
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Användning av balanserat styrkort inom 
stödfunktioner i en offentlig organisation 
utifrån ett medarbetarperspektiv 
 
Using the Balanced Scorecard in support 
departments in a public organisation from 
the employees point of view 
 

Examensarbete inom huvudområdet 
företagsekonomi 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2015 
 
Irina Ericson 
Doungkamol Kaewyai 
 
Handledare: Maria Östlund Skagerud 
Examinator: Mikael Wickelgren 

 



I 

Intyg 

 

Användning av balanserat styrkort inom stödfunktioner i en offentlig 
organisation utifrån ett medarbetarperspektiv   

Examensrapport inlämnad av Irina Ericson och Doungkamol Kaewyai till Högskolan i 
Skövde, för kandidatexamen vid Institutionen för handel och företagande. 

 

Skövde 2015–09–04 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt 
identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 
examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 
Irina Ericson 
 

Signerat: _______________________________________________ 
Doungkamol Kaewyai 

 

 
 

 

 



II 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till medarbetare som jobbar på Ekonomifunktionen och HR-

funktionen på SkaS Skövde. Vi vill tacka er för att ni tog er tid och medverkade i vår studie. 

Vi vill speciellt rikta ett stort tack till Maj-Britt Yavuz (controllerchef på Skaraborgs Sjukhus 

Skövde), Sofia Brunér (logistiker på Skaraborgs Sjukhus Skövde) och Åsa Ranbro Jansson 

(ekonomichef på Skaraborgs Sjukhus Skövde) för de råd och det engagemang som vi fått 

under examensarbetets gång. 

 

Personligen vill jag även tacka alla mina nära och kära som har hjälpt mig med svenska 

språket.  

Doungkamol Kaewyai 

 

Personligen vill jag rikta ett stort tack till min man Stefan Ericson som stöttat mig under 

examensarbetets gång. Det skulle ha varit omöjligt utan dig! 

Irina Ericson  

 

 

 

Skövde 2015–09–04 

 

 

    

 



III 

Sammanfattning 

Titel: Användning av balanserat styrkort inom stödfunktioner i en offentlig organisation 
utifrån ett medarbetarperspektiv. 
 
Nyckelord: Organisation, Ledarskap, Balanserat styrkort [BSC], Processer, Stödfunktion  

Bakgrund: Det är krav från allmänheten att den offentliga sektorn använder sina tilldelade 

medel effektivt. Detta ställer krav på att en ständig förbättring pågår. Ett sätt att effektivisera 

arbetet skulle kunna vara att använda balanserat styrkort. Detta är ett styrverktyg som används 

för att styra arbete inom en organisation mot uppsatta mål. 

Problemformuleringar: Hur upplever medarbetare inom administrativa avdelningar i en 

offentlig organisation användningen av BSC i deras respektive avdelningar? Vilka fördelar 

respektive nackdelar med användningen av BSC upplever medarbetare inom administrativa 

avdelningar i deras respektive avdelningar i en offentlig organisation? På vilket sätt kan 

cheferna påverka medarbetarnas upplevelse för att arbete i dessa avdelningar kan 

effektiviseras? Kan medarbetarnas motivation till att använda BSC påverkas utifrån den 

institutionella teorin? 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om BSC kan vara ett välfungerande 

styrverktyg inom enstaka stödfunktioner i en organisation som drivs i offentlig regi. Vi vill 

öka förståelsen för hur medarbetare av två stödfunktioner i en offentlig organisation upplever 

användningen av BSC i deras respektive avdelningar. Denna studie skulle kunna användas 

som en pilotstudie till en större undersökning av styrverktyg inom stödfunktioner i en 

offentlig organisation. 

Metod: En beskrivande undersökning har gjorts eftersom syftet är att tydliggöra hur 

medarbetare upplever användningen av BSC. Analysen har skett på ett deduktivt sätt. Vi har 

valt att använda oss av fallstudiedesign i denna studie med två fall. I detta arbete har 

undersökningen skett med hjälp av kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade 

intervjuer.  

Slutsatser: Utifrån vår insamlade empiri kan vi konstatera att de medarbetare från två 

administrativa avdelningar på SkaS Skövde, som har medverkat i vår undersökning, använder 

deras funktions BSC i mycket liten grad. De flesta svar som vi har fått visar att medarbetarna 
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fördjupade sig inte så mycket i detta förbättringsarbete inom deras respektive funktioner. 

Detta sker på grund av att det huvudsakliga uppdraget av medarbetare från både 

avdelningarna är att ge stöd till kärnverksamheten vilket anses vara avgörande när 

medarbetarna planerar sina arbetsuppgifter. Medarbetarnas upplevelse ligger inom ramen av 

den institutionella teorin eftersom det finns ett glapp mellan det som önskas uppnå genom 

BSC och det som verkligen görs. Cheferna kan påverka medarbetarnas upplevelse för att 

arbete i dessa avdelningar kan effektiviseras genom att kommunicera kring BSC.  
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Abstract 

Title: Using the Balanced Scorecard in support departments in a public organisation from the 
employees point of view 
 
Keywords: Organization, Leadership, Balanced Scorecard [BSC], Processes, Support 
Department  

Background: The society requires that organizations which are financed with taxes should 

use their resources efficiently. It requires that organizations should be driven under constant 

improvement. One way might be to use the Balance Scorecard [BSC] which is an instrument 

to lead an organization toward its goals. 

Problem: What is the experience of the staff of two support departments in a public 

organization of using of BSC in their departments? What advantages and disadvantages of 

using of BSC are experienced by the staff of two support departments in a public organization 

in their departments? How can leaders affect the staff’s experience so the job in these 

departments becomes more effective? Can we affect staffs motivation to use BSC with the 

help of the institutional theory?  

Purpose: The purpose of this work is to study the question if the BSC is a well-functioning 

control instrument in some departments of one public organization. We will increase the 

knowledge of how the staff of two support departments experiences the BSC in their 

departments. Our study can be used as a pilot study for a larger study of the practical use and 

development of control instruments in support departments in public organizations. 

Method: This study is descriptive because the purpose is to study the staff’s experience. The 

analysis has been done deductively. This is a case study with two cases. The method used in 

the study is qualitative. We take advantage of semi-structured interviews in this study. 

Conclusion: Our result shows that the staff from these two departments of the public 

organization does not engage themselves in this activity so much. It can be explained by the 

fact that their main work tasks which takes most of the time are to support producing 

departments. That is why the controlling with the help of BSC in these departments is not 

prioritized from the personals point of view. The staff’s experience coincide with the 

institutional theory which points out the difference between that what should be achieved and 
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what really has been accomplished. The leaders can affect the staff’s motivation by 

communicating the BSC so these departments can work more effectively.   
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1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs studiens problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering 
samt syfte. I problembakgrunden beskrivs anledningen till att Balanserade styrkort 
används i offentliga organisationer. I problemdiskussionen tas för- respektive nackdelar 
upp med Balanserat Styrkort i en offentlig organisation. I problemformuleringen anges en 
frågeställning och i syftet beskrivs det område som frågeställningen avser. 

1.1 Problembakgrund  
Lönsamhetsmål anses vara ett av de viktigaste målen i en privat organisation (Ax m.fl., 2009). 

Däremot är det inte ett mål inom offentlig verksamhet, där man istället försöker få mest 

verksamhet från tilldelade medel. Därför ställs det krav att offentliga organisationer drivs på 

ett kostnadseffektivt sätt. Detta är dessutom ett lagkrav inom hälso- och sjukvården enligt §28 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt 

kan innebära att uppsatta mål skall uppnås till lägsta möjliga kostnad (Brännlund, 2015). 

Detta anses vara rimligt eftersom det oftast är endast kostnader som är möjligt att påverka för 

att hålla ekonomi i balans i en offentlig organisation. Således är det rimligt att arbete i 

offentliga organisationer skall ske på ett effektivt sätt vilket kan bidra till att utgifterna hålls 

nere. Därför kan det finnas behov av att verksamheten ständigt förbättras. 

Rentzhog (1998) menar att processynsätt kan användas för att effektivisera en organisations 

verksamhet. Detta tillämpar ett antal organisationer. Processynsättet innebär att processer 

inom en organisation kan bestå av kärnprocesser och stödprocesser. Det finns ingen rak 

uppdelning utan en och samma process kan behandlas som både kärnprocess i en organisation 

och som stödprocess i en annan, beroende på vad verksamheten sysslar med.  

I ett offentligt sjukhus är det är rimligt att det är vårdprocesserna som är kärnprocesserna, 

medan controlling, rekrytering, IT-stöd och liknande anses vara stödprocesser. Antagligen 

anses de ekonomiska resurser som används för att finansiera stödprocesserna i sjukhuset, vara 

betydande. Det är möjligt att effektivisering av dessa processer skulle kunna bidra till att öka 

kostnadseffektiviteten. Ett av de verktyg som skulle kunna bidra till effektiviseringen av 

resursutnyttjandet är Balanserat Styrkort [BSC]. 

BSC är skapat ursprungligen för privata organisationer och sedan spridits vidare till offentlig 

sektor. Kaplan och Norton (1992) menar att BSC kan ge snabbt information om hur 
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verksamheten ser ut för att ledningen ska kunna fatta snabbt ett beslut utan att ta hänsyn till 

många variabler. Användning av denna modell skulle kunna leda till att arbetet utförs på ett 

mer effektivt sätt vilket i sin tur skulle kunna leda till minskning av kostnader.  

1.2 Problemdiskussion 
I den ursprungliga modellen av BSC som är skapad av Kaplan och Norton (1992) belyses en 

verksamhet utifrån fyra perspektiv. Dessa perspektiv är kundperspektiv, processperspektiv, 

lärandeperspektiv och finansperspektiv. Dessa perspektiv anses vara välmotiverade eftersom 

det har hävdats i flera forskningsarbeten (Karra & Papadopoulos, 2005; Chavan, 2009; Malina 

& Selto, 2001; Funck, 2009) att BSC är ett fördelaktigt styrverktyg för en organisation. 

Exempelvis kan BSC utveckla organisationen utifrån just dess behov (Karra & Papadopoulos, 

2005), BSC innehåller i sin struktur de schabloner som behövs för effektiv planering (Chavan, 

2009), BSC bidrar till kommunikation inom organisationen (Malina & Selto, 2001) samt att 

BSC kan optimera resursutnyttjande (Funck , 2009). Bergsten och Dahlgren (2008) hävdar att 

i och med att BSC inte endast fokuserar på finansiella åtgärder, utan också på icke-finansiella, 

kan BSC vara en attraktiv styrningsmodell. Dessutom är det ett externt orienterat perspektiv, 

det vill säga kundperspektivet som är ledande i denna modell (Kaplan & Norton, 1992). Detta 

gör det rimligt att använda modellen inom offentlig sektor eftersom Frenckner (1989) menar 

att de frågor som rör kundperspektivet blir mer och mer aktuella inom den offentliga sektorn.  

Även om det finns vissa forskare som är positiva till BSC förekommer det en del kritik mot 

modellen. Exempelvis att BSC används till största delen för att mäta och inte styra (Greiling, 

2010), att ingen hänsyn tas till yttre förhållanden (Atkinson m.fl., 1997), att BSC inte är 

flexibelt eftersom det som är oplanerat inte får plats (Mooraj m.fl., 1999) samt att vid 

användningen av BSC styrs en organisation på ett mekaniskt sätt (Bessire & Baker, 2005). 

Trots detta används BSC inom offentlig verksamhet (Greiling, 2010). Därför är det intressant 

att undersöka om BSC verkligen bidrar till effektiviseringen i den offentliga verksamheten 

och i så fall hur.  

Som nämnts ovan, läggs det finansiella resurser på stödprocesser. Sådana resurser inom en 

offentlig organisation anses vara begränsade. Därför bedöms det vara rimligt att 

stödprocesserna borde effektiviseras vilket i sin tur kan leda till att resurser sparas. BSC anses 

vara ett sådant verktyg som kan bidra till effektiviseringen (Chavan, 2009; Funck, 2009). 

Däremot finns det inte något direkt bevis om det verkligen är så.  
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Eftersom BSC skapades för strategisk styrning över en hel organisation innebär detta att 

användningen av BSC i enstaka avdelningar avviker från den ursprungliga modellen (Kaplan 

& Norton, 1992). Detta leder till att det är intressant att ta reda på om användningen av BSC i 

enstaka avdelningar överhuvudtaget fungerar. Eftersom det är personal som utför arbete i 

dessa avdelningar är det i första hand medarbetarna, som jobbar med BSC. Behzouri m.fl. 

(2014) menar att det är medarbetarnas förståelse för styrverktyget samt deras delaktighet i 

processen som är avgörande vid styrning med hjälp av BSC. Därför är det intressant att 

undersöka medarbetarnas upplevelse om hur BSC fungerar i deras respektive avdelning. 

Eftersom medarbetare inom några stödfunktioner, närmare bestämt inom administration, har 

arbetat med hjälp av BSC, är det intressant att undersöka deras upplevelser av detta 

styrverktyg. Detta skulle kunna bidra i fortsättningen till diskussioner om användningen av 

BSC i enskilda avdelningar i en offentlig organisation kan bidra till att organisationen kan 

drivas på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

1.3 Problemformulering 
Hur upplever medarbetare inom administrativa avdelningar i en offentlig organisation 

användningen av BSC i deras respektive avdelningar?  

Vilka fördelar respektive nackdelar med användningen av BSC upplever medarbetare inom 

administrativa avdelningar i deras respektive avdelningar i en offentlig organisation?  

På vilket sätt kan cheferna påverka medarbetarnas upplevelse för att arbete i dessa 

avdelningar kan effektiviseras? 

