutsäger utfallet och styr utifrån detta, men hon uttrycker att det är svårare med kunder, 
då Locum inte vet vad kunderna tycker och tänker. 

Wännström nämner ett praktiskt exempel där de arbetar med att förbättra kundnöjdheten 
genom åtgärder på verksamhetsnivå. Projektledare för olika byggprojekt har inte tid gå 
tillbaka och snabbt följa upp de småfel som uppkommer under byggena. Det är ett pro-
blem senare visar sig i kundmätningarna. I Wännströms verksamhet har de sedan länge 
velat åtgärda detta, därför har de tagit upp det som en åtgärdspunkt i handlingsplanen, 
exempelvis genom att anställa en byggledare som följer upp projekten och åtgärdar pro-
blemen. 

Hoff förklarar att det balanserade styrkortet ändras genom en omfattande diskussion ute i 
organisationen. Varje medarbetare kan komma med förslag och idéer om ändringar i 
styrkortet så som nya mål eller nyckeltal. Det är sedan ledningsgruppen som granska dem 
och i sista hand, så är det styrelsen som fastställer den operativa affärsplanen. Engage-
manget är enligt Hoff väldigt stort vad som gäller verksamhetsplanering eftersom varje 
medarbetare är involverad i styrkortsarbetet på den operativa men också delvis på den 
strategiska nivån. 

”Det är, tycker jag, ett ovanligt bra engagemang för att vara ett så pass stort före-
tag.” (Hoff 2008-05-14) 

För närvarande genomgår styrkortet ingen förändring och Hoff berättar att alla uppsatta 
mål har nåtts, bortsett från energimålen där de försöker ta fram ytterligare åtgärder för att 
kunna uppfylla dem. Han tycker att det skulle vara fel att sänka målet bara för man inte 
uppnått det eftersom det då blir fel metod att styra verksamheten. Björk berättar också att 
styrkortet inte genomgår någon förändring just nu eftersom det är stabilt. Hon säger även 
att det kommer att fortsätta vara det efter att organisationen har förändrats. De är mitt 
uppe i en omorganisation. Hon kan inte tänka sig att det spelar någon roll, då de fortfa-
rande har samma mål och uppdrag. 

När vi frågar om rutiner för aktualisering av styrkortet berättar Björk att de inte har något 
nedtecknat för att hålla styrkortet levande. Inför varje år gör enheterna och avdelningarna 
affärsplaner för verksamheten. Då måste man gå ut med anvisningar om hur de ska nå 
nyckeltal och i samband med det går man igenom dem från ledningens håll. Om de har 
nått ett visst nyckeltal och de ligger på 100 procent vad gäller just det, ser de ingen an-
ledning att behålla det. Det är Vice VD och VD som tar fram ett förslag till lednings-
gruppen, vilket sedan fastställs i anvisningarna. Någon särskild process har de dock inte, 
där sådant som workshops förekommer. Björk påpekar att det som man tror är gamla 
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nyckeltal som rationaliserats bort ur det offentliga styrkortet i princip ligger kvar i den 
totala. Det betyder egentligen endast att man har omsättning på måtten, att man har olika 
fokus mellan åren (se bilaga 2.1).  

Ett exempel på nyckeltal som tagits bort är E & Q rating, Environment & Quality. Hoff 
beskriver det som ett interaktivt självutvärderingssystem. Nyckeltalet användes bara i två 
eller tre år och valdes bort eftersom det ansågs för statiskt och fyrkantigt. Istället lades det 
till ett nyckeltal som mäter hur medarbetarna har nytta av ledningssystemet i sitt arbete. 
Vi frågar Hoff om ett tillfälligt nyckeltal som redovisades 2001 som speglade fastighets-
försäljning. Nyckeltalet togs med i styrkortet eftersom reavinsten påverkade resultat och 
gav en felaktig bild av de egentliga intäkterna och kostnaderna från den operativa verk-
samheten. Fastigheterna såldes på grund av att det fanns många överytor och en viss 
överkonsumtion. Tidigare har lokalerna använts som en fri nyttighet av sjukvården men 
han betonar att man idag bedriver mycket mer vård på en mindre yta. 

4.3.7. Andra händelser 

Vi fann på Locums hemsida historisk information (se bilaga 1), där nämndes att Locums 
ledningssystem certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001, kvalitets och miljöledning. 
Björk berättar att de är ISO certifierade och började med att förbereda en ISO-certifiering 
år 2001, vi frågade om det till en början var projektledningen som certifierades och Björk 
instämde. Först år 2005 fanns hela Locums verksamhet beskriven i ledningssystemen för 
att certifieras enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 avseende miljöledning.  
 
På frågan hur styrkortet påverkas av ISO 9001 säger Björk att det inte påverkas alls, ef-
tersom ISO-systemet är ett sätt att styra verksamheten, ledningens redskap att kontrollera 
verksamheten och se till att slutprodukten blir den avsedda. Det är av den anledningen 
som de har med det i styrkortet, eller för att alla tycker att det är ett bra sätt. Om de inte 
tycker att en viss processbeskrivning i ledningssystemet anger ett bra arbetssätt, kommer 
beskrivningarna i ledningssystemet att ses över. Ledningssystemet i sig påverkar dock 
inte utformningen av styrkortet. Ledningssystemet är en arbetsbeskrivning av hur de ska 
nå målen. Björk berättar att ledningssystemet innebär att man beskriver olika verksam-
hetsområden. Syftet är att säkra kvaliteten på verksamheten, att kunderna får rätt kvalitet 
och att de kan internt garantera att de har ett enhetligt arbetssätt eller att de inte förbiser 
något. Det underlättar även mycket för nyinkomna eller nya anställda genom att de får 
veta bland annat hur de ska utföra sitt arbete. 

I och med att de övergripande nyckeltalen har varit så få tror inte Björk att anställda och 
ledning har haft någon negativ reaktion på förändringar i styrkortet. Organisatoriska för-
ändringar är det alltid reaktioner på, eftersom man rycker till i tillvaron och arbetsmeto-
derna och så vidare, men inga stora organisatoriska förändringar har skett sedan 2004. 
Björk anser att de är ovanligt positiva till förändringar på företaget med tanke på alla om-
organisationer och styrningsmetoder som har införts.  

�
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5. Analys 

5.1. Cirkelrutinen i Locum  

Det balanserade styrkortet ses som ett hjälpmedel 
att styra verksamheten på ett framgångsrikt sätt. 
Olve et al (1999) och Kaplan och Norton (2008) 
betonar dock att det krävs ständig anpassning av 
styrkortet till den rådande situationen företaget be-
finner sig i. Locum har utvecklat tydliga rutiner 
och processer för att hålla sitt styrkort levande. De 
följer grovt sett de cirkelrutiner som Kaplan och 
Norton (2008), Olve et al (1999, 2003) och Hall-
gårde och Johansson (1999) beskriver. Vad gäller 
medarbetarnas involvering i styrkortsarbetet så 
närmar sig Locums praxis Olve et al (2003) och 
Hallgårde och Johansson (1999) som betonar vik-
ten av samspelet mellan ledningen och anställda. 
Det som framkommer är att styrkortet används aktivt på alla nivåer i verksamheten ge-
nom att de använder sig av affärsplaner som bryter ner strategi och mål till de olika nivå-
erna. För att tydliggöra det empiriska materialet, presenterar vi på nästa sida en samman-
fattning av styrkortets nuvarande dokumenthierarki och hur det används på varje organi-
sationsnivå.  

Nyckeltalen i det balanserade styrkortet hos Locum följs upp tre gångar om året, efter 
varje tertial. Om man tittar på året följer de i januari i samband med bokslut upp alla 
nyckeltal från det föregående året. I februari görs en prognos för det kommande året som 
ligger till grund för budgeten som lämnas in före midsommar. Under juni månad hålls 
Locum-dagen där alla medarbetare får vara delaktiga i att gå igenom och granska styrkor-
tet. Under sommaren fram till augusti utvecklas verksamhetsplanerna som kommer revi-
deras under hösten och till sist skrivs på i januari. Styrkortets planering och uppföljning 
integreras alltså i den övriga planeringen och uppföljningen, men ersätter den inte som 
Hallgårde och Johansson (1999) föreslår. Arbetet med styrkortet struktureras på det sättet 
att en kontinuerlig rutin skapas som bland annat Olve et al (1999) föreslår som resulterar 
i att själva styrkortet anpassas till företagets nuvarande och kommande situation. Det ba-
lanserade styrkortet tas fram i dialog med organisationen som återspeglar bland annat 
Olve et al:s (2003) åsikt om att aktivt involvera medarbetarna. Genom planeringsdagen 
får alla medarbetare möjligheten att påverka det övergripande styrkortet och genom sitt 
dagliga arbete de andra styrkorten. Det är ledningen som har sista ordet men samspelet 
mellan affärsplanerna på de olika nivåerna är väldigt tydligt. 
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Ägaruppdrag 
 
 
 

Locum ägs av Stockholms Läns Landsting och deras uppdrag är att förvalta och 
utveckla Landstingets fastigheter. Locum måste uppnå en viss finansiell prestation 
som återspeglas i nyckeltalen i ägarperspektivet. Det balanserade styrkortet används 
då i syftet att nå långsiktigt lönsamhet som inte har ändrats sedan Locum grundades 
1991. 

Övergripande styrkort med  
strategisk affärsplan 

 
 
 

Locums övergripande styrkort utvecklas utifrån affärsidé och vision. I styrkortet 
anges ett antal strategiska mål och ett långsiktigt mål för de fem perspektiven där 
VD beslutar om vilka nyckeltal som ska följas upp. Utifrån styrkortet utvecklas den 
strategiska affärsplanen som har en tidshorisont på 5 år och som styr de andra af-
färsplanerna.   

Operativ affärsplan 
 
 
 

Avdelningsvisa  
verksamhetsplaner 

 
 
 

 
De andra affärsplanerna är utformade i enlighet med det balanserade styrkortet och 
sina fem perspektiv och sträcker sig över 3 år men måtten prövas varje år. Om 
målen inte nås görs en djupanalys och handlingsplaner tas fram som åtgärd. Exem-
pelvis kan det vara interna förändringar eller ändrade arbetsrutiner för att kunna nå 
målet.  Den operativa affärsplanen utvecklas utifrån de avdelningsvisa verksam-
hetsplanerna och anses vara en sammanfattning av dem. Det är styrelsen som fast-
ställer den operativa affärsplanen men de avdelningsvisa verksamhetsplanerna tas 
fram tillsammans med alla medarbetare. På en konferensdag uppföljs den gångna 
periodens nyckeltal och en gemensam målsättning utarbetas utifrån de strategiska 
målen, vilka också preciseras i en konkret handlingsplan. Handlingsplanen ingår 
även i cirkelrutinen som till exempel Kaplan och Norton (2008) beskriver. I hand-
lingsplanen förankras bland annat vad som ska göras, vem som är ansvarig och när 
det ska göras, vilket gör att den är ett kontinuerligt stöd i arbetet. Målet med de 
avdelningsvisa verksamhetsplanerna är att bryta ner de övergripande nyckeltalen till 
varje område. De fungerar som en överenskommelse mellan VD och avdelnings-
cheferna. 
 

Enhetsvisa verksamhetsplaner 
 
 
 

För två år sedan togs de enhetsvisa verksamhetsplanerna bort då uppföljningen blev 
alltför tidskrävande. De fungerade och togs fram på samma sätt som verksamhets-
planerna, men på en lägre nivå. Thacker berättar att hon saknar det mellansteget 
eftersom det ytterligare bryter ner och specificerar målen på enheten. Locum ge-
nomgår för tillfället en omorganisation och Thacker förklarar att de kommer att 
återinföra de enhetsvisa styrkorten. 
 

Individuella verksamhetsplaner Det individuella styrkortet med en individuell verksamhetsplan används på individ-
nivå men är användandet varierar eftersom varje chef själv beslutar om det ska 
användas av sina medarbetare. Det här styrkortet avviker något från de andra efter-
som de fem perspektiven inte följs strikt genom att målen sätts upp utifrån hur 
individen kan påverka målen i sina arbetsuppgifter. De är en tyst och privat över-
enskommelse mellan medarbetaren och sin chef.  

 
Locum har sedan mer än 15 år tillbaka samma strategi vilket kunde tyda på att företaget 
är statiskt och inte klarar av att anpassa sig till förändringar (Kaplan & Norton 2008). 
Ingen av respondenterna tycker att styrkortet har påverkats av någon extern förändring, 
vilket skulle ha varit en utlösande faktor för att överse strategin (Kennerly & Neely 
2002). Locum har dock lyckats att bevara lönsamheten och vara framgångsrikt. Företaget 
har enligt Ingemar Ziegler (Årsredovisning 2006) genomgått flera strukturella föränd-
ringar samt att marknaden blivit mer konkurrenskraftig (se bilaga 1).  

Hur lyckades företaget? Locum bildades utifrån en statlig myndighet och många olika 
organisationer sammanslogs. Å ena sidan används det balanserade styrkortet för att styra 
den stora verksamheten på ett enhetligt sätt, användningen av nyckeltalen samarbetsindex 
känns då naturligt. Å andra sidan har nyckeltalen i de fem perspektiven ändrats. Locum 
implementerade styrkortet på ett enhetligt sätt på alla nivåer vilket gör det tydligt för var-
je medarbetare att förstå konceptet. En annan framgångsfaktor är att alla medarbetare in-
volveras i styrkortsarbetet. Engagemanget är stort och enskilda individer kan faktiskt på-
verka styrningen. 
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Tidigare VD Ingemar Ziegler beskriver i årsredovisning 2006 att företaget de tio första 
åren genomgick de största strukturella förändringarna och att de fem följande åren karak-
teriserades av konsolidering och finslipning av kvalitetsarbetet. Uttalandet återspeglas 
även i styrkortsarbetet där nyckeltalen och kortens utformning nästintill årligen anpassa-
des till ändrade situationer. Olve et al (1999) och Kaplan & Norton (2008) anser att an-
passning av det slaget först och främst är ett sätt att hålla styrkortet levande och sedan en 
förutsättning för företaget att förbli framgångsrikt. De första åren förvärvades fastigheter 
i stort omfång, hyrorna anpassades till marknaden och företaget försökte stärka sin ställ-
ning på marknaden. Samtidigt utvecklas Locum genom aktivt miljö- och kvalitetsarbete, 
vilket också syns i de använda nyckeltalen. Det bör poängteras att de periodvisa föränd-
ringarna även bidragit till verksamhetens långsiktiga utveckling. Då företaget de första tio 
åren övergått från offentlig förvaltning till en mer renodlad företagsform var förändring-
arna under den tiden tydligare än de varit sedan 2004-2005, då företaget mognat och fun-
nit en mer stabil form. 