Kan medarbetarnas motivation till att använda BSC påverkas utifrån den institutionella 

teorin? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om BSC är ett välfungerande styrverktyg inom 

enstaka avdelningar i en offentlig organisation. Denna studie omfattar två administrativa 

funktioner på Skaraborgs Sjukhus [SkaS] Skövde som använder sig av BSC. Dessa funktioner 

är Ekonomifunktionen och HR-funktionen. De administrativa medarbetarnas huvudsakliga 

uppdrag är att stödja kärnverksamheten. Detta innebär att det är kärnverksamhetens behov 

som skall tillfredsställas för att organisationen fungerar på ett effektivt sätt. Vi vill kartlägga 

hur BSC används i dessa två stödfunktioner utifrån ett medarbetarperspektiv.  
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Denna studie skulle kunna användas som en pilotstudie till en större undersökning av 

styrverktyg inom stödfunktioner i en offentlig organisation. 
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2 Metod 

I detta avsnitt går vi igenom studiens design. Sedan motiverar vi varför vi använder oss av 
kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Därefter klarlägger vi hur vi samlar och 
analyserar empiri samt diskuterar studiens trovärdighet. Avslutningsvis tar vi upp problem 
med generalisering samt metodkritik. 

2.1 Studiens design 
Denna studie är en fallstudie som består av två fall. Valet av fallstudie kan motiveras av dels 

att denna ger möjlighet att undersöka komplexa kvalitativa fenomen och samband mellan 

dessa (Gummesson, 2003) och dels att fallstudien kan vara ett verktyg för att fördjupa sig i 

utveckling av olika processer (Halvorsen, 1989/1992). Det som kännetecknar en fallstudie är 

att studieobjekt är avgränsat både i tid och i rum (Jacobsen, 2003/2007) vilket har skett i 

denna studie. Yin (1994) menar att fallstudiedesign passar bra om det är styrande eller 

organiserande processer som behandlas i en studie. Eftersom användning av BSC är en 

process stämmer valet av studiens design överens med studieobjektet. 

Denna studie har en beskrivande problemställning eftersom syftet var att tydliggöra hur 

medarbetare upplevde användningen av BSC. Jacobsen (2003/2007) menar att denna typ av 

problemställning kan användas om det finns förståelse över vad som skall undersökas, men 

det saknas uppfattning över hur ofta det kan hända. Ett deduktivt sätt användes vid analysen 

där insamling av empiri gjordes för att pröva teori (Jacobsen, 2003/2007). Empiriskt material 

användes som stöd, så att vi kunde undersöka om den teori vi utgick ifrån kunde användas för 

att öka förståelsen för det nämnda forskningsproblemet. 

2.2 Litteratursökning 
Tidigare studier har hittas genom sökningar i olika databaser, bland annat ABI/INFORM 

Complete, Emerald och Worldcat local-beta. De relevanta sökorden var bland annat offentlig 

verksamhet (public company), BSC (balanced scorecard), medarbetare (staff, personal), fördel 

med BSC (advantage with BSC) och kritik mot BSC (critisism of BSC), organisation 

(organization). Dessutom har Google Scholar (Google 2015) använts då det var möjligt att få 

ett förslag på de artiklar där en liknande frågeställning behandlas. Därutöver användes 

bibliotekets journalarkiv för att hitta artiklar som ej funnits i den digitala databasen, till 

exempel artikeln av Kaplan och Norton (1992).  
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Metoddelens litteratur hittades genom dels titta igenom kurslitteraturen som används i 

metodkurser inom området, exempelvis Bryman och Bell (2005) och Lind (2014), samt 

genom sökning på biblioteket, exempelvis Larsen (2007/2009), Densсombe (2002), 

Halvorsen (1989/1992). För att säkerställa om en bok är relevant för att användas i denna 

studie har vi kontrollerat den mot andra uppsatser inom området, genom sökningar i DIVA. 

På så sätt gjordes en bedömning om vilka böcker som skulle kunna vara relevanta och 

lämpliga. 

I sökandet av den litteratur som avser teoridelen har vi blivit vägledda av handledaren. Efter 

att vi har fått namn på författare (Nils Brunsson) har vi fortsatt att söka i högskolebibliotekets 

kataloger. Detta ledde till att vi fick fram studierna av Brunsson samt andra forskare (Johan P. 

Olsen, Ulla Eriksson-Zetterqvist, Karl E. Weick). 

2.3 Metodval 
Syfte med den kvalitativa synvinkeln är att kunna förstå, tolka, och förklara det resultat som 

framkommit i undersökningen. Med denna insamlingsmetod ges möjligheter för forskaren att 

kunna karaktärisera och förtydliga något, det vill säga beskriva och förstå det enskilda 

särskilda fallet (Halvorsen, 1989/1992). Den kvalitativa datainsamlingsmetoden som vi 

kommer att använda oss av i detta arbete är semistrukturerade intervjuer. 

2.3.1 Intervju 
Vi har använt oss av så kallad semistrukturerade intervjuer. Med detta menas bland annat att 

respondenters svar kan utgöra utgångspunkten för en följdfråga. I denna typ av intervju anges 

alltid vilka frågor som intervjuaren kommer att ställa i en så kallad ”intervjuguide”, men en 

intervjuad person har ändå stor frihet i sina svar (Bryman & Bell, 2005; s. 363). Det anses 

vara viktigt att den intervjuade utvecklar sina ideér och synpunkter samt förklarar dessa 

utförligt (Denscombe, 2002/2004). Eftersom problemet undersöktes utifrån medarbetarnas 

perspektiv var det avgörande att med hjälp av kvalitativa intervjuer belysa just medarbetarnas 

synpunkter (Bryman & Bell, 2005). Fördelen med denna metod är att respondenter kan 

komma på något som forskaren inte tagit hänsyn till förut vilket kan gynna studien (Larsen, 

2007/2009). Intervjufrågorna finns i Bilaga B. 

2.3.2 Intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågor har vi använt oss av tidigare studier för att hitta de 

faktorer som kan vara problematiska för medarbetare vid användningen av BSC som 
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styrverktyg. Nedan beskrivs vilka synpunkter som togs upp i intervjufrågorna samt vilken 

fråga som är kopplad till respektive synpunkt. Frågorna är uppdelade i två kategorier. Dessa 

kategorier är BSC:s användbarhet och BSC:s effektivitet. Det ursprungliga syftet med BSC är 

att bidra till effektivisering av arbete genom att mäta de nyckeltal som anses vara strategiska 

(Kaplan & Norton, 1992). Vi vill kontrollera om det är så. Vi började med att säkerställa om 

BSC är ett användbart verktyg enligt medarbetarna. Detta studerar vi eftersom det anses vara 

rimligt att det styrverktyg, som överhuvudtaget inte kan användas, inte kan bidra till 

effektivisering. Därefter studerade vi om BSC bidrar till effektiviseringen enligt 

medarbetarna.  

Är BSC ett användbart styrverktyg för medarbetare? 
Enligt Malina och Selto (2001) kan syftet med användningen av BSC förbli oklart för en 

organisation och dess medarbetare. För att få veta om syftet med användningen av BSC är 

tydligt för medarbetarna av SkaS Skövdes två administrativa funktioner ställer vi följande 

fråga:  

”Anser du att de mål som finns i din funktions styrkort/målarbete är tydligt 
formulerade?”  

Nørreklit (2000) och Laitinen (2003) påpekar att det kan saknas samband mellan olika 

aktiviteter som är utvalda i varje perspektiv i BSC. Inget samband mellan olika perspektiv kan 

leda till att medarbetare inte skulle kunna se helheten utan endast olika perspektiv som inte är 

kopplade med varandra. Detta kan leda till att BSC skulle kännas för medarbetare för sig och 

det de gör skulle kännas för sig. Detta resonemang resulterade i frågan: 

”Anser du att dina arbetsuppgifter är kopplade till de mål som din funktions 
styrkort/målarbete vill uppnå?” 

Meningen med nästkommande fråga var att få information om medarbetare upplever att deras 

bidrag spelar någon roll i måluppfyllningen. Bessire och Baker (2005) menar att BSC är för 

mekaniskt, det vill säga att inget utrymme lämnas för medarbetarnas reflektering kring deras 

arbete. Därför ställde vi följande fråga: 

 ”Upplever du att din arbetsinsats bidrar till måluppfyllningen?” 

Enligt Kaplan och Norton (1992) kan användningen av BSC i en organisation begränsa vilka 

åtgärder som skulle tas hänsyn till. Mooraj m.fl. (1999) menar att det största utrymmet i BSC 
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är avsett endast för det som är planerat. Detta skulle kunna leda till att medarbetare upplever 

att deras engagemang att ta initiativ i sitt jobb minskar. Anledningen till detta kan vara att 

BSC skulle kunna vara så otydliga för medarbetare som det skulle vara svårt att ens försöka 

utgå ifrån BSC:s mål och mått. Detta skulle kunna resultera att de inte känner att BSC bidrar 

till positiva förändringar och utveckling av verksamheten utan det finns endast på pappret. 

Dessutom kallar Nørreklit (2000) BSC för det stränga ”top-down” verktyget som inte beaktar 

ett informationsutbyte mellan ledningen och medarbetarna. Detta kan göra det svårt att 

använda BSC i decentraliserade organisationer. Därför ansåg vi att vi vill undersöka på vilket 

sätt kan medarbetare ge feedback till deras respektive chefer. Detta har vi uttryckt i frågan: 

 ”Upplever du att du kan vända dig till dina chefer för att förmedla dina 
tankar och åsikter angående BSC?” 

Bidrar BSC till effektivisering av arbete enligt medarbetarna? 
Mooraj m.fl. (1999) menar att det inte räcker med att använda BSC som enda styrverktyg utan 

ett annat styrverktyg måste användas parallellt. Då flera styrverktyg används måste dessa vara 

synkroniserade, vilket de inte alltid är. Detta kan leda till att medarbetare behöver göra samma 

uppgift flera gånger, exempelvis samla in information eller data till BSC. Detta utgör ett 

underlag för frågan:  

”Upplever du att du dubbelarbetar?” 

Eftersom fokus i BSC ligger på finansiella mått som är kortsiktiga och ser bakåt menar 

Greiling (2010) att BSC används mest för att mäta och inte styra. Denna studie utgör underlag 

för nästkommande fråga: 

”Anser du att din funktions styrkort/målarbete bidrar till en bättre 
styrning?” 

Enligt Hallin och Kastberg (2002; i Bergsten & Dahlgren, 2008) används BSC inom 

offentliga verksamheter mest inte som ett styrverktyg utan som ett uppföljningsverktyg. 

Denna studie utgör underlag för frågan: 

”Anser du att ni inom funktionen har ett förbättringsarbete som stödjer 
målen?” 
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2.4 Urval 
Eftersom det var rimligt att ett bortfallsproblem skulle kunna uppstå på grund av tidsbrist hos 

medarbetarna har vi valt att använda oss av icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt 

tillfällighetsurval. För att få in de personer som skulle kunna medverka i intervjuerna gick vi 

runt på avdelningarna och frågade anställda om de hade möjlighet att medverka. Dessutom 

har vi använt oss av kvoturval (Halvorsen, 1989/1992). Eftersom det är 30 % av anställda på 

både avdelningarna som är män såg vi till att var tredje intervjuade person i varje fall var en 

man. 

Efter att dessa sex personer hade intervjuats ansåg vi att den information, som vi fått från 

dem, repeterades och inget nytt togs upp. Därför kunde vi konstatera att ”mättnad” hade 

uppnåtts. Därför bestämde vi oss för att inte utöka urvalet.  

Vi har erbjudit våra respondenter att vara anonyma eftersom vi ansåg att anonymiteten skulle 

kunna bidra till att svaren är mer ärliga samt att respondenterna skulle kunna uttrycka sig mer 

öppet angående deras upplevelser.  

För att få information om funktionernas BSC har vi intervjuat controllerchefen och HR-

chefen. Informationen från SkaS Verksamhetsplan har vi fått från Regionens hemsida. 

2.5 Databearbetning och dataanalys 
För att kunna analysera alla intervjusvar (rådata) på bästa sätt har vi transkriberat 

intervjusvaren eftersom Jacobsen (2003/2007) menar att under transkriberingen bearbetas de 

svaren som har blivit inspelade.  

Den analys som användes i denna studie är innehållsanalys (Jacobsen, 2003/2007). Detta har 

skett på följande sätt. De data som vi fått via intervjuer delar vi upp i två kategorier som har 

varit beskrivna ovan. Dessa kategorier är följande: ”Är BSC ett användbart styrverktyg för 

medarbetare” och ”Bidrar BSC till effektivisering av arbete enligt medarbetarna?” Sedan 

under varje kategori brytas ner datamaterial ytterligare enligt de underkategorier som också 

varit beskrivna ovan. Denna uppdelning är möjlig inom ramen av kvalitativ metod eftersom 

Jacobsen (2003/2007) menar att även om sådana kategorier skapas på förhand finns det alltid 

utrymme för att något nytt eller oväntat kan visa sig.  

Efter att datamaterialet hade blivit uppdelat i dessa kategorier var nästa steg att hitta relevanta, 

intressanta och betydelsefulla citat eller meningar som hör till kategorierna. Därefter försökte 
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vi hitta likheter och skillnader mellan intervjusvaren samt koppla dessa till tidigare studier och 

den teori som vi utgick ifrån.  

2.5.1 Trovärdighet och generalisering 
Trovärdighet av denna studie mäts i kriterier som validitet och reliabilitet. Dessa delas i sin 

tur i intern och extern validitet samt intern och extern reliabilitet. Yin (2006/2007) menar att 

uppfyllelse av dessa fyra kriterier leder till att kvalité på studien kan anses vara hög. Patel och 

Davidsson (2011) hävdar att i kvalitativa studier står begrepp validitet och reliabilitet väldigt 

nära varandra. 

Validitet i kvalitativa undersökningar handlar om att förtydliga och begripa verkligheten 

(Patel & Davidsson, 2011). För att säkra intern validitet i studien beskrevs det detaljerat på 

vilket sätt hade urvalet, datainsamlingen samt analysprocessen skett. Vid datainsamlingen har 

en omfattande litteraturstudie genomförts som varit till grund för intervjufrågorna. Däremot är 

det svårt att uppnå extern validitet i studien eftersom denna är en fallstudie där generalisering 

är begränsad (Yin, 2006/2007) vilket innebär att det är svårt att tillämpa denna studie på andra 

fenomen. 