År 1998 certifierades Locums byggprojektledning enligt ISO 9001:2000, en standard för 
kvalitetsledning som bland annat ställer krav på tydliga målformuleringar och ansvars-
fördelning. Både målformulering och ansvarsfördelning är något som Wännström och till 
viss mån även Thacker påpekar har blivit bättre i styrkortsarbetet över tid. År 2005 blev 
hela Locum kvalitets- och miljöcertifierat. Det är också runt denna tidpunkt vi ser att Lo-
cums styrkort blivit någorlunda stadigt i sin utformning (se bilaga 2.1). Det tyder på att 
även ledningssystemet har påverkat styrkortsarbetet. 

Den största förändringen Locums balanserade styrkort gick igenom var övergången från 
tre till fem perspektiv. Thacker förklarar att perspektiven i 3K, det tidigare styrkortet, var 
svåra att få grepp om. Dessutom användes styrkortet i olika utformningar i olika avdel-
ningar så att man kände att det behövdes ett mer enhetligt styrkort som ger en övergri-
pande bild av verksamheten. Locum har då anpassat styrkortets utformning efter organi-
sationens krav och den rådande situationen (Olve et al 1999, Kaplan & Norton 2008). I 
arbetet med styrkortet och även i det dagliga arbetet räckte det dåvarande styrkortet inte 
längre till. Hoff uttrycker övergången från tre till fem perspektiv som en naturlig utveck-
ling. Både Wännström och Thacker berättar att styrkortet har blivit mycket tydligare och 
att arbetssättet med styrkortet har förändrats. De anser att Locum lyckades bra med sitt 
styrkort de senaste åren och att medarbetarna nuförtiden är mer involverade. 

Antalet nyckeltal har minskat med tiden, från att redovisa 15 mått 2001 i det övergripan-
de styrkortet har de gått till att redovisa 7 mått år 2008 (se bilaga 2.1). I verksamhetspla-
nerna för fastighetsavdelningen redovisades 22 mått 2005 som minskades ner till 5 mått 
2008 (se bilaga 2.2). Det visar att Locum numera fokuserar på ett mindre antal mått, vil-
ket är lättare att hantera.  

I stort sett har styrkortet knappt ändrats sedan bytet från tre till fem perspektiv, bara en-
staka nyckeltal har tagits bort eller ersatts. Exempel på det är E & Q rating och försälj-
ningsresultatet från fastigheter. Flest ändringar i nyckeltalen skedde i processperspektivet 
som sammanför de resterande perspektiven. Nyckeltalens natur eller fokus ändrades dock 
inte. Att hålla tidsramen i projekt och kvalitetssystemet har samma mål i åtanke: att ef-
fektivisera processerna. Processerna mäts idag på ett annat sätt, vilket är en utveckling 
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som Locum aktivt framkallat genom granskning av måtten. Att nyckeltalen ändrades kan 
härledas till att organisationen har lärt sig att hantera sitt styrkort.  

Sedan 3 år tillbaka är det balanserade styrkortet oförändrat och ingen av de intervjuade 
ansåg att styrkortet håller på att förändras. Utvecklingen i styrkortets utformning visar att 
företaget har lärt sig att hantera sitt system men också att de har provat sig fram och vågat 
satsa. Vidare får det inte glömmas att Locum har fasta, regelbundna rutiner som underlät-
tar att håller styrkortet levande och aktuellt. 

5.2. Förändring och motstånd 

Thacker förklarar att de formella möten hon har 
med sin personal är ett sätt att undvika att man fast-
nar i de dagliga rutinerna. Detta ser vi som ett kon-
kret exempel på hur de undviker institutionalisering, 
då Burns & Scapens (2000) beskriver rutinmässiga 
beteenden som potentiella motståndskrafter till för-
ändring. Thacker roll för att förhindra institutionali-
seringen kan förklaras av Banutu-Gomez & Banutu-
Gomez (2007) som menar att ledarna skapar förtro-
ende hos medarbetarna så att de förenade kan ge-
nomgå förändringsprocessen. Förenklat sett borde 
ledarna fungera som stöd för individens utveckling 
som en del av företaget, vilket de också tycks göra i 
Locum, framförallt genom de individuella samtalen. 
 
Banutu-Gomez & Banutu-Gomez (2007) skriver att det är svårare för individen att vara 
positivt inställd till förändring när dess och organisationens arbetssätt inte stämmer över-
ens. Med det i åtanke kan vi se 2001 års införande av ett övergripande styrkort som ett 
steg i riktningen mot att underlätta utveckling av verksamheten. Anledningen till det är 
att det gemensamma styrkortet enar verksamheten och alltså sätter fokus på gemensamma 
mål. 
 
På det sätt som Senge (2006) beskriver signifikanta förändringar är den traditionella hie-
rarkin olämplig, istället krävs dialog. Vi ser att det sätt Locum planerar det övergripande 
arbetet på inkluderar alla medarbetare. Exemplet nämns där medarbetare kan komma med 
förslag på idéer och ändringar i styrkortet, som exempelvis nya mål eller nyckeltal. Dess-
utom bryts de övergripande målen ner på lägre nivåer för att avdelningar, enheter och in-
divider på konkret sätt skall kunna realisera dessa mål. Här uttrycks det tydligt av re-
spondenterna att det finns en fungerande dialog. Just delaktighet och dialog på alla nivåer 
anser Hallgårde & Johansson (1999) och Olve et al. (2003) vara viktigt för att hålla styr-
kortet levande. Samtidigt finns som den hierarkiska strukturen i viss mån kvar i verksam-
heten. Respondenterna påpekar dock att utvecklingen av kommunikationen gått från en-
vägskommunikation uppifrån till dialog mellan de olika nivåerna, även Senge (2006) me-
nar att det underlättar förändring. 
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Hoff påpekar att de individuella styrkorten används frivilligt i verksamheten och att led-
ningen inte vill påtvinga medarbetarna att arbeta med dem. Istället är tanken att det skall 
anammas av intresse, det är alltså en progressiv utveckling. Ser vi till Burns & Scapens 
(2000) förklarar de att vanor förändras allt eftersom gruppen hittar acceptabla sätt att leva 
efter dem. Rutinerna förändras då omedvetet steg för steg där gamla vanor förändras och 
övergår i en ny rutin. Det är ett sätt att undvika motstånd till förändring, som annars kan 
framkallas av påtvingade rutinförändringar. Björk påpekar dock att de individuella 
styrkorten kan skapa orättvisa genom att det är möjligt att ouppnådda mål exempelvis kan 
påverka lönen. Risken finns att den enskilda medarbetaren inte kan påverka just det här 
målet genom sitt arbete, vilket då påverkar inställningen till de individuella styrkorten på 
ett negativt sätt. Thacker beskriver att de på hennes avdelning valt att modifiera de indi-
viduella verksamhetsplanerna genom att byta ut mål mot åtaganden. På så sätt ser hon att 
de individuella verksamhetsplanerna har blivit mer begripliga för medarbetarna. Andra 
användare av de individuella verksamhetsplanerna tycks ha stött på problem då de foku-
serat för mycket på mätning istället för handlingsorientering. Det tyder på att Thackers 
grupp har hittat ett sätt att använda de individuella verksamhetsplanerna genom att frångå 
rutinen och anpassa den efter individernas förutsättningar. På så sätt menar Burns & Sca-
pens (2000) att avsiktliga förändringar skapar nya rutiner.  

5.3. Lärande 

 
Hoff menar att genom att använda styrkortet som 
ett aktivt planerings- och uppföljningssystem kan 
det hållas vid liv. Han nämner även att det används 
som ett signalsystem för att korrigera arbetssättet i 
organisationen. Thacker visar på det genom att 
säga att Locum inte väntar på olika krav utan för-
bereder sig för dem så tidigt som möjligt, det är 
tack vare de olika synvinklar styrkortet ger. Här ser 
vi att reaktionen på förändringen som Thacker 
nämner kan kopplas till vad Senge (2006) säger 
betecknar en lärande organisation, att den ska vara 
flexibel i föränderliga situationer. I Locum hålls en 
gemensam planeringsdag en gång varje år där alla medarbetare i gemensam diskussion 
får uttrycka sina åsikter gällande styrkortet. Medarbetarna blir delaktiga i förändringar av 
styrkortet på operativ- och strategisk nivå genom de planeringsdiskussioner som förs. Att 
organisationen kan ta del av människornas engagemang och kapacitet på alla nivåer är 
enligt Senge (2006) det som möjliggör den lärande organisationen. Vi ser här att Locum 
genom planeringsdiskussionerna engagerar sina medarbetare på alla nivåer i företaget.  
  
Locum har ett övergripande styrkort som bryts ner ända till individnivå. Att styrkortet 
omfattar flera nivåer gör det möjligt för medarbetarna att få en helhetsbild av företaget 
och deras del i den. Som Senge (2006) nämner är individens insikt i hur den bidrar till 
helheten en förutsättning för systemtänkandet. Systemtänkandet är en av de fem discipli-
ner som binder samman de andra disciplinerna och skapar helheten. Avgörande är då att 
individen i sitt agerande också väger in andra än de egna konsekvenserna av sitt eget 
handlande. I Locum bidrar de regelbundna konferenserna och samtalen, som hålls i sam-
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band med att styrkorten utarbetas, till ett systemtänkande hos medarbetarna. Anledningen 
är att alla samlas kring de gemensamma frågorna med olika infallsvinklar, vilket bidrar 
till en helhetssyn som annars skulle vara svår att greppa för den enskilde medarbetaren. 
  
Styrkorten i Locum utarbetas genom att all berörd personal träffas. De avdelningsvisa 
verksamhetsplanerna uppdateras vid konferenser, där personalen på avdelningen tillsam-
mans går igenom verksamhetsplanering och uppföljning, vilket innebär att mål tas fram 
genom överenskommelser och dialog mellan avdelningspersonalen. Det gör att de arbetar 
efter en gemensam vision, då de genom dessa konferenser får möjlighet att engagera sig i 
och dela samma uppfattning om den genom att de också får säga sitt. Vid dessa konferen-
ser samarbetar de kring olika frågor som tas upp i dialog med varandra, vilket känneteck-
nar lärandet i lag. Senge (2006) beskriver att lärandet i lag förutsätter att människor i or-
ganisationer samarbetar i en fri och öppen dialog. Avdelningarna i Locum tar eget ansvar 
när de upprättar sina verksamhetsplaner då det är upp till dem själva att sätta upp mål och 
planera för hur de ska nås. På så sätt ser vi också att de arbetar med sina mentala model-
ler. Senge (2006) beskriver arbetet med mentala modeller som att förstå och reflektera 
kring det egna arbetet och utifrån det skapa en grund för att kunna utveckla det. Den ge-
mensamma visionen, lärandet i lag och arbetet med de mentala modellerna framgår även i 
hur de individuella styrkorten utarbetas genom samtal mellan chef och medarbetare, där 
medarbetarens tankar och idéer får komma till ytan i dialog med chefen, och underlaget 
inför detta samtal som medarbetaren själv får ansvara för och arbeta efter. Thackers utta-
lande om att hon inte stödde beslutet om borttagandet av de enhetsvisa verksamhetspla-
nerna visar på att enighet inte alltid råder kring beslut som fattas. Det stämmer inte över-
ens med det gemensamma tillvägagångssätt som förespråkas av lärandet i lag och gemen-
sam vision, dock kan det diskuteras kring huruvida fullständig enighet är möjlig. 
  
Senge (2006) förklarar att kunskap hos personal inte bara baseras på kompetens utan 
även på strävan efter den. Det är viktigt att organisationen möjliggör att individen kan 
utveckla sin kompetens och därmed bemästra sitt arbete. Han påpekar att det individuella 
lärandet är drivkraften i en lärande organisation, då individens utveckling återspeglas i 
organisationens utveckling. När det gäller Locum uttrycker Wännström att: ”allt arbete 
inklusive arbete med styrkort går ut på att utveckla sig och ta vara på den kunskapen, om 
viljan att utvecklas och ta vara på kunskap finns. Detta förutsätter att styrkortet är något 
som alla ska arbeta med, som alla är medvetna om och kan. På så vis hålls det levande.” 
(Wännström 2008-05-14). Han uttrycker även att han tror att de flesta medarbetarna är 
insatta i styrkortet genom att de deltar i träffarna. Det visar på Locums målsättning, att 
alla ska delta i styrkortsarbetet, vars syfte och resultat ska bland annat stimulera och bidra 
till utvecklandet av medarbetarnas kompetens. Vi ser här att Locum värdesätter kunskap 
hos sina medarbetare och därmed ger dem möjlighet att utvecklas.  

Locums utveckling av styrkortsarbetet har enligt Wännström gått framåt, vilket ger indi-
kationer på single- och double loop learning. Att ha förmågan eller möjligheten att an-
vända det lärande som situationen kräver banar enligt Argyris och Schön (1978) vägen 
för att organisationen utvecklas i rätt riktning. Av empirin framgår att ingen extern hän-
delse har påverkar styrkortet, utvecklingen har snarare styrts av organisationens interna 
lärande.  
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Wännström förklarar den positiva utvecklingen närmare genom att bland annat nämna att 
handlingsplanerna till en början inte var lika utvecklade och att dialogen i företaget sked-
de mer uppifrån, han sammanfattar det som en läroperiod med mycket fundering. Ut-
formningen av handlingsplanerna har förbättrats och därmed effektiviserat styrkortsarbe-
tet, vilket visar på single loop learning i samband med att normerna och de grundläggan-
de antagandena inte har genomgått någon förändring. Hanteringen av dialogen visar att 
styrkortsarbetet var annorlunda förut jämfört med i dagsläget. De högsta nivåerna har gett 
mer utrymme för de lägre. Existerande normer och grundläggande antaganden har då 
ifrågasatts i enlighet med double loop learning. Att det har präglats av fundering visar 
enligt Argyris och Schön (1978) på att Locum försöker komma åt det grundläggande 
problemet och inte bara hitta den första bästa lösningen på ett problem. Det bekräftas av 
Thacker som säger att förändringar i sättet att arbeta med mål är resultat av insikt och att 
de undersöker även bakomliggande orsaker när mål inte uppnås. Det undersöks först 
om de går att åtgärda på en gång, vilket motsvarar single loop learning, eller kräver vida-
re fundering, det vill säga double loop learning. 