Eftersom det är en kvalitativ studie skulle det vara svårt att upprepa denna och få samma 

resultat. Däremot menar Yin (2006/2007) att extern reliabilitet skulle kunna säkras om det 

tillvägagångssätt som tillämpades i en studie har varit beskriven utförligt. Detta har vi gjort 

genom att kartlägga vilka fall vi har studerat, på vilket sätt har urvalet skett samt vilka frågor 

som ställdes till de medverkande medarbetarna. Intern reliabilitet handlar mer om 

mätinstrument, vilka är både teknisk utrustning och den forskaren som genomför arbete. Vid 

intervju användes digitalutrustning för att spela in svar vilket ledde till att datamaterialet var 

fullständigt. Det som handlar om oss som skribenter till denna studie prövades vår 

analysförmåga under studiens gång, samt att det ställdes krav på avklarade kurser inför början 

av detta arbete. 

Bryman och Bell (2005) menar att det är svårt att generalisera resultat av en fallstudie dels att 

det inte är slumpmässigt urval samt att det innehåller metod med kvalitativt inslag, vilket gör 

att kravet på representativt urval inte uppfylls. 
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2.6 Metodkritik 
För att genomföra denna studie har vi övervägt olika möjligheter av datainsamlingen utöver 

intervju, bland annat gruppdiskussioner, enkät och observation. Det som vi har konstaterat är 

att dessa alternativa datainsamlingsmetoder inte kan ge lika djupt resultat som personliga 

intervjuer. Detta kan vi förklara på följande sätt. 

Vid gruppdiskussioner kunde det vara så att en eller några respondenter skulle ha fått för 

mycket utrymme för sina åsikter medan andra respondenter inte skulle kunna våga uttrycka 

sina tankar och åsikter. Detta skulle kunna leda till dels att inte alla svaren skulle vara lika 

djupa och dels att vi inte skulle kunna erbjuda anonymitet till de som medverkat i studien.  

Enkätundersökningen var ett till alternativ och då resonerade vi att intervjuer skulle kunna ge 

oss mer information och förklaringar angående hur saker och ting kopplade till varandra vilket 

bidrar mer till studiens trovärdighet än enkäter. Därför har vi valt bort enkätundersökningen 

som datainsamlingsmetod för denna studie. 

När det gäller deltagande observationer som anses vara en användbar metod inom 

företagsekonomi (Bryman & Bell, 2005) hade vi följande resonemang. Eftersom medarbetare 

från dessa två funktioner arbetar med kärnverksamheten kan det innebära att de tillbringar en 

del av sin arbetstid där ute i verksamheten. Detta leder till att möjlighet till deltagande 

observationer minskar eftersom det inte alltid är tillåtet för obehöriga att vistas där. Dessutom 

är det en väldigt liten del av medarbetarnas arbetstid som används mot BSC, vilket vi 

bedömde gör metoden ineffektiv. Därför har vi valt bort denna typ av informationsinsamling.  

Vårt resultat skulle kunna vara bredare och på det sätt skulle kunna leda till mer omfattande 

diskussion om vi hade tagit upp fler avdelningar. Däremot är vår undersökning begränsad 

både tidsmässigt och resursmässigt. Detta ledde till att vi bedömde att en sådan omfattande 

studie inte kunde genomföras inom tidsramen för den här studien.  

2.7 Sammanfattning av metod 
Vi har genomfört en fallstudie i en offentlig organisation. Fallstudien består i sin tur av två 

fall. Dessa är Ekonomifunktionen och HR-funktionen. Den datainsamlingsmetod som vi har 

valt är kvalitativ metod, närmare bestämd semistrukturerade intervjuer. Sex respondenter som 

arbetar på dessa funktioner har blivit intervjuade.   
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3 Teori 

I den teoretiska referensramen har vi beskrivit kort hur styrning inom den offentliga 
sektorn kännetecknas jämfört med styrning inom privat sektor. Därefter följer 
beskrivningen av BSC-modellen. Vi har dessutom tagit upp den kritik som är riktad mot 
BSC-modellen. I den sista delen av detta avsnitt har vi beskrivit vad institutionell teori 
innebär, eftersom vi kommer att använda denna teori för att tolka vårt resultat.  

3.1 Offentlig sektor i Sverige 
Offentlig sektor i Sverige är till en stor del skattefinansierad och har ett antal skillnader med 

privat sektor. Vi tar upp de skillnader mellan offentliga och privata sektorer som anses vara 

väsentliga för denna studie. Christensen m.fl. (2004) menar att i en offentlig organisation är 

ledningen vald av medborgare. Detta innebär att organisationer inom den offentliga sektorn är 

politiskt styrda vilket ställer annorlunda krav på styrningen inom den offentliga sektorn 

jämfört med den privata sektorn. Christensen m.fl. (2004) hävdar att detta leder till att 

styrning i offentliga organisationer inte är lika konsekvent i jämförelse med privata 

organisationer. Detta skulle kunna resultera till att de mål som eftersträvas att uppnå är väldigt 

breda eftersom det görs försök att ta hänsyn till så många väljare som möjligt. Adolfsson och 

Solli (2009, S. 21) kallar detta för ”hyperkomplexitet” av offentlig sektor vilket innebär att de 

utmaningar som kan stå framför ledningen inom en offentlig organisation kan vara väldigt 

stora. Exempelvis menar Adolfsson och Solli (2009) att organisationer inom den offentliga 

sektorn alltid måste prioritera sina investeringar extra noga jämfört med privata organisationer 

eftersom att vid en investering inom en offentlig organisation måste en annan investering 

alltid prioriteras bort.  

Christensen m.fl. (2004) menar att för att kunna styra en offentlig organisation finns det en 

tendens att operationalisera de mål som eftersträvas att uppnå. Detta skulle kunna leda till att 

de aktiviteter eller även delaktiviteter skulle bli lättare att följa upp.  

Däremot är det inte alltid möjligt att lösa alla problem som finns inom den offentliga sektorn. 

Därför ”måste man i offentliga organisationer lära sig att leva med delvis motstridande mål 

och värderingar” (Christensen m.fl. 2004, s. 215). Christensen m.fl. (2004) påpekar att 

tendensen att fokusera på resultat inom den offentliga sektorn gör det att denna sektor håller 

på att närma sig den privata sektorn. Därför blir det mer och mer populärt inom den offentliga 
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sektorn exempelvis att anställa de ledare som har jobbat inom den privata sektorn 

(Christensen m.fl. 2004).  

Christensen m.fl. (2004) menar att för att lösa de problem som var orsakade av inkonsekvent 

och obalanserad styrning började det användas de styrningsmetoder och modeller, som är 

vanliga i den privata sektorn (New Public Management). Ett exempel på en sådan 

styrningsmodell är BSC.  

3.2 BSC och dess fördelar i olika studier  
Avsikten med att skapa BSC var att ge ledningen en helhetssyn över organisationen. 

Anledningen till varför det heter just ”balanserat” var på grund av att det både fanns 

finansiella åtgärder, som mätte de resultat som redan uppstått och operativa åtgärder, som 

kunde utgöra utgångspunkter för de framtida resultaten (Kaplan & Norton, 1992). 

Kaplan och Norton (1992) kom på en modell där mångtydigheter skulle omfattas och 

utvärderas. Kaplan och Norton utgick därför ifrån fyra olika perspektiv. Kaplan och Norton 

(1992) menar att organisationens huvudsakliga frågor kan besvaras utifrån dessa fyra 

perspektiv. Dessa perspektiv är kundperspektiv, innovation- och lärandeperspektiv, interna 

perspektiv samt finansiella perspektiv.  

Kaplan och Norton (1992) menar att BSC är ett ”översättningsverktyg” där ledningen kunde 

förtydliga och operationalisera organisationens mål. Eftersom ledningens roll är att kritiskt 

granska de mått som används vid styrningen, anses BSC vara ett mycket användbart verktyg 

där de antal åtgärder som behövs vidta är begränsat. Detta sparar tid för ledningen och sätter 

fokus på just de moment som är viktiga. 

Inom kundperspektivet kan frågor som rör kunders upplevelser av de tjänster, som 

organisationen erbjuder besvaras. Denna information anses vara värdefull eftersom kundernas 

behov bör tillfredsställas. Utifrån det interna perspektivet får organisationen information om 

vilka aktiviteter och processer som borde göras och utvecklas. Organisationen måste kunna 

agera rätt för att få ett resultat som förväntas. De frågor som kommer ifrån innovation- och 

lärandeperspektivet beskriver på vilket sätt organisationen kan skapa och förbättra kundvärde. 

Organisationen borde alltid utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Det finansiella 

perspektivet berör hur organisationen förhåller sig till aktieägarna som vill få avkastning. 

Kaplan och Norton (1992) påpekar att BSC utgår ifrån kundens behov, vilket innebär att 
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kundperspektivet anses vara det viktigaste av alla perspektiven. Vidare i detta kapitel kommer 

vi att nämna vilka fördelar av BSC som tas upp av olika forskare.  

Karra och Papadopoulos (2005) menar att BSC kan anpassas efter organisationens behov, 

vilket gör denna modell mycket användbar. Chavan (2009) menar att för att skapa ett 

fungerande styrkort krävs det ständig utvärdering utifrån kunder och deras förväntningar. Det 

underlättar bedömningen av vilket arbete som behövs eftersom det är kundens behov som 

beaktas. Lindvall (2011) påstår att i det här fallet är det viktigt att kundperspektivet är externt 

orienterat. Malina och Selto (2001) menar att BSC, där man tydligt kan se aktiviteterna, kan 

fungera bra för kommunikation och utveckling. Funck (2009) pekar på att BSC används också 

numera av offentlig sektor, inte bara inom den privata sektorn som det har tänkts från början 

eftersom detta bidrar till bättre styrning och organisering. Funck (2009) räknade även med att 

resursutnyttjandet skulle kunna bli bättre i samband med användningen av BSC-modellen. 

Däremot menar Behzouri m.fl. (2014) att det finns ett villkor för att uppnå uppsatta mål. Detta 

villkor är att medarbetarna har full förståelse för BSC och är delaktighet i processen. 

Malmi (2001) menar att det kan finnas olika skäl till att genomföra användningen av BSC, 

bland annat att strategin ska kunna omvandlas till operativt arbete samt att BSC ska kunna 

underlätta organisationsstyrningen vid förändringar, vilket enligt Decoene och Bruggeman 

(2006) kan ge ett bra resultat för organisationen.  

Däremot påpekar Epstein och Manzoni (1998) att det bör finnas kapacitet för att 

implementera BSC, eftersom det anses vara en tidskrävande process. Detta för att kunna få 

fram strategier som alla är eniga om och som passar för organisationen och därmed länkas till 

varandra. För att underlätta problemlösningar krävs det enligt Kaplan och Norton (1992) ett 

väl fungerande informationssystem.  

Kaplan och Norton (1996) hävdar att BSC var menat att bli ett system där ledningen skulle 

kunna ha kontroll över helheten i organisationen eftersom styrkortets roll utvecklas till att 

leda, samordna och kommunicera. 

BSC är ett anpassningsbart verktyg, exempelvis kan antalet perspektiv variera från tre till sex 

(Behzouri m.fl., 2014). Detta innebär att en organisation själv kan utforma, ändra och anpassa 

olika perspektiv för att dessa ska kunna passa organisations miljö och medföra det bästa 

resultatet (Kaplan & Norton, 1996). En annan anpassning kan vara att använda ett annat namn 

för modellen, det vill säga att det inte behöver heta just BSC. Däremot tänktes i den 
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ursprungliga modellen att BSC ska ha rört en organisation som helhet (Kaplan & Norton 

1992) vilket innebär att BSC ursprungligen inte var tänkt att användas på enskilda 

avdelningar. 

3.3 Kritik mot BSC i olika studier 
Hoque (2014) påpekar att Kaplan och Norton var själva kritiska mot BSC eftersom en del 

begrepp återspeglar bara den verklighet som finns i den privata sektorn. Dessutom hävdar 

Atkinson m.fl. (1997) att BSC inte borde heta ”styrkort” eftersom BSC bedöms fungera mer 

som ett strategiarbete eller en struktur där information kan skapas.  

Några forskare (Greiling, 2010; Wicks m.fl., 2007, Hallin & Kastberg (2002; i Bergsten & 

Dahlgren, 2008) menar att BSC används mest för att mäta och inte styra. Frågan är om dessa 

mått kan anses vara strategiska, när de flesta måtten är kortsiktiga finansiella mått. Ett flertal 

forskare, Bergsten och Dahlgren (2008) samt Behzouri m.fl. (2014) påpekar att sambanden 

mellan fyra perspektiv inte alltid anses hänga ihop och det saknas samband mellan mål och 

mått i perspektiven. Hallin och Kastberg (2002, i Bergsten & Dahlgren, 2008) menar att 

målformuleringar i organisationer inom hälso- och sjukvården inte var tillräckligt tydliga samt 

att strategi och nyckeltal saknar samband med varandra. Dessutom används BSC inom hälso- 

och sjukvården mest som en uppföljning- och förbättringsverktyg, inte som styrverktyget.  

Nørreklit (2000) och Laitinen (2003) lyfter fram att det kan saknas ett samband mellan olika 

aktiviteter som är utvalda i varje perspektiv. Eftersom de fyra perspektiv som finns i BSC-

modellen är omfattande, krävs det tillräcklig kompetens vid dess utformning. Exempelvis kan 

de åtgärderna, som tas under det finansiella perspektivet med syftet att minska kostnader, inte 

anses ha någon koppling till kund- eller patientvärdet. Detta leder till bristande effektivitet av 

BSC i offentlig sektor.  