Enligt Argyris och Schön (1978) ska single- och double loop learning återspeglas i män-
niskornas theory-in-use för att det individuella lärandet i sig ska komma fram i deras 
handlande och lärande i organisationen blir då ett faktum. För att det ska vara möjligt, 
enligt Argyris och Schön (1978), får inte espoused theory of action i form av exempelvis 
formella tal och dokument och dess olikheter med theory-in-use utgöra ett hinder för lä-
randet från individen till organisationen. Det ska med andra ord råda en överensstämmel-
se mellan det som görs (theory-in-use) och det som sägs (espoused theory of action) i or-
ganisationen. Det verkar som att det möjliggörs av Locum, i alla fall verkar förutsättning-
arna finnas till det genom hanteringen av nya anställda och styrkortsarbetet. Nyanställda 
genomgår en omfattande introduktion där de bland annat blir insatta styrkortsarbetet. 
Styrkortsarbetet sker med utgångspunkt i direktiv från högsta nivån i företaget, men präg-
las även av engagemang på flera nivåer i företaget. Sammantaget ser vi på det som 
att medarbetarnas värderingar blir en del av företagets värderingar genom engagemanget 
och att medarbetarna får ta del av och forma företagets värderingar genom introduktio-
nen. 
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6. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att utifrån lärandet och de förändringar som hittills skett i 
styrkortsarbetet beskriva och analysera hur Locum håller sitt balanserade styrkort levan-
de. 

Det nuvarande styrkortet i Locum är ett resultat av elva års aktivt arbete. Strategin har 
inte förändrats men perspektiv och nyckeltal har genomgått förändringar. Dessutom har 
själva arbetet med styrkortet utvecklats. Till en början var styrkortsarbetet mest styrt upp-
ifrån och upplevdes då av flera parter inte som lika konstruktivt som det är idag. Utveck-
lingen av styrkortet bygger till stor del på erfarenheter de fått av arbetet, tack vare åter-
kommande uppföljningar har då också erfarenheterna kunnat leda till konkret utveckling. 

Visst motstånd till förändring tycks finnas i företaget, men det verkar inte vara tillräckligt 
stort för att hindra utvecklingen av det balanserade styrkortet. Från ledningens sida har vi 
sett exempel på frivilliga och successiva förändringar vilket också minskar riskerna för 
direkt motstånd. Dessutom ser vi formerna för införandet av styrkoret bygger på engage-
mang, därför minskas också risken för misslyckade förändringar. 
 
Övergripande strategier och målsättningar är fasta, sätten att realisera dem förändras dock 
kontinuerligt. När målen sätts är alla medarbetare involverade och måste då ta sitt ansvar 
i styrkortsarbetet. Mål och mått förnyas på alla nivåer genom lärande inom organisatio-
nen. Företagets värderingar som medarbetarna tillsammans tar fram uttrycker även med-
arbetarnas egna värderingar, då de själva fått vara med och ta fram dem. Delaktigheten 
och engagemanget i företaget gör att medarbetarna ser sin roll i företaget som helhet och 
kan på så vis relatera till de egna målsättningarna i det balanserade styrkortet till företa-
gets övergripande mål. På så sätt kan styrkortet förändras genom reflektioner och erfa-
renheter i hela verksamheten. Locums balanserade styrkort väver alltså ihop hela organi-
sationen genom att de arbetar aktivt med styrkortet på alla nivåer.  
 
Medarbetarnas involvering och engagemang är en av de största drivkrafterna som håller 
styrkortet levande. Ledningen har hittat ett sätt att föra en dialog med medarbetarna. De 
deltar aktivt i styrkortsarbetet genom rutiner som exempelvis regelbundna konferenser 
och egen verksamhetsplanering. Allt målinriktat arbete är uppstrukturerat enligt de fem 
perspektiven, vilket ger tydliga signaler ut i organisationen. Styrkortet utvecklas hela ti-
den och ses inte som ett statiskt dokument. Genom att skapa ett gemensamt styrkort har 
verksamheten blivit enhetlig och tillsammans bidrar alla till att utveckla styrkortet utifrån 
sina erfarenheter.  

Slutligen har vi kommit fram till att företagets fokus har genom styrkortsarbetet blivit 
framåtriktat, vilket gör det lättare för företaget att anpassa sig till nya utmaningar i fram-
tiden. Locum har sedan införandet av det balanserade styrkortet utvecklats till en lärande 
organisation. På så sätt har de också möjlighet till fortsatt utveckling av styrkortet, det vill 
säga att hålla styrkortet levande.   
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7. Slutdiskussion 

Studien behandlar hur företag faktiskt arbetar med sina balanserade styrkort. I det inle-
dande skedet kom vi fram till att många forskare fokuserar på företagens implementering 
av det balanserade styrkortet, vilket styrker vår ambition att belysa nästa fas i styrkortsar-
betet. Vi var då intresserade av hur styrkortet förändrats och på vilket sätt företag har 
kommit fram till att förändra det. 

Vad vi sett i fallstudien är att styrkortets övergripande utformning till stor del är oföränd-
rad. Undantaget var övergången mellan 3K och styrkortet med fem perspektiv där två nya 
perspektiv lades till. Innehållet i form av mål och mått har utvecklats åt det hållet att det 
har förenklats och förtydligats så att även användandet blivit enklare. I början av studien 
utgick vi ifrån att Locum har anpassat sitt balanserade styrkort till externa förändringar. 
Det visade sig dock att ingen större extern händelse påverkat styrkortets utformning och 
arbetet med det, utvecklingen styrdes istället till stor del av organisationens förmåga att 
lära sig att hantera själva styrkortet. 

I genomgången av teorierna kring hur styrkortet hålls levande utformade vi en egen mo-
dell, cirkelrutinen. Modellen sammanfattar befintliga teorier som beskriver hur styrkortet 
utvecklas. Vi fann här att flera teoretiker hade likartade uppbyggnader av den rutin som 
skulle följas. Den största skillnaden i de olika teorierna upplevde vi var synen på medar-
betarnas inblandning, där de svenska forskarna betonar medarbetarnas involvering i hela 
arbetet till skillnad från de amerikanska som istället utgår ifrån ledningen. Av studiens 
empiriska material framgick att Locum också följer en rutin för att hålla styrkortet levan-
de. Medarbetarnas roll i Locums styrkortsarbete är central, vilket stödjer de svenska teo-
retikernas syn på vilka som skall deltaga i utvecklandet av styrkortet.    

Vi har uppfattat att arbetet med det balanserade styrkortet inom Locum upplevs som väl-
digt positivt. Materialet i form av årsredovisningar och Locums hemsida visade att det 
balanserade styrkortet är väl etablerat i verksamheten och att företagets utveckling går 
framåt. Intervjuerna med respondenterna underströk den positiva inställningen till styr-
kortet och styrkortsarbetet. Den stora involveringen av medarbetarna bidrar enligt oss till 
den positiva bilden. I vår studie var det därför svårt att identifiera negativa syner på 
styrkortsarbetet. Det innebär att studien kan upplevas som vinklad, vi har dock strävat 
efter att redovisa materialet med ett kritiskt förhållningssätt för att inte förvränga den 
verklighet som presenteras i empirin. 