Mooraj m.fl. (1999) påpekar att det är viktigt att en organisation ska kunna agera proaktivt, 

vilket innebär att organisationen strävar efter förmåga att kunna förutse oplanerade händelser 

runt omkring. Däremot är denna förmåga begränsad i BSC, vilket leder till att det som är 

oplanerat inte får plats i styrkortet. Därför beaktas inte spontana reflektioner, händelser eller 

strategier. 

Saulou (1994; i Bessire & Baker, 2005) påstår att modellen med BSC inte är standardiserad, 

utan denna måste alltid anpassas efter varje organisation, vilket inte är en fördel. Däremot 

kallar Nørreklit (2000) BSC för det stränga ”top-down” verktyget som inte beaktar ett 
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informationsutbyte mellan ledningen och medarbetarna, vilket gör det mycket svårt att 

använda BSC i decentraliserade organisationer. 

3.4 BSC utifrån ett medarbetarperspektiv  
Det finns en del kritik mot BSC som berör medarbetare inom en organisation. Exempelvis 

menar Atkinson m.fl. (1997) att BSC inte alltid beaktar medarbetares engagemang och 

kunskap, vilket innebär att BSC inte har lyckats fånga upp samarbete mellan ledningen och 

medarbetare. Detta minskar utrymmet för medarbetarnas egna beslut vilket leder till att 

systemet inte blir tillräckligt flexibelt. Detta vidareutvecklar Bessire och Baker (2005) som 

menar att BSC är för mekaniskt, det vill säga att inget utrymme lämnas för medarbetarnas 

egna åsikter och beslut. Detta kan påverka organisationens effektivitet negativt.  

Användningen av BSC kan skapa mer arbete för anställda om BSC används parallellt med 

något annat styrverktyg. Detta kan innebära nya krav för medarbetarna, exempelvis mer 

ansvar och tid för att samla in information eller data till BSC. Mooraj m.fl. (1999) menar att 

detta kan strida mot medarbetarnas engagemang eller vilja, vilket kan leda till konflikter inom 

organisationen. 

Malina och Selto (2001) menar att organisationsledningen inte alltid är villig att förklara för 

medarbetare hur de samband som finns mellan de fyra perspektiven i BSC hänger ihop. Detta 

kan möjligtvis leda till att användningen av BSC kommer att förbli oklar för organisationen 

och dess medarbetare. 

3.5 Institutionell teori 
Eriksson-Zetterquist (2009) menar att en institution skapas som ett resultat av samarbete eller 

även ett samspel av en grupp av människor. Eriksson m.fl. (2013, s. 32) menar att detta leder 

till ett ”gemensamt handlingsmönster bland medarbetare”. 

Institutionell teori betraktar inte en organisation som ett verktyg för att styra mot uppsatta mål 

utan snarare en enhet som blir större när människor bygger upp sitt gemensamma samarbete 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta lyfter fram att organisationen snarare är människor och 

deras interaktioner än något annat. Detta synsätt på organisationen utifrån medarbetares 

perspektiv kommer att utvecklas vidare i studien. 

 



17 

Brunsson och Olsen (1990) menar att i varje typ av organisation finns det en hierarki. 

Hierarkin anses ha en stor betydelse för att handlingen ska kunna genomföras. Det är 

ledningen som ska tala om för varje medarbetare vad den ska göra. 

Däremot menar Eriksson-Zetterquist (2009) att beslutsfattande inom en organisation sker 

irrationellt eftersom det finns en skillnad mellan vad som tänkts göra och vad som egentligen 

görs inom organisationen.  

Brunsson och Olsen (1990) menar att det alltid finns problem i en organisation som skall lösas 

för att organisationen kvarstår i balans. Lösningen på olika problem, det vill säga olika typer 

av förenkling och strukturering av framtiden, bidrar till att medarbetare är engagerade och har 

ett gemensamt mål att uppnå.  

Brunsson och Olsen (1990) hävdar att administrativa reformer i en organisation strävar efter 

organisatorisk stabilitet fastän reformerna är en förändring i sig. En administrativ reform 

innebär ”medvetna förändringar av organisationers reformer, deras strukturer, arbetssätt eller 

ideologier, i avsikt att förbättra deras beteende och resultat” (Brunsson och Olsen, 1990; s. 

11). Reformerna skall lösa vissa problem, bland annat ska reformerna göra det som ansågs 

vara komplicerat och oklart till något enkelt och klart, ordna saker och ha fokus på framtiden. 

Däremot menar Brunsson och Olsen (1990) att reformerna förblir ensidiga, vilket innebär att 

reformerna gynnar en grupp av medarbetare men missgynnar andra grupper av medarbetare.  

För att kunna påverka medarbetarnas handlingar på ett visst sätt, är det avgörande att 

ledningen kan motivera sina handlingar. Det betraktas som en viktig ledningsuppgift att de 

kan förklara eller beskriva dessa handlingar och därmed få dessa handlingar bli accepterade. 

Brunsson och Olsen (1990) menar att förklaringen är en drivfaktor som gör att styrningen kan 

bli mer effektiv. 

Däremot är det ytterst viktigt att även påpeka att det finns en skillnad mellan ledningens tanke 

och medarbetares handling. Brunsson och Olsen (1990) menar att det är just den spänningen 

som den administrativa reformen kan medföra. Brunsson och Olsen (1990) hävdar att 

reformer kan skapa uppmärksamhet för ett problem men det är en annan sak att kunna lösa 

problemet i verkligheten. Brunsson och Olsen (1990) kallar detta för ”lös koppling” mellan 

ledningen och medarbetare. Den ”lösa kopplingen” brukar kännetecknas av bristande 

kontakter mellan ledningen och medarbetarna, vilket leder till bristande kunskaper om 

varandras arbete. Detta innebär att medarbetarna kan ha en uppfattning av ett 
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förändringsarbete (exempelvis administrativa reformer) som pågår inom organisationen, som 

inte stämmer överens med ledningens uppfattning. Detta tyder på att medarbetarna har svårt 

att fånga och bearbeta styrsignaler från ledningen (Brunsson & Olsen, 1990). Att medarbetare 

inte kan uppfatta eller förstå ledningens styrsignaler leder till att det alltid finns ett glapp 

mellan det som hade tänkts förändra i organisationen och det som faktiskt är gjort. Detta 

glapp är svårt att eliminera bort enligt Brunsson och Olsen (1990).  

Däremot hade begreppet ”lös koppling” tagits upp tidigare än Brunsson och Olsen (1990) har 

gjort detta, exempelvis av Weick (1976). Weick (1976) har analyserat den lösa kopplingen 

och har fått fram att den har sin funktion i en organisation. Exempelvis kan den lösa 

kopplingen bidra till att organisationen jobbar på ett smartare och smidigare sätt eftersom den 

inte är bunden till skrivna instruktioner än. Dessutom hävdar Weick (1976) att det ibland är 

billigare att låta den lösa kopplingen existera eftersom det är dyrare att försöka ta bort denna 

genom att strikt följa och dokumentera allt som förut har pratats om.  

3.6 Reflektioner kring teorival 
Vi anser att den teori som vi har valt passar bra för att analysera vår insamlade empiri. Vi 

undersökte hur medarbetare på SkaS Skövde upplevde användningen av BSC inom deras 

respektive funktioner.  

Följande anledningar låg till grund för vårt val av den institutionella teorin av Brunsson och 

Olsen (1990). Först och främst handlar denna teori om en organisation och dess medarbetare 

vilket är vårt intresseområde. Sedan anses denna teori vara modern och berör de relationer 

inom en organisation som antagligen finns i dagsläget. En ytterligare anledning som bidragit 

till vårt teorival var att författarna till denna teori förmodligen har dragit sina slutsatser med 

utgångspunkt i nordiska moderna bolag eftersom båda författarna har en nordisk bakgrund. 

Detta innebär att med hjälp av den institutionella teorin kommer det att vara lättare att förklara 

och förstå vissa sammanhang. 

Det finns några modeller och teorier som vi tänkte tillämpa i början dock har valt dem bort. 

Exempelvis har vi beaktat intressentteori/modell. Anledningen till att denna har valts bort var 

att detta styrverktyg skulle ha blivit undersökt utifrån perspektiv av fem olika typer av 

intressenter. Medan i vår studie är det endast medarbetare som finns inom organisationen som 

vi fokuserar oss på. Detta innebär att vi skulle kunna tillämpa endast en del av teori, vilket gör 

att denna teori inte passar studien.  
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Den teori som har varit beaktad inom ramen av denna studie var taylorism och dess modell 

Lean Management. Denna teori skulle kunna passa vår studie eftersom den tar upp samarbete 

mellan ledningen och medarbetare i syftet mot effektivisering av arbete. Däremot är det 

snabba lösningar som föredragits utifrån denna teori. Det som vi ansåg var att arbetssätt av 

stödfunktioner i en offentlig organisation inte är så rakt så det finns tydlig koppling mellan en 

åtgärd och effektivitet som det föreslogs av taylorism. Detta ledde till att möjligheten att 

studera några avdelningar i en offentlig organisation utifrån taylorism var väldigt begränsad. 

Av denna anledning har taylorism blivit bortprioriterad. 

3.7 Sammanfattning av teori 
I detta kapitel har vi beskrivit de tidigare studier, som tar upp olika aspekter av BSC. Dessa 

aspekter ligger till grund för de intervjufrågorna, som behandlats i metoddelen. De tidigare 

studierna har även legat till grund för både analys och slutsats om hur medarbetare upplever 

BSC. Med tillämpningen av den institutionella teorin (Brunsson & Olsen 1990) försöker vi 

öka förståelse om hur användningen av BSC i praktiken kan fungera. Med hjälp av denna 

teori har vi möjlighet att undersöka om styrverktyget verkligen tillämpas i det dagliga arbetet 

av två administrativa avdelningar. Dessutom kan vi möjligen öka förståelsen kring lös 

koppling och dess roll i enstaka avdelningar av en organisation som drivs i offentlig regi. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat. Vi kommer att fokusera på 
Ekonomifunktionen och HR-funktionen på SkaS Skövde. Till att börja med beskriver vi 
kortfattat deras respektive BSC. Sedan presenteras resultatet av intervjuerna specificerat 
för varje funktion. 

4.1 Skaraborgs Sjukhus och dess styrkort 
Skaraborgs Sjukhus [SkaS] är ett sjukhus som finns inom Västra Götalandsregionen. SkaS har 

sina verksamheter i fyra orter. Den enhet som tillhör vårt fokusområde är den största enheten 

inom SkaS och ligger i Skövde (Skaraborgs Sjukhus, 2015). 

BSC (eller också kallas för verksamhetsplan i dagliga tal på sjukhuset) används inom SkaS 

för att kunna förverkliga uppdraget och visionen. Inom SkaS har BSC fyra perspektiv, vilket 

är lika många som i den ursprungliga modellen av Kaplan och Norton (1992). Däremot har de 

på SkaS döpt om dessa perspektiv för att kunna praktiskt tillämpa BSC inom 

vårdverksamheten. Dessa fyra perspektiv är patientperspektiv, processperspektiv, 

medarbetare/lärandeperspektiv och ekonomiperspektiv (Skaraborgs Sjukhus, 2015). BSC på 

SkaS är uppbyggt på det viset att det finns framtagna långsiktiga mål inom varje perspektiv. 

Exempelvis inom patientperspektivet är det långsiktiga målet att patienter ska kunna uppleva 

god vård. Till detta långsiktiga mål finns det mått som exempelvis är kopplade till andel nöjda 

patienter och målet är att det ska vara 100 % (Västra Götalandsregionen, 2015).  

Vissa avdelningar inom SkaS väljer att använda sig av sina egna anpassade BSC. I vår studie 

tar vi upp BSC från Ekonomienheten och HR-enheten på SkaS Skövde. Både dessa funktioner 

tillhör Förvaltningskontor tillsammans med Kommunikationsenheten, Administrativa 

enheten, Utvecklingsenheten samt Serviceenheten (Skaraborgs Sjukhus, 2014). Sammanlagt 

jobbar drygt 300 anställda på Förvaltningskontoret vilket utgör knappt 8 % av alla anställda 

på SkaS. Dessa medarbetare jobbar i alla fyra sjukhus som tillhör SkaS. De enheter som tas 

upp i denna studie ligger på SkaS Skövde. 

4.2 BSC i respektive funktioner 
I denna studie tar vi upp BSC som används på två enheter av SkaS Skövde. Dessa enheter är 

Ekonomienheten samt HR-enheten. Antalet anställda på både enheterna vid den tidpunkt där 

intervjuerna genomfördes var 20 personer i vardera enheten. 
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4.2.1 Ekonomifunktionens styrkort 
Styrkortet som används på Ekonomifunktionen heter ”Styrkort Ekonomifunktionen 2015”. 

Styrkortet består av fyra perspektiv. Dessa perspektiv är finansperspektiv, processperspektiv, 

medarbetarperspektiv och kundperspektiv. I finansperspektivet läggs fokus på att öka 

användandet av kommunikationsprogrammet Lync samt att ett arbetssätt som kallas för 5S 

ska finnas på varje arbetsplats och dator. Lync används för att dela filer, ringa eller chatta. 

Genom användning av Lync finns även möjligheter för videokonferens och presentationer. 

När det gäller processperspektivet finns det två långsiktiga mål som ska uppnås. Dessa mål är 

att minska antalet förfallna fakturor och öka antalet genomförda förbättringar. I 

Ekonomifunktionen finns det en lista på förbättringar som förväntas uppnå. Exempelvis kan 

det handla om en effektiv kommunikation via e-post eller respekt för deadlines. I 

medarbetarperspektivet är det viktigt att medarbetare ska kunna uppleva att deras 

arbetsuppgifter är meningsfulla. Samtidigt ska medarbetare också uppleva en god arbetsmiljö 

och medelhög arbetsbelastning. Inom kundperspektivet ligger fokus på att skapa gott 

bemötande, god tillgängligheten, god kvalité och skapande av kundanpassad information. 

4.2.2 HR-funktionens målarbete  
Syftet med målarbetet och styrtavlan i HR-funktionen var att precisera och tydliggöra HR-

funktionens uppdrag. HR-funktionen är en stabsfunktion som stöttar SkaS:s chefer i arbetet 

mot sjukhusets vision och uppdrag. HR-chefen påpekade hur viktigt det är för HR-funktionen 

att kunna ge stöd till de chefer som arbetar i kärnverksamheten.  

HR-funktionen använder sig av ett målarbete med hjälp av en styrtavla. HR-funktionen tar 

som utgångspunkt i sitt målarbete de mål och mått som är uttryckta i SkaS:s verksamhetsplan. 

Sedan bryter de ner mål och mått till sitt område. HR-funktionens uppdrag är att lösa 

personalfrågor. Detta innebär att rekrytera personal med rätt kompetens samt sköta 

rekryteringsprocesser på ett korrekt sätt. HR-funktionens arbete styrs av lagstiftningen, 

riktlinjer, avtal samt Regionens vision. HR-funktionen stödjer kärnverksamheten med sina 

erfarenheter och kompetenser för att SkaS:s mål ska blivit uppnått. 

De mått som anses vara viktiga för att följa upp är bland annat sjukfrånvaro, kostnader för 

övertid, personalomsättning och andel av medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö. 

Annat mätetal som nämndes var kostnader för bemanningsföretag eftersom ett av mål var att 

inte köpa tjänster av bemanningsföretag överhuvudtaget.  
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Dessa mål anses vara realistiska eftersom de mäts och följs upp på ett bra sätt. Exempelvis 

finns det olika anledningar av sjukfrånvaro som orsakar stora kostnader för SkaS. Målarbete 

utförs så att det blir möjligt att analysera vilka anledningar som ligger bakom sjukfrånvaron, 

vilket kan utgöra en del av ett beslutsunderlag till cheferna. 

4.3 Resultat  
Vi presenterar våra respondenter med hjälp av olika beteckningar. Vi beskrev tidigare att det 

blev totalt sex intervjuer, tre personer från varje funktion. Respondenterna från 

ekonomifunktionen har fått beteckningarna E1, E2 och E3, och HR-funktionen har fått 

beteckningarna HR1, HR2 och HR3. Vi presenterar svaren enligt de två kategorier som 

beskrevs i metodkapitlet.  

4.3.1 Är BSC ett användbart styrverktyg? 
Ekonomifunktionen 

Alla tre respondenter från Ekonomifunktionen upplever att funktionens mål och mått är 

tydligt formulerade och begripliga. Däremot finns det olika uppfattningar om BSC:s 

användbarhet. Både E1 och E2 menar att de uppsatta målen är tydliga och praktiska. Däremot 

anser E1 att dennes arbete inte har direkt koppling till BSC. Då E1:s arbetsuppgifter ofta är 

kopplade till kärnverksamheten, exempelvis genomförande av stora utredningar, har E1 inte 

full kontroll på vilka mål och mått som finns i funktionens styrkort numera. Däremot anser E1 

att det som den gör bidrar till att uppnå SkaS:s mål.  

Detsamma gäller E2 eftersom E2 menar att de mål och mått, som finns i styrkortet, är 

kopplade till dennes dagliga arbete, däremot förmodligen inte till den huvudinriktning som E2 

håller på med. Eftersom E2 jobbar en del ute i verksamhetsområde och är ett ”bollplank i 

verksamheten” anser E2 att det är svårt att se en tydlig koppling mellan dennes 

arbetsuppgifter och det som finns på funktionens styrkort. Däremot anser både E1 och E2 att 

det de gör bidrar till måluppfyllningen.  

Däremot upplever E3 att den inte använder sig av BSC eftersom E3 inte är delaktig i BSC-

arbetet. Däremot påpekade E3 att den inte är negativ mot BSC. 

”Nej, alltså styrkortet är det ingenting som jag känner mig delaktig i, kan 
jag säga. Jag är inte bekväm med det helt enkelt. […] Vi har ju möte och 
jag förstår ju liksom vad det handlar om. Men det är ingenting som jag 
jobbar med det så” (E3) 
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E3 menar att även om den upplever att dennes arbetsinsats är meningsfull tror den inte att 

arbetsinsatsen bidrar till måluppfyllningen. Detta är på grund av att E3:s huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att stötta den funktionspersonal som jobbar mot kärnverksamheten. Därför 

ser E3 inte direkt koppling mellan dennes arbetsuppgifter och måluppfyllningen.  

Alla tre respondenter från Ekonomifunktionen tycker att de har en bra kontakt med sina 

chefer. Exempelvis förklarar E1 att om den anser att det är någoting som måste följas upp, 

kan den säga till sin närmaste chef. E2 förklarar att även om de inte har ständig kontakt, 

förekommer det ändå dialog om vad de i deras funktion tycker om målen, om de har 

uppföljningssyfte samt om de vill justera något eller inte. E3 hävdar att den kan gå till dennes 

chef och säger vad E3 tycker. Däremot påpekade E3 att den inte vet hur dennes förslag skulle 

bli behandlat efter att chefen fått veta dennes synpunkter.  

Emellertid var respondenterna från Ekonomifunktionen mindre positiva angående deras 

möjlighet att påverka mål och mått. Exempelvis menar E1 att ”ibland hörs inte dennes åsikter 

hela vägen fram” eftersom det beror på var fokus ligger just då samt att det finns ”krav 

uppifrån” som måste beaktas, exempelvis ”resurssparande”. E2 hävdar att den inte kan 

påverka BSC som gäller för SkaS, dock går det bra när det gäller funktionens styrkort.  

HR-funktionen 

HR1 och HR2 anser att deras BSC är tydligt formulerade däremot, eftersom BSC handlar om 

mjuka värden, är det svårt att fastställa konkreta mätetal som återspeglar det som HR-

funktionen jobbar med. Detta sker på grund av att HR-funktionens huvudsakliga uppdrag är 

att stödja cheferna. Dessutom menar både HR1 och HR2 att det är svårt att mäta exakt hur 

mycket stöd kan anses vara tillräckligt för dessa. 

”Det är väl mer att vi har svårt att hitta mätetal, alltså konkreta mätetal. 
Alltså pratar man om […] att vi är med och stöttar cheferna […] då är det 
svårt tror jag säga ska man delta i x antal intervjuer, vad genererar det? 
Säkerställer det då att vi anställer rätta personer. Alltså det är lite svårt så” 
(HR1) 

HR1 menar vidare att om det är för många mått, kan BSC bedömas som ett oanvändbart 

styrverktyg eftersom det skulle inte gå att överblicka måtten och fatta ett strategiskt beslut. 

Dessutom menar HR1 att det finns saker i funktionens måltavla som kan förbättras.  
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”Jag tror att vi kan bli mycket bättre. Man vill ju kunna visa på att HR 
genererar mer värde på något sätt. Och att hade vi, det är ju så att HR-
funktionen inte finns till för sig själva, utan vi är ju till för verksamheten. 
[…] Så långt har inte vi kommit i det i år i organisationen än kan man säga. 
Men det är det jag hoppas på framöver. Att vi kan få något slags kvitto på 
att vi gör rätt jobb och att vi gör ett bra jobb” (HR1) 

Däremot kände HR3 inte till BSC i sin funktion överhuvudtaget eftersom den jobbar mest 

med BSC i hela SkaS, närmare bestämd med verksamhetsplanen. 

HR1 anser att dennes arbete har ganska bra koppling till det som står i BSC. HR1 menar att 

det som den gör är bra för verksamheten, exempelvis rehabiliteringsarbete.  

HR2 påpekar att det finns en röd tråd från organisationen till själva funktionen eller med 

andra ord likheter mellan verksamhetens och funktionens BSC vilket är positivt. BSC är som 

ett direktiv som kan tala till medarbetare vilken väg de ska ta och om det är rätt väg eller inte 

vilket underlättar för att följa upp verksamheten. Däremot menar HR2 att den största delen av 

dennes arbetsuppgifter inte är kopplade till funktionens mål och mått eftersom det är mycket 

rutinartat arbete. Däremot när det gäller projektutvecklingsarbete, där HR2 är delaktig, kan 

detta anses ha en koppling till BSC.  

HR3 menar att dennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja cheferna från 

kärnverksamheten vilket innebär att det inte finns någon tydlig koppling mellan dennes 

arbetsuppgifter och HR-funktions målarbete.  

Alla tre respondenterna menar att det är realistiskt att påverka de mål och mått som de vill 

uppnå inom deras funktion. HR1 resonerar däremot att det är viktigt att även ta hänsyn till om 

dessa föreslagna mål är realistiska eller inte. HR2 hävdar att den kan påverka utfomningen av 

mål och mått liksom HR1, eftersom HR2 är med i ledningsgruppen och det är deras uppdrag 

att ta fram HR-funktionens mål och mått. HR2 påpekade samtidigt att den inte kan påverka 

sjukhusets BSC på samma sätt eftersom grundregeln är att de mål och mått som finns på HR 

ska brytas ned från sjukhusets mål och mått. Dessutom menar HR2 att det skall finnas en röd 

tråd mellan sjukhusets övergripande mål och HR-funktionens målarbete. HR3 uttryckte 

liknande svar som dennes kollegor. Dessutom menar HR3 att det kan mätas andra saker än de 

som mätas i SkaS BSC om de på HR-funktionen ser värde i detta.  

4.3.2 Bidrar BSC till effektivisering av arbete? 
Ekonomifunktionen 
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E1 menar att dubbelarbete ibland uppstår eftersom den inte alltid vet vad de andra gör, vilket 

leder till att det kan bli två personer som jobbar med samma saker. E1 påpekar dock att det 

har varit mindre av detta nu tack vare att det har varit mer samarbete mellan olika funktioner. 

”Så jag vet ju om jag samarbetar med verksamhetsutvecklare då vet jag att 
hon kan hjälpa mig med massor med siffror, då behöver jag inte göra det 
själv för hon redan har den informationen” (E1) 

E2 menar att den dubbelarbetar vilket är ett resultat på bristande standardisering av deras 

arbetsuppgifter. Detta leder till att om personal från Ekonomifunktionen jobbar mot 

kärnverksamheten litar de enbart på sin erfarenhet och inte på standarder.  

”Men vi är ganska självständiga, det är ju, man jobbar ganska 
självständigt[…] varje controllers relation i sin verksamhet blir ju unik för 
att de har unika krav på vad de behöver hjälp och stöd med”(E2) 

Däremot upplever E1 och E2 att dubbelarbetet har minskat eftersom kommunikationen har 

förbättrats. Dessutom hävdar E3 att den aldrig dubbelarbetar.  

Respondenten E1 är inte helt övertygad om att BSC bidrar till bättre styrning och har inget 

tydligt exempel på vad BSC har bidragit med. Dock påpekade den att det ändå är positivt med 

BSC eftersom mål och mått kan vägleda medarbetare i organisationen. Dessutom menar E1 

att arbete med BSC medför att medarbetare vet vad som ska styras mot och vad som är viktigt 

att tänka på. Däremot var E2 mer övertygad om att Ekonomifunktions styrkort bidrar till 

bättre styrning eftersom den vet vad som ska göras i det dagliga arbetet. Medan E3 har inga 

särskilda åsikter om BSC eftersom E3 inte är lika insatt i själva BSC-arbetet.  

HR-funktionen 

Två av tre respondenter (HR1 och HR2), som jobbar på HR-funktionen, erkänner att 

dubbelarbete förekommer. HR1 menar att för att avskaffa dubbelarbete är det viktigt med 

information som ska nås till alla.  

”Vi har ju ibland vissa, jag kan säga att jag gör vissa saker i onödan 
kanske, snarare är att jag gå ut och frågar efter någonting i verksamheten 
och sammanställer det, och sen upptäcker även att man frågar 
verksamhetschefer om samma sak och samlar in svar därifrån” (HR2) 
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HR3 upplever däremot att dubbelarbete inte alls är vanligt nu inom HR-funktion. HR3 anser 

att det har varit mer tidigare men att det har blivit bättre med tiden. Enligt HR3 har detta 

problem blivit löst tack vare förbättrad kommunikation så att alla vet vilka projekt som ska 

göras och vilka som ska vara med i projekt. 

Alla tre respondenterna från HR-funktionen upplever att det pågår ett arbete som stödjer 

målen på deras funktion. HR-medarbetare exemplifierar detta förbättringsarbete som 

”förbättring av semesterrekryteringsprocess”, ”kvalitetssäkring av ansökningar”, ”uppsättning 

av rutiner kring arbetsbelastning”. Dessutom upplever två respondenterna från HR-funktionen 

att målarbetet bidrar till bättre styrning eftersom det ger en idé om vad de ska fokusera på, vad 

de ska jobba mot, vad de ska lägga deras arbetstid och deras energi på, samt vilka mål de ska 

uppnå.  

4.4 Sammanfattning av empiri 
Respondenterna från Ekonomifunktionen upplever att deras funktions BSC är praktiskt 

däremot har de det svårt att se kopplingar mellan BSC och deras arbetsuppgifter. Dessutom 

upplevs det osäkerhet kring hur mycket de kan påverka utformningen av funktionens mål och 

mått. De flesta är överens om att det kan uppstå dubbelarbete. Däremot inte alla är 

övertygande att funktionens styrkort bidrar till en bättre styrning trots att funktionens styrkort 

visar vilka mål som skall uppnås. 

Respondenterna från HR-funktionen upplever att deras BSC är tydligt formulerat. Däremot är 

det svårt att mäta ändringar i deras förbättringsarbete eftersom det handlar om mjuka värden. 

Respondenterna upplever att deras arbetsinsatser bidrar till måluppfyllningen. Det skiljer dock 

i svaren när det handlar om kopplingen av medarbetarnas arbetsuppgifter till funktionens BSC 

eftersom det var kärnverksamhetens behov som är avgörande. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet analyseras utifrån de tidigare studierna 
som rör BSC med koppling till den institutionella teorin. 