Efter att ha tagit fram vår cirkelrutin kom vi fram till att den i stora drag är väldigt lik den 
PDSA – Plan Do Study Act - modell som tagits fram av W. Edward Deming på 1950-
talet (Bergman & Klefsjö 2007). Modellen tas även upp av Senge (1992) som exempel på 
utveckling och lärande. Vi anser att det tyder på att forskningen till stora delar är enad 
kring hur utveckling och kontinuerlig förbättring bör genomföras, alternativa tillväga-
gångssätt tycks saknas.  
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För vidare forskning vill vi lyfta frågan om huruvida lärandet i organisationer är en natur-
lig företeelse i vissa typer av företag, eller om det medvetet och systematiskt måste ut-
vecklas. I relationen till styrkortsarbetet vore det därför intressant att jämföra utveckling-
en i företag som medvetet arbetar med lärande och i företag där lärandet är underförstått. 
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Bilaga 1. Historiska händelser i Locum 

Källa Locum.se (2008-05-06), text av Locum, eget format.  

1991 
* Locum bildas genom en konstituerande bolagsstämma den 3 december. 
 
1992 
* Locum AB:s första verksamhetsår. 
* Internhyra införs i landstingets samtliga lokaler. 
* Sex fastigheter säljs till Stockholms stad som en konsekvens av Ädelreformen. 
* Karolinska Sjukhusets nya laboratoriecentrum L:7 färdigställs. 
* Huddinge Universitetssjukhus infektionsklinik färdigställs och ersätter därmed Roslagstulls sjukhus. 
 
1993 
* Locum Drift AB bildas. 
* Första konkurrensupphandlingarna av teknisk fastighetsdrift för fem förvaltningsobjekt på 100 000 kva-
dratmeter. 
* Landstinget fastställer en lokalpolicy som bland annat innebär att internhyrorna ska marknadsanpassas 
och att de interna hyresgästerna ges rätt att med kort varsel återlämna hyrda lokaler till Locum. 
* Tillsättning av landstingets interna hyresråd, som får till uppgift att avgöra interna hyrestvister. 
* Roslagens sjukhus och Sundbybergs sjukhus säljs till följd av Ädelreformen. 
* Renoveringen av Konserthuset inleds. 
* Hyrorna sänks med 30 procent som en anpassning till marknaden. 
* Den första kundenkäten genomförs. 
 
1994 
* Locums städverksamhet, Locum Städ, säljs. 
* Sju sjukhem säljs till Stockholms stad till följd av Ädelreformen. 
* Saltsjöbadens sjukhus säljs till en privat vårdgivare. 
* En miljörevision av Locums verksamhet genomförs. 
* Samarbeten för källsortering införs på de stora sjukhusen. 
* Enheten Effektum bildas för att lotsa övertalig personal till andra arbeten. 
 
1995 
* Locums hyror sänks med 20 procent på akutsjukhusen som en anpassning till marknaden. 
* Arbetet med Astrid Lindgrens Barnsjukhus inleds. 
* Överenskommelse om övergång till fjärrvärme i Locums fastighetsbestånd. Stockholm Energi köper alla 
stora pannanläggningar. 
* Tumba sjukhus säljs till Botkyrka kommun. 
* Mark för bostadsbyggande på S:t Eriks sjukhusområde säljs till Stockholms stad. 
* Norrbacka säljs till AMF Pension i en sale-lease-back-affär. 
* Byggstart för om- och tillbyggnaden av Thoraxklinikerna på Karolinska Sjukhuset. 
* Förbränningsugnen för riskavfall vid Roslagstulls sjukhus stängs. 
* Teknisk fastighetsdrift för 405 000 kvadratmeter upphandlas. 
 
1996 
* Norrtäljes nya sjukhus invigs. 
* Försäljning av mark och byggnader för ett nytt Fysikcentrum på före detta Roslagstulls sjukhusområde. 
* Introduktion av kvalitetsarbetet - - i hela Locum. 
* Den första personalenkäten genomförs. 
* Locums byggnadsråd bildas för att rikta intresset mot arkitektur. 
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1997 
* Försäljning av S:t Görans barnkliniker till Skanska, som ska bygga kontor på platsen, bland annat för 
Electrolux. 
* Konkurrensupphandling av fastighetsdrift för 190 000 kvadratmeter. 
* Locum börjar målstyra arbetet med hjälp av ett balanserat styrkort. 
 
1998 
* Astrid Lindgrens Barnsjukhus invigs. 
* 50 procent av Locum Drift AB säljs till franska CGC, sedermera Dalkia. 
* Dotterbolaget Länsbyggen säljs till JM, vilket gör Locum till ett renodlat förvaltningsbolag. 
* Långbro sjukhusområde, Karlberga sjukhus och Norrbyhemmet säljs till JM. 
* Tre fastigheter intill Huddinge Universitetssjukhus överlåts till Stiftelsen Clara, att användas för uppfö-
randet av Södertörns högskola. 
* Locums byggprojektledning certifieras enligt ISO 9001. 
* Fastighetsbeståndet delas upp i strategiska fastigheter - som har ett långsiktigt värde för landstinget att 
äga - och marknadsfastigheter som ska säljas. 
 
1999 
* Solberga sjukhus säljs till JM. 
* Boo sjukhus säljs till Wallenstam. 
* Försäljning av ytterligare en del av S:t Görans sjukhusområde till Skanska. 
* Landstinget säljer S:t Görans sjukhus AB till Bure och Locum hyr ut lokalerna. 
* Fastighetsutvecklingsplanerna införs för att tillsammans med hyresgästerna samordna utvecklingen av 
sjukhusens verksamhet med förändringen av de strategiska fastigheterna. 
* Astrid Lindgrens Barnsjukhus belönas för sin färgsättning. 
* Locum Drift AB byter namn till Dalkia Facilities Management AB. 
 
2000 
* Paketförsäljning av fastigheter till Stena Fastigheter. 
* Locum får uppdraget att förvalta SL:s bussdepåer och terminaler. 
* Försäljning av del av S:t Görans-fastigheten till Riksbyggen. 
* Paketförsäljning av gruppbostäder till Specialboende i Stockholm AB, ett dotterbolag till LB Kiel Nordic 
Finance. 
* Konkurrensupphandling av drift för cirka 350 000 kvadratmeter på Danderyds sjukhus, Jakobsbergs 
sjukhus och S:t Görans sjukhus. 
* Första spadtaget för Södersjukhusets nya entré samt Bild-Diagnostiskt centrum. 
* PCB-saneringen av Nacka Närsjukhus avslutas. 
 
2001 
* Försäljning av resterande aktieinnehav i Dalkia FM till den franska medägaren Dalkia. 
* Landstinget upphäver sin lokalpolicy, vilket bland annat innebär att landstingshyresgästerna inte längre i 
första hand måste hyra av Locum. 
* Konkurrensupphandling av fastighetsskötsel för 270 000 kvadratmeter varav Södersjukhuset är den störs-
ta entreprenaden. 
* I september öppnar Södersjukhusets ombyggda huvudentré. 
* Under året tecknas avtal om försäljningar av fastigheter och bostadsrätter för cirka 1,2 miljarder kronor. 
* Försäljningen av delar av Beckombergaområdet gör det möjligt att bygga cirka 800 nya bostäder. 
* I december beslutar en enhällig landstingsstyrelse att utreda förutsättningarna för ett nytt universitets-
sjukhus. 
 