5.1 Analys utifrån tidigare studier 

5.1.1 Är BSC ett användbart styrverktyg? 
Det framgår i intervjusvaren att de flesta respondenter inte kan diskutera de mål och mått som 

deras respektive funktion jobbar mot. Dessutom förblev det oklart för en respondent varför 

BSC används i dennes funktion överhuvudtaget. Detta stämmer överens med tidigare studier 

av Malina och Selto (2001) där det tagits upp att chefer inte alltid förklarar för medarbetare 

hur mål och aktiviteter i BSC hänger ihop samt att målet inte alltid är tydligt för medarbetare.  

Dessa oklarheter skulle kunna leda till att det kan finnas skillnader mellan medarbetarnas och 

chefernas uppfattning av BSC:s roll vilket i sin tur skulle kunna leda till ”lös koppling” 

(Brunsson & Olsen, 1990) mellan vad ledningen tycker och vad medarbetare gör. Den lösa 

kopplingen kan betyda i det här fallet att medarbetarna hanterar BSC på det sätt som inte 

riktigt har varit förutbestämt. Detta skulle kunna leda till mer övergripande konsekvenser i 

fortsättningen, exempelvis kommunikationsbrister mellan medarbetarna och ledningen, vilket 

i sin tur skulle kunna leda till möjliga fördröjningar i arbetet. 

Det som framgår tydligt från medarbetarnas svar på intervjufrågor är att medarbetarna är 

positiva till BSC men ser förbättringsmöjligheter ändå. Det som kan förbättras enligt 

medarbetarna från HR-funktionen är att de kan få tydligare mål och mått för att de skulle 

kunna bevisa sin utveckling vilket i sin tur skulle kunna leda till att deras arbete värderas 

högre. Enligt medarbetarna från Ekonomifunktionen innebär förbättring skapande av 

gemensamma rutiner för det arbete som utförs mot kärnverksamheten. Dessutom finns det de 

medarbetare som inte är berörda av detta styrverktyg överhuvudtaget. Då har det varit svårt 

för dem att kunna uttrycka sig hur användbart detta styrverktyg är.  

Nørreklit (2000) och Laitinen (2003) menar att det kan saknas samband mellan olika 

aktiviteter som är utvalda i varje perspektiv i BSC, vilket kan leda till att medarbetare inte ser 

någon tydlig koppling mellan BSC och sina arbetsuppgifter. Vi kan konstatera att detta 

framgår tydligt i intervjusvar av medarbetarna från Ekonomifunktionen där dessa inte kunde 
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ge något exempel på den koppling som finns mellan deras arbetsuppgifter och de mål som 

Ekonomifunktionen jobbar mot. Däremot kunde medarbetarna från HR-funktionen ange 

tydliga exempel samt visa kopplingar mellan deras arbetsuppgifter och mål.  

Denna skillnad kan antagligen bero på att HR-funktionen befinner sig under omorganisering, 

vilket förmodligen leder till mycket kommunikation kring de mål och mått som denna 

funktion ska jobba mot. Detta i sin tur leder möjligtvis till att medarbetarna från HR-

funktionen hade relativt färsk information om BSC vid intervjutillfället. Detta framgår tydligt 

i de intervjusvar, där medarbetarna uttryckte att de mål, som de jobbar mot, är praktiska, 

tydliga och det finns en koppling mellan deras mål och deras dagliga arbete. Detta påpekar att 

både ledningen och medarbetare har genom denna kommunikation stämt av sina uppfattningar 

angående BSC. Detta skulle kunna leda till att denna lösa koppling (Brunsson & Olsen, 1990) 

mellan ledningen och medarbetare har möjligtvis minskat.  

Bessire och Baker (2005) menar att BSC är för mekaniskt, det vill säga att inget utrymme 

lämnas för medarbetarnas egna lösningar i arbetet. Detta stämmer överens med de 

intervjusvar som vi fått från medarbetarna från Ekonomifunktionen. Dessa medarbetare 

upplevde att deras arbete består av diverse små och stora uppgifter. Dessa uppgifter är 

meningsfulla i sig. Däremot har Ekonomifunktionens medarbetare inte reflekterat speciellt 

mycket kring dessa. Emellertid kan medarbetare från HR-funktionen problematisera BSC men 

det visar sig att de inte riktigt skiljer deras funktions målarbete från SkaS verksamhetsplan.  

Det som framgår från tidigare studier, exempelvis Nørreklit (2000), är att vid användningen 

av BSC är det mycket ovanligt att underordnade diskuterar någon uppgift eller aktivitet. 

Nørreklit (2000) hävdar att informationsbyte mellan överordnade och underordnade kan brista 

vilket gör det omöjligt att använda BSC i decentraliserade organisationer. Nørreklit (2000) 

påpekar att BSC betraktas som ett ”top-down” verktyg, vilket kan göra att informationsutbyte 

mellan ledningen och medarbetare sker uppifrån och utan återkoppling från medarbetares 

sida. Detta stämmer inte riktigt överens med intervjusvaren av respondenterna från båda 

funktionerna där de ger väldigt positiva svar på frågan om de kan vända sig till deras 

respektive chefer för att förmedla sina tankar och åsikter. Därmed menar respondenterna att 

det finns dialog mellan dem och deras chefer på både Ekonomifunktionen och på HR-

funktionen där medarbetarna är välkomna att bidra med åsikter och funderingar. 

Emellertid erkänner medarbetarna på båda funktionerna att deras roll är stöd av 

kärnverksamheten vilket kan begränsa möjligheter för att lägga till eller ta bort någon aktivitet 
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eller mål i BSC. Dessutom kopplar inte medarbetare från båda funktionerna deras dagliga 

arbete till BSC vilket leder till att de inte ser någon nytta överhuvudtaget i att ta upp 

utvecklingen av BSC med deras respektive chefer.  

Detta kan innebära att medarbetarna agerar enligt den institutionella teorin (Brunsson & 

Olsen,1990). I denna teori påstås att det inte är samma sak att skapa uppmärksamhet till ett 

problem och att kunna lösa problemet. I det här fallet kan vi konstatera att när medarbetarna 

skapar uppmärksamhet för ett problem, det vill säga att de tar upp problemet med deras 

respektive chefer, då förväntar medarbetarna inte att detta problem kommer att bli löst. Detta 

är ett tecken på att medarbetarna erkänner att det finns ett gap mellan vad ledningen uttrycker 

och vad egentligen görs vilket stämmer överens med institutionella teorin (Brunsson & Olsen, 

1990). 

5.1.2 Bidrar BSC till effektivisering av arbete? 
Mooraj m.fl. (1999) hävdar att användningen av BSC kan innebära mer ansvar och tid från 

medarbetare, vilket krävs för att samla in information eller data. Detta stämmer överens med 

de svar som vi fått från medarbetarna på båda funktionerna där de flesta medarbetarna 

upplever att utförande av vissa arbetsuppgifter inte är synkroniserade vilket i sin tur kan skapa 

dubbelarbete. Det framgår tydligt från intervjusvaren att ju mer arbetet är rutinerad desto 

mindre upplever en medarbetare att den dubbelarbetar. Dessutom utgår medarbetarna ifrån 

vad kärnverksamheten behöver eftersom de uttrycker i sina svar att deras huvuduppdrag är att 

stödja kärnverksamheten. Eftersom medarbetarna upplever att deras respektive BSC kräver 

extra tid för att följas upp och detta kommer att ske på deras huvuduppdrags bekostnad kan vi 

konstatera att det ligger inom ramen av institutionella teorin (Brunsson & Olsen,1990). 

Eftersom ledningen och medarbetare inte synkroniserar sitt arbete utan de är tvungna att göra 

vissa saker dubbelt visar det sig att båda parterna har begränsade kunskaper om varandras 

arbete vilket kan beskrivas med det ovannämnda begreppet ”lös koppling” (Brunsson & 

Olsen,1990). 

Greiling (2010) menar att BSC används mest för att mäta och följa upp kortsiktiga 

ekonomiska mål och inte styra. Detta stämmer överens med intervjusvar där medarbetare inte 

var övertygade att BSC kan bidra till en förbättrad styrning. Vi kan anta att detta sker på 

grund av att medarbetarna från båda funktionerna ser sin roll som stöd för verksamheten, 

vilket innebär att deras befogenheter i styrningsprocessen är begränsade. En till anledning till 

detta kan vara att medarbetarnas rutiner är anpassade efter dem som behöver deras stöd 
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(exempelvis chefer från kärnverksamheten). I det här fallet innebär detta att det är 

kärnverksamheten som styr över dem och medarbetarna från båda funktionerna inte kan knyta 

sig fast till något styrverktyg eftersom det är kärnverksamhetens behov som skall vara 

prioriterad. 

Det visade sig i intervjusvaren att alla medarbetare inte är övertygade om att pågående 

förbättringsarbete stödjer målen. Detta stämmer överens med Hallin och Kastberg (2002; i 

Bergsten & Dahlgren, 2008) som påpekade att BSC används mest som ett uppföljning- och 

förbättringsverktyg (exempelvis minskningen av sjukfrånvaro som angavs av medarbetarna), 

inte som ett styrverktyg. Detta framgår tydligt från medarbetarnas svar där de har olika åsikter 

till det som handlar om att förbättringsarbetet stödjer målen.  

Däremot visade det sig att medarbetarna från HR-funktionen svarade mer konsekvent på 

denna fråga än medarbetare från Ekonomifunktionen. Detta kan vi förklara med att vid 

intervjutillfällen pågår en omstrukturering på HR-funktionen. Detta kan leda till att 

medarbetarna diskuterar och förtydligar deras mål och mått. Här kan vi se en tydlig koppling 

till den institutionella teorin (Brunsson & Olsen,1990) där Brunsson och Olsen (1990) hävdar 

att en av drivfaktorer till en bättre styrning kan vara att ledningen förklarar eller beskriver sina 

handlingar.  

5.2 Analys utifrån den institutionella teorin 
I det förra avsnittet har vi gjort en jämförelse mellan vårt resultat och tidigare studier. Vi 

kommer även härmed att analysera vårt resultat utifrån den institutionella teorin av Brunsson 

och Olsen (1990), och dess syn på förändringar inom en organisation. Den institutionella 

teorin lyfter fram ett samspel mellan ledningen och medarbetare. Vi har tagit upp i den 

teoretiska referensramen att en organisation strävar efter stabilitet, samtidigt som det kan leda 

till att det kan uppstå en ”lös koppling” mellan vad ledningen säger och vad som egentligen 

görs i organisationen (Brunsson & Olsen, 1990).  

Det framgår tydligt från det empiriska materialet att med hjälp av BSC vill chefer av både 

enheterna bilda en gemensam uppfattning för hur de fastställda målen ska kunna uppnås. 

Således är syftet med BSC, som betraktas som en administrativ reform, är att det ska kunna 

bidra till en förbättrad styrning. Däremot tyder de resultat, som vi fått, på att inte alla 

administrativa medarbetare som medverkat i studien, är övertygade över att detta styrverktyg 

bidrar till en bättre styrning. 
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Utifrån den institutionella teorin av Brunsson och Olsen (1990) kan detta förklaras med hjälp 

av begrepp ”lös koppling” som tyder på bristande koppling mellan vad ledningen säger och 

vad medarbetare gör. Det tyder på att det finns den lösa kopplingen inom de två 

administrativa funktioner på SkaS Skövde eftersom det finns en klyfta mellan ledningens 

tanke och medarbetarnas handling. Detta framgår tydligt i analysen av intervjuerna där 

medarbetare inte ser BSC:s fördelar i deras respektive funktion utan de betraktar BSC som en 

oklar arbetsuppgift som kräver extra tid. 

Å ena sidan kan den lösa kopplingen vara ett mindre bra tecken eftersom denna kan skapa 

problem inom en enhet, till exempel försämrat samarbete och bristande dialog mellan chefer 

och medarbetare. Å andra sidan kan vi resonera att den lösa kopplingen möjligtvis kan vara 

det enda sättet att få saker och ting fungera i en offentlig organisation. Som det har nämnts 

ovan beskrivs en offentlig verksamhet med hjälp av begreppet ”hyperkomplexitet” (Adolfsson 

m.fl., 2009; s. 21). Detta kan innebära för medarbetare att det alltid finns någon oklarhet eller 

osäkerhet hur den ska agera. För att klara av denna osäkerhet krävs det från medarbetare att 

den kan fungera ändå även om det uppstår ett obalanserat läge. I det här sammanhanget kan 

det vara så att den lösa kopplingen är en enda möjlighet för att arbetsuppgifterna ska kunna 

utföras på ett smidigare och smartare sätt (Weick, 1976), vilket i sin tur kan bidra till 

effektivisering av arbete. 

Med utgångspunkt i detta resonemang kan vi ställa en ytterligare fråga varför 

förbättringsarbetet såsom användningen av BSC överhuvudtaget pågår. Utifrån den 

institutionella teorin finner vi några möjliga förklaringar till detta. Brunsson och Olsen (1990) 

menar att medvetna förändringar i organisations arbetssätt eftersträvar att organisationen 

kvarstår i balans även om en administrativ reform är en förändring i sig. Detta innebär att det 

förväntas att BSC kommer att bidra till förenkling och strukturering av verksamheten vilket i 

sin tur skulle kunna leda till att verksamheten kvarstår i balans. Eftersom den administrativa 

reformens syfte är att ordna saker samtidigt som detta har fokus på framtiden kan vi formulera 

en till förklaring till att ett förbättringsarbete pågår oavsett av att det finns en lös koppling. 

Eftersom Brunsson och Olsen (1990) menar att när medarbetare har ett gemensamt mål (i vårt 

fall är detta att ordna rutiner och förbättra strukturen) blir de mer engagerade i sitt arbete. 

Däremot är det svårt att mäta engagemang i denna studie speciellt när det inte har tänkts 

behandla denna fråga från början. Därför kan vi endast anta att det skulle kunna vara så 

eftersom det inte tyder på någonting att medarbetarna är oengagerade.  
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5.3 Sammanfattning av analys och avslutande diskussioner 
Med analysen som baseras på tidigare studier samt den institutionella teorin av Brunsson och 

Olsen (1990), har vår förståelse av den insamlade empirin ökat. Även om två funktioner på 

SkaS Skövde använder sig av BSC för att kunna operationalisera och förtydliga sina mål, 

finns det ändå ett glapp mellan det som funktionernas ledning säger och det som 

medarbetarna gör vilket tyder på att den institutionella teorin av Brunsson och Olsen (1990) är 

tillämpbar i det här sammanhanget.  

Det anses vara en utmaning för funktionernas chefer att kunna bilda ett samspel och en 

gemensam uppfattning av BSC hos funktionernas medarbetare. Brunsson och Olsen (1990) 

menar att för att lyckas med en administrativ reform är det viktigt att ledningen kan motivera 

sina handlingar. Därför anses det vara viktigt att det kommuniceras utförligt om ledningen vill 

skapa ett ledningsverktyg som styr arbete på ett effektivt sätt. För att medarbetare ska kunna 

förstå vad det är som händer och för att kunna utvecklas inom deras funktioner måste 

ledningen förklara och beskriva syfte med användningen av BSC och även följa upp resultat. 

Om det inte räcker med att beskriva eller förklara, måste ledningen även motivera 

medarbetarna för utförande av vissa handlingar. Brunsson och Olsen (1990) menar att en av 

den största orsaken till lös koppling kan bero på bristande kommunikation. Detta kan innebära 

att om kommunikationen blir bättre skulle det kunna leda till minskning av glappet mellan 

ledningen och medarbetare vilket i sin tur leder till att BSC bidrar till effektiviseringen av 

arbete. Därutöver kan vi fundera om denna lösa koppling är en nackdel eller en fördel för en 

organisation. Ett möjligt resonemang kan ha utgångspunkt i offentlig organisations karaktär 

där det kan förekomma osäkerheter och oklarheter som kräver mycket egna bedömningar från 

personalen. Detta skulle kunna leda till att just lös koppling bidrar till att arbetet 

överhuvudtaget fungerar i en offentlig organisation eftersom medarbetarna skulle kunna 

uppfatta denna lösa koppling som givet och bortse denna i sitt dagliga arbete. 
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6 Slutsats och diskussioner 

Hur upplever medarbetare inom administrativa avdelningar i en offentlig organisation 

användningen av BSC i deras respektive avdelningar?  

Utifrån vår insamlade empiri kan vi konstatera att de medarbetare på SkaS Skövde, som har 

deltagit i vår undersökning, använder deras funktions BSC i mycket liten grad. Utifrån svaren 

från intervjuerna har det visat sig att det finns både för- respektive nackdelar med 

användningen av BSC. Medarbetarnas upplevelse ligger inom ramen av den institutionella 

teorin eftersom det finns ett glapp mellan det som önskas uppnå genom BSC och det som 

verkligen görs.  

Vilka fördelar respektive nackdelar med användningen av BSC upplever medarbetare 

inom administrativa avdelningar i deras respektive avdelningar i en offentlig 

organisation?  

Det som anses vara fördelaktigt med användningen av BSC utifrån ett medarbetarperspektiv 

är att många medarbetare upplever att de kan vara delaktiga i utformningen av de mål och 

mått som deras respektive funktion jobbar mot. Dessutom kan BSC vara underlag för 

kommunikation i arbetsprocessen vilket skulle kunna underlätta en gemensam uppfattning av 

de mål och mått som deras funktioner eftersträvar. Detta i sin tur skulle kunna bidra till 

effektiviseringen av arbete på dessa funktioner. Däremot upplever medarbetarna att de inte 

kan påverka BSC:s mål och mått. Anledningen till detta anses vara att det huvuduppdrag, som 

båda funktionerna jobbar mot, är att stödja kärnverksamheten. Detta måste vara prioriterat vid 

beslutsfattande angående utformningen av BSC. 

Det finns några brister angående BSC, som upplevs av medarbetarna från båda funktionerna. 

En av dessa brister är att alla medarbetarna upplever att deras arbetsuppgifter inte har någon 

koppling till de mål som finns i deras funktioners BSC. En till brist är att inte alla 

medarbetarna känner till de mål och mått som är aktuella för det BSC som finns i deras 

respektive funktion. Det visar sig också att medarbetarna inte är övertygade i att BSC leder till 

en bättre styrning samt att det pågår ett förbättringsarbete inom funktionerna som stödjer 

målen. Dessutom upplever en del av medarbetarna att de dubbelarbetar vilket kan möjligtvis 

vara ett resultat av bristande kommunikation och rutiner. 
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Det som vi kan konstatera utifrån vår insamlade empiri är att det inte finns väsentliga 

skillnader mellan medarbetarnas upplevelser i dessa administrativa funktioner. Däremot 

förekommer det ändå vissa olikheter. Det som kan anses vara en olikhet är att medarbetare 

från Ekonomifunktionen inte kopplar sitt arbete till funktionens BSC vilket indikerar att 

funktionens BSC inte är användbart för dem. Däremot menar medarbetarna från HR-

funktionen att de arbetar mot BSC, men då mot kärnverksamhetens BSC i form av SkaS 

verksamhetsplan och inte mot HR-funktionens BSC. Med andra ord prioriterar medarbetare 

från HR-funktionen kärnverksamhetens mål och mått. Därför återspeglar deras BSC 

verksamhetsplanen. Anledningen till detta kan vara att medarbetarna från både funktionerna 

upplever att det inte är deras funktions mål som är prioriterad eftersom de arbetar på en 

stödfunktion. 

Å ena sidan är det positivt att medarbetarna från både funktionera är fokuserade mest på 

kärnverksamheten och inte på deras funktioners BSC eftersom stödfunktioner kan på det vis 

ge ett bättre stöd när de vet vad kärnverksamheten eftersträvar. Å andra sidan kan det leda till 

att medarbetarna från båda funktionerna inte kommer kunna bilda en gemensam uppfattning 

av vad de gör, inte arbeta mot gemensamma rutiner heller utan medarbetare fortsätter att 

arbeta självständigt vilket skulle kunna leda i sin tur till bristande stöd av kärnverksamheten 

på grund av dubbelarbete och en del bristande kommunikation kring gemensamma rutiner. 

Däremot skulle det vara balans mellan den tid som är nedlagd på BSC-arbete och den nytta 

som BSC ger för de både funktionerna.  

På vilket sätt kan cheferna påverka medarbetarnas upplevelse för att arbete i dessa 

avdelningar kan effektiviseras? 

Efter att vi har genomfört denna studie kan vi anta att det kan finnas några möjligheter att 

kunna påverka medarbetarnas upplevelse för att deras arbete ska kunna effektiviseras. En av 

dessa möjligheter anses vara en bättre kommunikation kring BSC vilket kan innebära att 

cheferna förklarar hur BSC fungerar samt följer upp utvecklingen. En av de frågor som skulle 

kunna tas upp kan vara varför användningen av BSC äger rum trots att BSC ursprungligen är 

ett styrverktyg som användes i näringsverksamhet. En ytterligare fråga kan vara hur 

medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter kommer att påverkas.  

Denna kommunikation kan pågå genom exempelvis regelbundna gemensamma möte. Det 

skulle kunna finnas möjlighet för återkoppling via exempelvis email för att få in så mycket 

åsikter som möjligt. Cheferna skulle kunna låta medarbetare vara mer insatta i utformningen 
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av BSC samt låta dem uttrycka sina åsikter angående BSC:s utseende. Detta skulle kunna leda 

till att medarbetare känner sig mer engagerade i detta arbete.  

Vi ser därmed att denna möjlighet finns inom dessa två funktioner, vilket är positivt. Däremot 

skulle cheferna kunna förklara och utveckla sina argumentationer om uttryckta åsikter anses 

vara relevanta eller inte. Detta kan öka förståelse för medarbetare kring vad de kan och inte 

kan påverka. Detta skulle kunna därmed leda till att medarbetare kan utveckla och fördjupa 

sig i mål- och måttutformning vilket skulle kunna öka deras motivation att utveckla och 

effektivisera sitt arbete. 

Eftersom dessa funktioner är stödfunktioner kan det anses vara självklart att deras påverkan är 

begränsad för hela organisationen. Vi kan diskutera här om cheferna/högsta ledning inom 

organisationen kan minska denna begränsning. Eftersom det är medarbetare som utför det 

dagliga arbetet är det rimligt att de se vissa saker som chefer/ledningen inte tar hänsyn till. Då 

är det viktigt att även beakta medarbetarnas engagemang att utveckla styrverktyget. Det skulle 

kunna finnas bättre möjligheter att kunna påverka SkaS:s BSC. Cheferna/högsta ledning 

skulle kunna ha möte om BSC regelbundet för att se om organisationens BSC och 

funktionernas BSC är synkroniserade. 

Kan medarbetarnas motivation till att använda BSC påverkas utifrån den institutionella 

teorin? 

Med utgångspunkt i institutionella teorin av Brunsson och Olsen (1990), kan vi anta att 

anledningen till att medarbetarna från HR-funktionen kunde svara mer tydligt och konsekvent 

angående deras BSC kan vara att de har haft mer kommunikation kring BSC än medarbetarna 

från Ekonomifunktionen. Brunsson och Olsen (1990) menar att kommunikationen kring 

administrativa reformer anses vara en viktig drivfaktor som skulle kunna bidra till att 

reformerna kan genomföras på ett mer effektivt sätt. Detta resonemang leder till att det kan 

finnas en möjlighet för att öka medarbetarnas motivation. 

Även det som den institutionella teorin (Brunsson & Olsen,1990) behandlar som ”lös 

koppling” mellan ledningen och medarbetare, anses skulle medarbetarnas motivation kunna 

påverkas positivt (Weick, 1976). Den lösa kopplingen kan vara en fördel eftersom 

medarbetarna skulle kunna tydligare se rollen av sina egna bedömningar vid utförande av 

arbetsuppgifter. I tidigare forskning (Bessire & Baker, 2005) har tagits upp att BSC är för 

mekaniskt och inte ger utrymme för medarbetarnas egna bedömningar. Däremot skulle 
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medarbetarna kunna göra egna bedömningar vilket skulle kunna öka deras motivation och 

engagemang tack vare den lösa kopplingen. Därför anser vi att med hjälp av den 

institutionella teorin (Brunsson & Olsen,1990) kan påverkas medarbetarnas motivation vilket 

bidrar till att administrativa reformer kan drivas fram vilket skulle kunna leda till 

effektiviseringen av arbete. 

6.1 Har metoden inverkat på resultaten? 
I denna studie har använt oss av en kvalitativ metod vilket har motiverats ovan. Däremot kan 

vi konstatera att detta metodval har inverkat på resultaten till en viss del. Vidare kommer vi 

problematisera detta. 

I vår studie har vi eftersträvat ett djupt resultat och därför har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Däremot har denna metod vissa begränsningar, bland annat att vi 

inte kunde betrakta intervjumaterialet som fakta eftersom det var endast åsikter av enstaka 

medarbetare. Detta innebär att datamaterialet har blivit endast en utgångspunkt för fortsatta 

diskussioner och inte fakta. 

Våra respondenter kunde inverka på resultatet eftersom den information som de gav till oss 

var endast deras åsikter och bedömningar. Om vi hade intervjuat andra personer skulle vi ha 

kunna få en annan information. Dessutom var vi okända personer för respondenterna och de 

kunde känna sig obekväma vid intervjutillfälle vilket skulle kunna ha inverkat på resultat. 

Därför har vi verifierat intervjusvaren med tidigare forskningsarbeten och kan konstatera att 

datamaterialet förmodligen är en bra grund att stå på. Dessutom har vi diskuterat ovan att 

andra metoder (gruppdiskussioner, enkätundersökning samt observationer) kan vara en ännu 

mindre bra metod för att samla empiri i det här fallet.  

6.2 Vilka är studiens svagheter och begränsningar? 
I denna studie har vi undersökt hur medarbetare inom några stödfunktioner upplever 

användningen av BSC i deras respektive funktioner. Eftersom det är så pass litet urval från 

populationen finns det inte möjlighet att generalisera resultat till hela populationen.  

Vårt förslag till metodförbättring kan vara att vi skulle ha använt oss av metodtriangulering 

där vi skulle ha intervjuat cheferna från dessa funktioner och ställa samma frågor till dem.  

Detta skulle kunna ha utgjort ett bättre underlag för att påpeka lös koppling mellan cheferna 

och medarbetarna vilket styrkts endast indirekt i dagsläget.  
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Metodtrianguleringen skulle kunna bidra till verifieringen av insamlad data samt skulle kunna 

utgöra en bättre grund för valet av institutionell teori eftersom det skulle ha tydligare framgått 

en lös koppling. Detta i sin tur skulle kunna bidra till studiens trovärdighet. 

6.3 Reflektioner 
Under arbetets gång har vi reflekterat kring BSC som helhet. Det visat sig att det inte är en lätt 

uppgift att använda BSC. Det krävs mycket från funktionernas chefer för att få full effekt av 

BSC. Cheferna måste bland annat kunna utforma styrkortet och samtidigt kommunicera ut det 

till funktioners medlemmar vilket kan vara tidskrävande. BSC tänkts vara ett självständigt 

styrverktyg och utan någon koppling till en person. Dessutom stämmer inte användningen av 

BSC i enstaka avdelningar riktigt överens med den ursprungliga modellen av Kaplan och 

Norton (1992) som var skapad för en organisation och inte enstaka avdelningar.  

Detta kan innebära i praktiken att stödfunktioners BSC bör anpassas till två kundnivåer som 

det äger rum i vår studie. Den första nivån är kärnfunktioner som använder stödfunktioners 

tjänster. Den andra kundnivån är sjukhusets patienter som är direkta kunder till 

kärnverksamheten. Trots att patienterna inte är direkta kunder till stödfunktioner skall 

stödfunktioners BSC anpassas efter dem också eftersom sjukhuset finansieras med hänsyn till 

antal patienter som har blivit behandlade. Detta kan innebära att stödfunktioners BSC skall 

justeras efter de två kundnivåer vilket kan vara utmanande för chefer. 