2002 
* Upphandlingen av fastighetsskötsel för Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB slut-
förs. Totalt är nu fastighetsdriften för cirka 90 procent av Stockholms läns landstings samlade lokalyta 
upphandlad i konkurrens på den öppna marknaden. 
* Locum erbjuder hyresgästerna facility management-tjänster som till exempel inkluderar städ-, bevak-
nings-, vaktmästeri- och receptionstjänster. 
* I maj invigs Södersjukhusets nya BildDiagnostiska Centrum och entréhall. 
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* Landstingsfullmäktige beslutar om en ny investeringsprocess för hela landstingskoncernen. Detta innebär 
bland annat att landstingsfullmäktige i en samlad investeringsplan beslutar om alla investeringar över 20 
mnkr.  

2003 
* Landstingets pågående strukturutredning - Stockholms framtida SjukvårdsStruktur, 3S - resulterar i att 
Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus vid årsskiftet 2003/2004 slås samman till ett nytt 
universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. 
* Miljöledningssystemet certifieras enligt ISO 14001:1996. 
* Locum ansluter sig till ByggaBoDialogen. 
* Ombyggnationen av före detta Sachsska barnsjukhuset för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i 
Stockholm påbörjas.  

2004 
* Upphandling av teknisk drift för Norrtälje och Södertälje sjukhus. Totalt är nu 97 procent av driften upp-
handlad i konkurrens. 
* Försäljning av byggnad och byggrätter för 200 nya lägenheter på Sabbatsbergsområdet. 
* Arbetet med att följa upp att lagar och regler efterlevs av Locums leverantörer intensifieras. Systematisk 
utvärdering av leverantörernas organisation och arbetsmetoder inom bland annat arbetsmiljö, kvalitet och 
miljö.  
* Projekt vid Brommaplan i samarbete med närsjukvården. Avsikten är att hitta en modell för hur ett när-
sjukvårdscentrum lokalmässigt ska organiseras för att underlätta samarbetet mellan vårdaktörerna och öka 
tillgängligheten för patienterna. 
* En ny metod för kvicksilversanering användes vid sanering på S:t Eriks Ögonsjukhus och delar av Karo-
linska Universitetssjukhuset i Solna. Metoden sparar tid och pengar jämfört med traditionell sanering. To-
talt sanerades 504 gram kvicksilver. 
* Nya lokaler för Södra BB på Södersjukhuset invigdes i mars. 
* Ombyggnad för Beroendecentrum på S:t Görans sjukhus. 
* Ombyggnad för Kliniskt forskningscentrum vid Danderyds sjukhus. 
 
2005 
* Hela Locum kvalitets- och miljöcertifierat. Kvalitetscertifikatet enligt ISO 9001:2000 utökades så att 
det avser hela verksamheten. Och inom miljöområdet uppgraderades certifikatet till senaste standarden - 
ISO 14001:2004. 
* Nya barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Sachsska Barnsjukhuset invigdes av H.M Drottning Sil-
via. 
* Ombyggnad för neonatalen på Södersjukhuset. 
* I november invigdes nya forskningslokaler i labbkvarteret på Karolinska Solna. 
* Locum handlar upp teknisk drift för bland annat S:t Görans sjukhus, Bromma sjukhus och Jakobsbergs 
sjukhus. Detta gör att all drift av landstingets fastigheter är upphandlad i konkurrens. Kostnaderna har kun-
nat sänkas med över 30 procent sedan början av 1990-talet.  

2006 
* Vinnaren i formgivningstävlingen för ett nytt universitetssjukhus utses: Forum Karolinska, utfört av 
White Arkitekter. 
* Locum utreder möjligheterna för egen produktion och distribution av fjärrvärme till sina fastigheter. 
* H.M. Drottningen inviger de nya lokalerna för Stockholms centrum för ätstörningar på Wollwar Yxkulls-
gatan. 
* Förstapriset i formgivningstävlingen för ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg går till Helix av 
BSK Arkitekter. 
* En omfattande ombyggnation åt förlossningen på Danderyds sjukhus påbörjas.  
* Locum fyller 15 år.  
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2007 
* De nya lokalerna för Bröstcentrum på Södersjukhuset togs i bruk. Ombyggnaden och ny utrustning med-
för att avdelningen kan genomföra nästan 20 000 fler undersökningar per år. 
* Avtal tecknades med YIT för att sänka energianvändningen på Danderyds och Jakobsbergs sjukhus. 
* I september invigdes den nya närakuten för barn som byggdes i anslutning till akuten på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna. 
* Locum påbörjade moderniseringen av elförsörjningen på Huddinge sjukhusområde. 2009 ska de nya 
kraftstationerna stå klara till en kostnad av 160 mnkr. 
* Överviktsenheten Motvikt på Danderyds sjukhus, flyttade in i renoverade och ändamålsenliga lokaler. 
* Södertälje sjukhus fyllde 100 år vilket firades med ett öppet hus i november.  
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Bilaga 2.1. Sammanställning: styrkort 2001 – 2008 

 
Kundper-

spektiv 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

Nöjd 
KundIndex 

 Tidsindex --- --- --- --- --- --- --- 
Antal 

nyckeltal 
2 1 1 1 1 1 1 1 

 
Ägarpers 

pektiv 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

Avkastning 
på EK 

 Resultat  --- --- --- --- --- --- --- 
 Uthyr-

ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

Uthyr-
ningsgrad 
strategiska 
fastigheter 

 Underhåll 
strategiska 
fastigheter 

--- --- --- --- --- --- --- 

 Fastighets 
försälj-
ningsresul-
tat 

--- --- --- --- --- --- --- 

 Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Resultat 
före skatt 

Antal 
nyckeltal 

6 3 3 3 3 3 3 3 

 
Samhälls 

perspektiv 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

Energian-
vändning 
strategiska 
fastigheter 

 Andel 
sorterade 
restproduk-
ter i bygg- 
och teknis-
ka för 
valtnings 
entrepre 
nader 

--- --- --- --- --- --- --- 

Antal 
nyckeltal 

2 1 1 1 1 1 1 1 

 
Medar 

betarpers 
pektiv 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

Nöjd Per-
sonalIndex 

 Antal ut-
bildningsda
gar/medarb
etare 

--- --- --- --- --- --- --- 

Antal 
nyckeltal 

2 1 1 1 1 1 1 1 
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Process-

perspektiv 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Miljöled-
ningssys-
temindex 

--- --- --- --- --- --- --- 

 Håller 
utlovade 
budgetra-
mar i pro-
jekt 

--- --- --- --- --- --- --- 

 Håller 
utlovade 
tider i 
projekt 

--- --- --- --- --- --- --- 

  E & Q 
Rating 

E & Q 
Rating 

--- --- --- --- --- 

    Jag känner 
till kvali-
tetssytemet 

Jag känner 
till kvali-
tetssytemet 

--- --- --- 

    Kvalitets-
systemet är 
ett stöd i 
mitt arbete 

Kvalitets-
systemet är 
ett stöd i 
mitt arbete 

Lednings-
systemet är 
ett stöd i 
mitt arbete 

Lednings-
systemet är 
ett stöd i 
mitt arbete 

Lednings-
systemet är 
ett stöd i 
mitt arbete 

Antal 
nyckeltal 

3 1 1 2 2 1 1 1 
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Bilaga 2.3. Nyckeltalsplan 2008 
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Bilaga 3.1. Intervjuguide till Charlotta Björk 

Den här intervjun avser att få information om hur Locum arbetar med att hålla sitt styrkort aktuellt och vilka 
förutsättningar som finns för att kunna göra detta. 
 