En fråga som dök upp under arbetets gång var varför kopplingen egentligen är lös och om det 

finns någon möjlighet att stärka kopplingen mellan ledningen och medarbetarna. Detta kan 

skapas genom att ledningen motiverar sina medarbetare varför det är bra med dessa 

handlingar. Däremot menar Weick (1976) att i vissa fall är det bättre att få den lösa 

kopplingen att vara kvar.  

Som sagt ovan finns det en del svårigheter med användningen av BSC inom en offentlig 

organisation på grund av dess komplexitet och även ”hyperkomplexitet” (Adolfsson m.fl., 

2009; s. 21). Arbetet av dessa två stödfunktioner anses präglas av denna hyperkomplexitet 

eftersom dessa funktioner ger stöd till kärnverksamheten och på det vis är insatta i 

kärnverksamhetens behov. 

Dessutom har vi reflekterat över om det finns någon annan metod för att få förbättringsarbete 

fungera. Vi har fått fram att oavsett vilken modell som används är det först och främst 

kommunikation på alla nivåer som är viktigast. Det som vi menar med kommunikationen är 
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tydliga diskussioner med medarbetare, tydlig planering och uppföljning av alla steg samt 

återkoppling från medarbetares sida.  

6.4 Uppsatsens bidrag 
Vår studie kommer förhoppningsvis att bidra till ökad en förståelse för ett förbättringsarbete 

som sker inom en organisation. Bidraget består av undersökning och tolkning av medarbetares 

attityd till användning av BSC inom deras respektive funktioner samt diskussion kring 

förbättringsarbetet inom avdelningarna. Dessutom bidrar vår studie möjligtvis till reflektion 

över förbättringsarbetet. Utan fungerande kommunikation anses försök att få igång 

förbättringsarbetet vara mindre lyckade. Därför skulle vår studie kunna bidra med ökad 

förståelse för hur viktigt det är med kommunikation vid ett förbättringsarbete för att få 

processer fungera som det tänkts. Dessutom har vi tagit upp både positiva och negativa 

funktioner av en lös koppling mellan vad avdelningschefer säger och vad egentligen sker 

inom avdelningarna. 

Däremot har vi undersökt endast en modell av förbättringsarbete vilket medför ett antal 

begränsningar. Dessutom begränsas studien med typen av organisation eftersom denna pågick 

i en organisation inom offentlig sektor. Bidraget har betydelse för chefer/ledning inom 

offentlig sektor för att välja typ av förbättringsarbete.  

6.5 Praktiska rekommendationer 
Den kunskap som förmedlas i vår uppsats kan användas från olika perspektiv. Först och 

främst kan det användas vid utvärdering av den BSC-modell som tillämpas inom 

stödfunktioner i offentliga organisationer. Det skulle kunna ingå i utvärderingen av sådana 

moment som värdeskapande av stödfunktions arbete som effektiviseras med hjälp av 

användningen av BSC inom stödfunktioner.  

För att ledningen ska kunna nå ut till medarbetare och därmed minska klyftan måste 

ledningen kommunicera mer kring denna administrativa reform, vilket även har påpekats av 

Brunsson och Olsen (1990). Detta kan innebära att det bör finnas tydliga syften med denna 

reform (BSC), motiveringar och argumentation angående användningen av BSC. Dessutom 

bör medarbetarna se koppling mellan deras roll som stödfunktion och det styrkort som 

används i deras respektive funktion. Därutöver borde det läggas tyngd på att förklara och 

beskriva de handlingar som BSC medför. Dessutom är det viktigt att ständigt utvärdera de 
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åtgärder som vidtas för att inte fastna, och göra det jobb som inte har något värde eller 

möjligtvis även krånglar till ett vanligt arbetssätt.  

Sist men inte minst kommer ett förslag att skapa rekommendationer hur förbättringsarbete ska 

pågå exempelvis hur man ska börja med detta arbete, hur det sätts igång, vad som utvärderas 

vid förbättringsarbetet (exempelvis vilka mått eller delresultat) och hur ofta, samt när detta 

förbättringsarbete bör läggas ner.  

6.6 Etiska och samhälleliga bedömningar 
Vi har studerat medarbetarnas attityd till BSC inom två avdelningar som tillämpar 

förbättringsarbete genom att använda BSC. Detta problem är viktigt utifrån 

hållbarhetsperspektiv. Offentliga organisationer i Sverige finansieras med skattemedel, vilket 

innebär att det gäller resursbesparande och hållbar förbrukning av resurser. I dagens samhälle 

finns det en tendens att minska kostnader inom offentlig sektor för att tvinga de organisationer 

som drivs i offentlig regi att arbeta kostnadseffektivt. Det är dyrt för samhället att inom den 

offentliga sektorn använda metoder som inte har någon fördel, eftersom något annat troligtvis 

har prioriterats bort i samband med denna kostnad. Vi reflekterar att det krävs skarpare 

precision när det gäller implementering och användning av nya metoder, bland annat 

ledningsverktyg. 

Ytterligare en reflektion kan vi göra utifrån säkerhetsperspektivet. Eftersom en av två 

funktioner är ansvarig för att det är rätta kompetenser som anställs reflekterar vi att det skulle 

kunna vara ett problem om felaktiga prioriteringar i deras effektiviseringsarbete göras. Detta 

kan möjligtvis påverka patientsäkerhet. Därutöver ansvarar ekonomifunktionen för att SkaS 

ekonomi förblir i balans vilket kan innebära att bristande kontroll över implementering av 

styrverktyg skulle kunna leda till att patientsäkerheten försämrats. Detta är inte önskvärt 

utifrån ett samhällsetiskt perspektiv. 

6.7 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har undersökt hur administrativa medarbetarna på SkaS Skövde upplever användningen av 

BSC. Det skulle vara intressant att även undersöka hur vårdpersonal, exempelvis läkare eller 

sjuksköterskor upplever användningen av BSC. Det skulle vara intressant om resultat blir 

liknande, det vill säga om det finns lös koppling på samma sätt som vid undersökningen av 

upplevelser av administrativ personal.  
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Ett annat förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka hur det egentligen ser ut i andra 

organisationer, både offentliga och privata, skulle resultat ha varit detsamma och vad detta 

beror på. Det som också kan vara intressant är att undersöka hur personalen som jobbar inom 

stödfunktioner upplever värde av sitt arbete, vad som skulle kunna förbättras samt vad som 

skulle kunna bidra till värdeskapandet. 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka varför offentliga 

organisationer överhuvudtaget använder sig av BSC trots att denna modell kom ifrån den 

privata sektorn? 
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Bilagor 

A. Individuella reflektioner av eget lärande 

Irinas egna reflektioner 
Under arbetets gång förväntades det att jag skriver en rapport och visar olika förmågor enligt 

studiemål. Dessa förmågor är bland annat att kunna formulera ett problem, välja teorier och 

metoder för att genomföra undersökningen, kommunicera kring resultat samt kritiskt granska 

och värdera resultat (Kursplan FÖ 515G). Därför var det viktigt att stämma av med dessa 

kursmål under arbetes gång för att uppnå dessa.  

Jag bedömde att processen kommer att delas upp i några delar. Dessa delar var: analys av 

tidigare studier, avgränsning av forskningsproblem, teorival, metodval, samling av empiri 

samt analys och slutsatser. I början ville jag undersöka balanserat styrkort och de mål och 

mått som ingår i detta för att bedöma styrverktyget. I det här fallet skulle studien ligga inom 

ramen av ekonomistyrning. Däremot visade det sig att denna studie inte skulle kunna 

genomföras.  

Därför har jag ändrat fokus och bestämde mig att titta på BSC utifrån medarbetares 

perspektiv. Detta ledde till att fokus har flyttat från ekonomistyrning till organisation och 

ledarskap. Däremot blev det roligare för mig att titta på verkligheten bakom siffrorna eftersom 

det är människor som jobbar med BSC. Personligen kände jag att det skulle bli utmanande att 

genomföra intervjuer eftersom det ställer väldigt höga krav på mig som intervjuare. För att 

förberedda mig till intervjuerna har jag läst ett flertal vetenskapliga artiklar samt diskuterat 

uppbyggnad av intervjufrågorna med Doungkamol. Vi såg till att det fanns utrymme för 

respondenternas egna åsikter för att studien blir kvalitativ.  

Metodvalet var inte självklart för mig i början eftersom jag tänkte att det inte kommer fungera 

med intervjuer och det är enkätundersökning som är bäst för att genomföra denna studie. 

Dessutom bedömde jag att enkäter skulle kunna leda till att personalen förblir anonym vilket 

bidrar till att de skulle vara lite öppnare i sina svar. Däremot gick det inte att analysera det 

resultat som jag fått från enkätundersökningen. Detta skedde på grund av att medarbetares 

upplevelser är mjuka värden i sig och det behövdes intervjuer för att få fram medarbetarnas 

tankar och åsikter angående deras upplevelse av BSC. Däremot hjälpte mig detta misslyckade 
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försök att tänka igenom kring det material som sedan har blivit samlat med hjälp av 

intervjuerna. 

I slutet när alla bitar var på plats ansåg jag att den empiri jag samlat in stämmer överens med 

tidigare studier. Det gick att analysera den insamlade empirin utifrån den utvalda teorin samt 

reflektera kring slutsatser. Detta gav mig en känsla att de steg som jag har gjort för att 

genomföra denna studie var rätta. 

Doungkamols egna reflektioner 
Vi började med examensarbetet i januari och kämpar fortfarande nu i augusti. Samtidigt som 

det har varit krävande, har det även varit lärorikt, spännande och utmanande under tiden. Jag 

har lärt mig att tänka till, tänka om och har tränat mycket på att formulera min/vår text, vilket 

jag inte gjort på tidigare kurser. I denna kurs har det varit viktigt att kunna ta eget ansvar, 

vilket skiljer sig från andra kurser då eget ansvar inte varit lika omfattande.  

Det uppsatsämne som vi skriver om är lite avvikande från det vi hade planerat, dock är det 

fortfarande BSC som är aktuellt. Från början diskuterade vi nyckeltal och ville undersöka 

vilka av dessa som var bra eller dåliga och varför. Efter några funderingar och diskussioner 

med varandra och tillsammans med handledare kom vi fram till att det skulle bli svårt att 

utföra ett sådant arbete. Detta berodde på att tiden för att avgöra hur bra nyckeltalen verkligen 

är, skulle bli för lång. Med anledning av detta fick vi tänka om och ändra arbetet. Efter det 

första seminariet fick vi några kommentarer om att det också finns en hel del kritik mot BSC-

modellen. Utifrån dessa kommentarer började vi diskutera andra problemställningar med 

BSC. I stället för att undersöka nyckeltalen kom vi fram till att det skulle vara bättre att 

kartlägga hur medarbetare på SkaS Skövde upplevde användandet av styrverktyget.  

Vi tycker att det är spännande att undersöka utifrån medarbetares perspektiv, eftersom att det 

är de som utför själva arbetet. Själv tycker jag att medarbetaren är en av de viktigaste 

faktorerna för att verksamheten ska vara framgångsrik. Det är av intresse att få veta vad de 

tycker och tänker samt hur de upplever BSC som styrningsverktyg. 

Metodvalet var inte självklart för oss. Vi övervägde mellan enkätundersökning och intervjuer 

och hade också många diskussioner om vi skulle använda metodtriangulering eller inte. Till 

slut bestämde vi oss för att det ska vara intervjuer, eftersom vi tyckte att dessa passade bäst 

för arbetet.  
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När ett arbete påbörjas krävs det att man utgår från en teori, vilket var en stor utmaning för 

oss, då vi var osäkra om vilken som passade bäst. Det tog ett tag, närmare bestämt efter 

insamling av empiri som vi kunde se syfte med att ha en institutionell teori. När vi väl 

bestämde oss för att välja institutionell teori som ”glasögon” blev det bättre flyt i arbetet. Med 

hjälp av teorin kunde vi analysera vår insamlade empiri och utifrån denna konstatera vissa 

faktorer, exempelvis den ”lösa kopplingen”. 

Allmänt tycker jag att metodkursen som gick parallellt med examenskursen var bra. Vi fick 

reflektera och diskutera en hel del punkter efter seminariet, exempelvis om hur vi skulle 

kunna koppla ihop teori med empiri. Vi fick feedback på både inlämningar och seminarier, 

vilket var bra eftersom vi kunde finslipa och vara tydligare med vårt arbete. Våra handledare 

och seminariedeltagare har varit bra bollplank, vilket också hjälpt oss utveckla och få nya 

idéer. Samtidigt upplevde jag metodkursen som väldigt stressande och tycker att den borde 

tidigareläggas. Detta för att bättre kunna koncentrera mig på examensarbetet och dels för att 

bilda en tidig uppfattning om hur det är att skriva ett examensarbete. 

När det nu har kommit till slutskedet av vårt arbete, anser jag att vi har gjort ett bra arbete 

som jag kan känna mig stolt över.  

B. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

1. Kön  

2. På vilken avdelning arbetar du? 

3. Hur många år har du jobbat på SkaS? 

Är BSC ett användbart styrverktyg för medarbetare? 

• Anser du att de mål som finns i din funktions styrkort/målarbete är tydligt 

formulerade? 

• Anser du att dina arbetsuppgifter är kopplade till de mål som din funktions 

styrkort/målarbete vill uppnå? Exemplifiera gärna!  

• Upplever du att din arbetsinsats bidrar till måluppfyllningen? 

• Upplever du att du kan vända dig till dina chefer för att förmedla dina tankar och 

åsikter angående BSC? Kan du påverka utformning av mål och mått? 

Bidrar BSC till effektivisering av arbete enligt medarbetarna? 

• Upplever du att du dubbelarbetar? Exemplifiera gärna! 
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• Anser du att din funktions styrkort/målarbete bidrar till en bättre styrning? 

• Anser du att ni inom funktionen har ett förbättringsarbete som stödjer målen? 
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