Bakgrund 

Berätta gärna lite kort om Locum (kortfattad historik, företagets affärsidé, strategi och vision, osv)  

Vilken roll/arbetsuppgifter har du hos Locum?  

Hur används styrkortet i verksamheten?(bl a om orsak-verkan-samband mellan perspektiven och måtten, 
hur ser kopplingen ut mellan 3K och det nuvarande styrkortet och även mellan ISO 9001 och styrkortet?)  

Hur använder du dig i ditt arbete av styrkortet? (Hur är din verksamhetsplan kopplad till den övergripan-
de strategin?)  

Förändring och lärande 

Har det skett några förändringar i företaget, om ja vilka?  

Har det skett några förändringar på marknaden eller utanför Locum:s verksamhet i övrigt, om ja vil-
ka? 

Hur reagerar ledningen/anställda på förändringarna inom och utanför verksamheten? (Hur upplevdes 
dem?) 

Hur och varför har dessa förändringar påverkat styrkortet? (Vilka mått har förändrats eller fallit bort 
och varför?) 
 
Genomgår styrkortet någon förändring vid tillfället, om ja/nej hur och varför? 

Finns det några fasta indikatorer som föranleder förändring av styrkortet, i så fall vilka? 

Vilka är inblandade i detta förändringsarbete? Vem är ansvarig för förändringsarbetet och på vilket 
sätt? (På vilket sätt påverkar du eller vilken roll har du i förändringsarbetet för att hålla styrkortet aktuellt? 
På vilket sätt och i vilken utsträckning har du kontakt med dina medarbetare? 

Finns det några rutiner och processer för att hålla ert styrkort aktuellt, om ja hur ser dem ut? (Hur går 
ni tillväga? Hur ser uppföjlingen på de olika nivåerna i verksamheten ut?, förberedelser, kommunikation, in-
formation)  

Gav förändringen det förväntade resultatet, uppfylldes målet med förändringen? På vilket sätt? 
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Bilaga 3.2. Intervjuguide till Saija Thacker och Roger Wännström 

Den här intervjun avser att få information om hur Locum arbetar med att hålla sitt styrkort aktuellt och vilka 
förutsättningar som finns för att kunna göra detta. 

Bakgrund  

Berätta gärna lite kort om Locum (kortfattad historik, företagets affärsidé, strategi och vision osv)  

Vilken roll/arbetsuppgifter har du hos Locum?  

Hur används styrkortet i verksamheten?  

Hur använder du dig i ditt arbete av styrkortet? (Hur är din verksamhetsplan kopplad till den övergripan-
de strategin?)  

Förändring och lärande  

Följande frågor ber vi dig att försöka svara utifrån ditt perspektiv och ansvarsområde. 

Har det skett några förändringar i företaget, om ja vilka?  

Har det skett några förändringar på marknaden eller utanför Locum:s verksamhet i övrigt, om ja vil-
ka? 

Hur reagerar ledningen/anställda på förändringarna inom och utanför verksamheten? (Hur upplevdes 
dem?)  

Hur och varför har dessa förändringar påverkat styrkortet? (Vilka mått har förändrats eller fallit bort 
och varför?) 

Genomgår styrkortet någon förändring vid tillfället, om ja/nej hur och varför? 

Finns det några fasta indikatorer som föranleder förändring av styrkortet, i så fall vilka? 

Vilka är inblandade i detta förändringsarbete? Vem är ansvarig för förändringsarbetet och på vilket 
sätt? (På vilket sätt påverkar du eller vilken roll har du i förändringsarbetet för att hålla styrkortet aktuellt? 
På vilket sätt och i vilken utsträckning har du kontakt med dina medarbetare/chefer?) 

det några rutiner och processer för att hålla ert styrkort aktuellt, om ja hur ser dem ut? (Hur går ni 
tillväga?, förberedelser, kommunikation och information osv)  

Gav förändringen det förväntade resultatet, uppfylldes målet med förändringen? På vilket sätt? 
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Bilaga 3.3. Intervjuguide till Tommy Hoff 

Den här intervjun avser att få information om hur Locum arbetar med att hålla sitt styrkort aktuellt och vilka 
förutsättningar som finns för att kunna göra detta.  

Bakgrund  

Berätta gärna lite kort om Locum (kortfattad historik, företagets affärsidé, strategi och vision osv)  

Vilken roll/arbetsuppgifter har du hos Locum?  

När införde ni balanserat styrkort hos Locum och vilka var de främsta anledningar till att ni bestämde 
er för att arbeta med balanserat styrkort?  

Hur används styrkortet i verksamheten?(bl a om orsak-verkan-samband mellan perspektiven och måtten, 
hur ser kopplingen ut mellan 3K och det nuvarande styrkortet och även mellan ISO 9001 och styrkortet?)  

Hur använder du dig i ditt arbete av styrkortet? 

Förändring och lärande 

Har det skett några förändringar i företaget, om ja vilka?  

Har det skett några förändringar på marknaden eller utanför Locum:s verksamhet i övrigt, om ja vil-
ka? 

Hur reagerar ledningen/anställda på förändringarna inom och utanför verksamheten? (Hur upplevdes 
dem?) 

Hur och varför har dessa förändringar påverkat styrkortet? (Vilka mått har förändrats eller fallit bort 
och varför?) 

Genomgår styrkortet någon förändring vid tillfället, om ja/nej hur och varför? 

Finns det några fasta indikatorer som föranleder förändring av styrkortet, i så fall vilka? 

Vilka är inblandade i detta förändringsarbete? Vem är ansvarig för förändringsarbetet och på vilket 
sätt? (På vilket sätt påverkar du eller vilken roll har du i förändringsarbetet för att hålla styrkortet aktuellt? 
På vilket sätt och i vilken utsträckning har du kontakt med dina medarbetare?) 

Finns det några rutiner och processer för att hålla ert styrkort aktuellt, om ja hur ser dem ut? (Hur går 
ni tillväga? Hur ser uppföjlingen på de olika nivåerna i verksamheten ut?, förberedelser, kommunikation och 
information osv)  

Gav förändringen det förväntade resultatet, uppfylldes målet med förändringen? På vilket sätt? 
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Bilaga 4. E-post till Saija Thacker angående intervju 

Hej Saija! 
 
Vi vill med det här mailet gärna presentera vad intervjun kommer att handla om på måndag. 
 
Uppsatsens syfte är att få inblick i och att öka förståelsen för aktualisering av Balanced Scorecard hos Locum 
ur ett lärandeperspektiv. 
Den här intervjun avser med andra ord att få information om hur Locum arbetar med att hålla sitt styrkort ak-
tuellt och vilka förutsättningar som finns för att kunna göra detta. 
 
Intervjun kommer vi att inleda med allmänna frågor kring Locum, din roll i företaget, hur styrkortet används 
i verksamheten och i ditt arbete. Sedan kommer vi att behandla frågor direkt kopplade till uppsatsens syfte 
som handlar om förändring och lärande med styrkortet i fokus. Vi kommer därför att ställa frågor om bland 
annat vilka förändringar i och utanför företaget som har varit betydelsefulla för företaget. 
 
Vi planerar att spela in intervjun. Med detta åtanke och om behov finns, kan du självklart välja vara anonym. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Katja, Susanna och Anders 

 


